
Aktivlər: 383,762.06 Faiz gəlirləri: 12,121.41

Nağd pul vəsaitləri və  ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait 131,784.53 Müştərilərə verilmiş kreditlər 11,166.03

Ticarət və investisiya qiymətli kağızları 34,227.16 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri 0.00

Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər 14,620.00 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri 138.83

Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər 0.00 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri 816.46

Müştərilərə verilmiş kreditlər 220,903.70 Digər faiz gəlirləri 0.09

a) istehlak kreditləri 40,801.73 Faiz xərcləri: 937.38

b) biznes kreditləri 159,878.21 Depozitlər üzrə faizlər 656.84

c) daşınmaz əmlak kreditləri 20,223.76 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri 0.00

d) digər kreditlər 0.00 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər 257.76

(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat) 37,978.86 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər 0.00

Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 182,924.85 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər 0.00

Əmlak və avadanlıqlar 4,039.02 Digər faiz xərcləri 22.78

Qeyri-maddi aktivlər 6,883.96 Xalis faiz gəliri(zərəri) 11,184.03

Təxirə salınmış vergi aktivləri 324.56 Qeyri-faiz gəlirləri: 8,381.61

Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat 0.00 Alınan haqq və kommisiya gəliri 5,526.48

Digər aktivlər 8,957.99 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla 2,849.76

Öhdəliklər: 299,875.66 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər 0.00

Depozitlər 270,549.95 Digər gəlirlər 5.37

a) fiziki şəxslərin depozitləri 68,745.05 Qeyri-faiz xərcləri: 15,078.22

b) hüquqi şəxslərin depozitləri 201,804.91 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər 5,311.98

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər 0.00 Ümumi və inzibati xərclər 3,335.11

Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 23,429.67 Amortizasiya xərcləri 1,887.58

Borc qiymətli kağızları 0.00 Digər xərclər 4,543.55

Cari vergi öhdəlikləri 222.67 (Mümkün zərərlər üçün yaradılan ehtiyatlar) 2,476.63

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 0.00 Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər) 2,010.79

Subordinasiya borc öhdəlikləri 0.00 Mənfəət vergisi 649.32

Digər öhdəliklər 5,673.37 Dövr üzrə xalis mənfəət 1,361.47

Kapital: 83,886.40

Səhmdar kapitalı 55,380.70

Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər) 0.00

Bölüşdürülməmiş mənfəət 25,572.67

Ümumi ehtiyatlar: 2,933.03

a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 2,933.03

b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar 0.00

c) digər ümumi ehtiyatlar 0.00

Cəmi öhdəliklər və kapital 383,762.06

Məfəət və zərər haqqında hesabat, 30 İyun 2022 tarixinə, min manatlaMaliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, 30 İyun 2022 tarixinə, min manatla


