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1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti 3,330

1.1 Alınmış faizlər 17,645 17,333

1.2 Ödənilmiş faizlər -4,643 -5,748

1.3 Alınmış haqq və kommisiyalar 6,387 8,420

1.4 Ödənilmiş haqq və kommisiyalar -2,666 -3,339

1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir -277 -31

1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir 0 0

1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar -7,638 -9,176

1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər -5,168 -6,990

1.9 Ümidsiz borclardan daxilolmalar 0 0

1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri 6 57

1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri -316 -785

2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti 3,330 -260

2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma -17,282 -78,386

2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə  və depozitlərdə xalis artım (azalma) -15,340 9,939

2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) -2,975 -43,993

2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) 1,034 -44,332

2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma -19,258 32,543

2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) -4,659 22,645

2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma) 0 142

2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) -20,225 26,886

2.2.4 Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma) 5,626 -17,130

3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti -33,209 -46,103

3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi -606 -78
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4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri -33,814

5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti -1,258 -1,691

5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri -350 -828

5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar 0 0

5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması -908 -885

5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar 0 0

5.5 Alınmış dividendlər 0 22

5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması 0 0

5.7 Digər 0 0

6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti -35,073 -47,872

7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti -300 -928

7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması 0 0

7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi 0 0

7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması 0 0

7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi 0 0

7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar 0 0

7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) -300 -928

8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri -35,373 -48,800

9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 124,267 171,071

10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) -32,597 -46,804

11 Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri 2,775 1,995

12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 91,669 124,267


