Cədvəl II

BALANS HESABATI
A-AKTİVLƏR
(min AZN)
Aktivlərin maddələri

Cəmi

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə
məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

11939,12

2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi
3. “Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək
olan kreditlər), cəmi

49483,13
7058,66
0

5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi

9567,73

6. Qiymətli kağızlara investisiyalar
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna
olmaqla), cəmi

5000
1065
0

9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi

356167,74

9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli
ehtiyat

16558,2325

9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ
verən səhm), cəmi

339609,5075
15423,77
7791,73
0

13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı
(50%-dən az), cəmi

0

14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər
15. Digər aktivlər
16. Cəmi aktivlər

3136,08
87039,3096
537114,0371

B. ÖHDƏLİKLƏR (min AZN)
Öhdəliklərin maddələri

Cəmi

335633,07
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi
2. AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi
3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi

48500
21,42
0

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7
günədək olan kreditlər), cəmi

8847,84
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, cəmi
51600,79
7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi
0,00
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri
9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri
10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc
öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)
11. Digər passivlər
12. Cəmi öhdəliklər

0,00
31990,35

11489,16
496188,13
(min AZN)

C. KAPİTAL

13. Xüsusi kapital, cəmi
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi
15. Cəmi kapital
16. Cəmi öhdəliklər və kapital

Cəmi

36537,38
4388,5271
40925,9071
537114,0371

