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Mənfəət və zərər maddələri
1
1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi
a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi
a7) Nəqliyyat, cəmi
a7.3) Hava nəqliyyatı fəaliyyəti
a9) Ticarət sahəsinə kredit, cəmi
a9.5) Digərləri
a10) Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri
a13) Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi
a13.1) Yaşayış sahəsinin alınmasına
a13.5) Kredit kartları
a13.6) Digər
j) faizli nostro hesablar üzrə
k) digər faiz gəliri növləri
2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi
a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi
a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri
a4) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri
b) AMB-nin kreditləri
e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarının kreditləri
g) digər maliyyə institutlarının depozitləri
3. Xalis faiz gəliri (zərəri)
4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi
a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri
b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), cəmi
b1) xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər)
b2) xarici valyutada olan aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi uzrə gəlirlər (itkilər)
c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri
g) digər qeyri-faiz gəlir növləri
5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi
a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi
a1) əmək haqqı
a2) mükafatlar
a4) sosial təminat xərcləri
b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi
b1) icarə haqları
b2) köhnəlmə (amortizasiya)
b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki təminat xərcləri
b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər
c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri
d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri
6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), cəmi
a) kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar
d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar
e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayirmalar
8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər)
10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər)
11. Mənfəətdən vergilər
12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)

(min manatla)
İlin əvvəlindən hesabat
tarixinədək, hesabat tarixi
də daxil olmaqla
2
16 851
16 071
15 179
15 179
110
110
59
723
303
78
342
1
779
6 923
5 498
5 444
54
261
82
1 082
9 928
10 139
6 214
3 479
3 726
(247)
426
19
15 154
2 239
1 777
52
410
2 245
1 404
329
260
252
1 767
8 903
4 912
(7 613)
(7 719)
(184)
290
12 525
12 525
269
12 256

