
“KREDEX” MMC Bank Olmayan Kredit Təşkilatı
31 dekabr 2017-cı il tarixində başa çatmış il üzrə

Məcmu Gəlir haqqında Hesabat

2017
AZN

2016
AZN

Faiz gəlirləri 133343.42 176689.21

Faiz xərcləri 47067.55 57363.70

Xalis faiz gəlirləri 86275.87 119325.51

Xalis komissiya gəlirləri 10226.74 6623.21

Digər gəlirlər 5844.68 16094.16

Q ey ri-fa iz  gəlirlər i 16071.42 22717.37

İ ş ç ib r  ü z rə  xərc lə r 55480.09 40249.21

Ü m um i və inzibati x ərc lə r 80743.66 110469.39

Ə m lak ın  və  avadan lığ ın  köhnəlm əsi və qeyri-m addi 
ak tiv lərin  am ortizasiyası 6018.48 5993.39.

v ax tı k eçm iş k re d itb r  üzrə  eh tiy a tla ra  ay ırm alar
7411.88 112438.05

Q ey ri-fa iz  xərcləri 149654.11 269150.04

M ən fəət v erg is i x ərcin d ən  ə w ə l  m ənfəət (47306.82) (127107.16)

M ən fəə t v erg is i xərci

11 üzrə mənfəət (47306.82) (127107.16)

Tatyana Filileyeva 

Baş mühasib

Müşviq



“KREDEX” MMC Bank Olmayan Kredit Təşkilatı
31 dekabr 2017-cı il tarixində başa çatmış il üzrə

Balans haqqinda Hesabat

2017
AZN

2016
AZN

AKTİVLƏR:

Pul və pul vəsaitləri 1913.64 8856.17

M üştərilərə verilmiş kreditlər 486610,82 584199.07

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər 10810.74 16829.22

K red itlə r üzrə  m ü m k ü n  zərərlə rin (98203,89) (112438.05)
ö dən ilm əsi üçü n  x üsusi eh tiyat

Digər aktivlər 41899,61 52411.90

CƏM İ : 443030.92 549858.31

ÖHDƏLİKLƏR:

Borc alınmış vəsaitlər 299082.00 351499.00

Digər öhdəliklər 18362,9 25466.47

M ənfəət vergisi öhdəliyi 0.00 0.00

CƏM İ : 317444.90 376965.47

KAPITAL

Nizamnamə kapitalı 300000.00 300000.00

Keçmiş ilbrin  mənfəəti/zərəri (127107,16)

Cari ilin xalis mənfəəti (zərəri) (127107.16)

Bölüşdürülməmiş mənfəət/zərər (47306.82)

Cəmi kapital 125586.02 172892.84

CƏM I KAPITAL VƏ ÖHDƏLIKLƏR 443030.92 549858.31



“KREDEX” MMC Bank Olmayan Kredit Taşkilatı
31 dekabr 2017-cı il tarixində başa çatmış il üzrə

Pul hərəkəti hesabatı haqqında hesabat

2017

AZN

2016

AZN
ƏM ƏLIYYAT FƏALIYYƏTI UZRƏ PUL
VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI:
Alınnuş faiz gəlirləri 140335.61 143430.45
Ödənilmiş faiz xərcləri (47799.72) (57491.67)
Alınrnış dıgər gəlirlər 16071.42 22717.37
M üştərilərə verilnıiş xalis kreditlər 96514.86 161164.23
Qabaqcadan ödəmələr 6.56 (3554.15)
Ödənilmiş э т э к  haqqı və sosial ayırmalar (55480.09) (49104.19)
Ödənilmiş inzibati və digər əməliyyat xərcləri (90619.87) (110132.93)
Ödənilmiş mənfəət vergisi 0.00 (4459.86)

Əm əliyyat fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul 59028.77 102569.25
vəsaitləri

İNVESTISIYA FƏALIYYƏTI ÜZRƏ PUL  
VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI:
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin (86.00)
alınması
Əmlak və avadanlıqların satışından daxil olan gəlir

İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul 
vəsaitləri

(86.00)

M ALIYYƏLƏŞDIRILM Ə FƏALIYYƏTI 
ÜZRƏ PUL VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI:
Təşkilatın səhmdarlarına ödənilmiş dividendlər 
İstiqrazlarımn yerləşdirilməsi 
Borc vəsaitlərinin əldə edilməsi 
Borc vəsaitlərinin geri ödənilnıəsi

0.00

324812.00
(425028.72)

(16428.61)

159200.00
(259460.10)

M aliyyələşdirilmə fəaliyyətindən daxil olan 
xalis pul vəsaitləri

(100216.72) (116688.71)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin  
ekvivalentlərində xalis (azalma)/artım

(6942.53) (14119.46)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, 
dövrün əw əlin ə

8856.17 5263.29

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, 1913.64 8856.17
dövrün sonuna


