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1.

QRUP VƏ ONUN FƏALİYYƏTİ
Bu konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2007-ci il tarixində başa çatmış il üçün
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına müvafiq qaydada “Ata Holdinq” ASC (bundan sonra
“Şirkət”) və onun törəmə müəssisələri (birlikdə “Qrup” və ya “Ata Holdinq” Qrupu deyərək istinad
olunur) üçün tərtib edilmişdir.
Baş Şirkət olan “Ata Holdinq” ASC 23 iyul 2003-cü il tarixində 1103-T3-3403 qeydiyyat nömrəsi
ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır, Azərbaycan
Respublikasında yerləşir və Gürcüstan Respublikasında nümayəndəliyə sahibdir. Şirkət səhmdar
cəmiyyət formasında yaradılmışdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun surətdə
təsis olunmuşdur. 31 dekabr 2007-ci il tarixinə, Qrupa nəzarət edən tərəf “Hyuson Menecment İnk”
şirkəti olmuşdur.
Əsas fəaliyyət növləri
Qrupun əsas fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən bank fəaliyyəti, sığorta işi,
mehmanxana biznesi, lizinq, kənd təsərrüfatı istehsalı və digər xidmət növlərinin göstərilməsi təşkil
edir. Qrupun istehsalat və xidmət obyektlərinin əksər hissəsi Bakı şəhərində və Şəmkir rayonunda
yerləşir. Qrupun əsas fəaliyyət yeri Azərbaycan Respublikası və xüsusi olaraq yuxarıda qeyd olunan
bölgələr qəbul olunur.
Hüquqi ünvan və fəaliyyətin həyata keçirildiyi əsas yer
Şirkətin hüquqi ünvanı aşağıda qeyd olunmuşdur:
Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 102,
Bakı AZ1010, Azərbaycan Respublikası
Şirkət və onun törəmə müəssisələri haqqında məlumat
Qrupun konsolidasiya prosesi aşağıda qeyd olunan hüquqi şəxsləri əhatə edir və burada onların
fəaliyyəti barəsində qısa məlumatlar təqdim olunur:
“Ata Bank” ASC, Şirkətin 76% səhmlərinə sahib olduğu törəmə müəssisəsidir və açıq tipli səhmdar
cəmiyyəti kimi təsis edilmişdir. “Ata Bank” ASC Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən 10 oktyabr 2002-ci il tarixində qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə Azərbaycan
Respublikasının Milli Bankından bank fəaliyyətini həyata keçirmək hüququnu verən 176 saylı
lisenziyanı aldıqdan sonra 2002-ci ilin oktyabr ayında başlamışdır. “Ata Bank” ASC müştərilərinə
kommersiya bank xidmətlərini təqdim edir və dövlət depozitlərin sığortalanması fondunun üzvüdür.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə Bankın 14 filialı və 4 xidmət bölməsi mövcud olmuşdur.
“Ata Sığorta” ASC, nizamnamə kapitalının 60%-inə nəzarət etməklə Şirkətin birbaşa törəmə
müəssisəsidir, nizamnamə kapitalının qalan 40%-i isə dolayısı ilə “Ata Bank” ASC-nə məxsusdur və
beləliklə “Ata Sığorta” ASC Şirkətin tam nəzarətindədir. “Ata Sığorta” açıq tipli səhmdar cəmiyyəti
formasında təsis edilmişdir. “Ata Sığorta” ASC Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən 7 sentyabr 2004-cü il tarixində qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə 2004-cü ildə
başlamışdır. “Ata Sığorta” ASC müştərilərinə sığorta və təkrar sığorta xidmətlərini təqdim edir.
Şirkətin xidmət təklif etdiyi sahələr sırasına yalnız deyilənlər ilə məhdudlaşmadan yüklərin,
əmlakın, sağlamlığa xəsarətlərin, mülki məsuliyyətin, nəqliyyat vasitələrinin sığortası və təkrar
sığortası daxildir.
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“Ata Lizinq” ASC, nizamnamə kapitalının 64%-i nisbətində Şirkətin birbaşa törəmə müəssisəsidir,
nizamnamə kapitalının qalan 36%-i isə dolayısı ilə “Ata Bank” ASC-nə mənsubdur və beləliklə
“Ata Lizinq” ASC Şirkətin tam nəzarətindədir. “Ata Lizinq” ASC Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 21 iyul 2004-cü il tarixində qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə 2004-cü
ildə başlamışdır. “Ata Lizinq” ASC müştərilərinə lizinq və təkrar maliyyələşdirmə xidmətlərini
təqdim edir. “Ata Lizinq” Azərbaycanın Lizinq Şirkətləri Assosiasiyasının üzvüdür.
“Ata İnşaat” MMC nizamnamə kapitalının 90%-i münasibətdə Şirkətin birbaşa törəmə
müəssisəsidir, nizamnamə kapitalının qalan 10%-i isə dolayısı ilə “Ata Turizm” MMC-yə
mənsubdur və beləliklə “Ata İnşaat” MMC Şirkətin tam nəzarətindədir. “Ata İnşaat” MMC
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 28 mart 2003-cü il tarixində
0103-P9-37499 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə 2003-cü ildə başlamışdır.
“Ata İnşaat” MMC müştərilərinə inşaat və infrastruktur tikintisi sahəsində xidmətlər göstərir.
“Ata Turizm” MMC nizamnamə kapitalının 90%-i münasibətdə Şirkətin birbaşa törəmə
müəssisəsidir, nizamnamə kapitalının qalan 10%-i isə dolayısı ilə “Ata İnşaat” MMC-yə mənsubdur
və beləliklə “Ata Turizm” MMC Şirkətin tam nəzarətindədir. “Ata Turizm” MMC Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 7 mart 2003-cü il tarixində 0103-P7-37374 qeydiyyat
nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə 2003-cü ildə başlamışdır. “Ata Turizm” MMC
müştərilərinə müxtəlif turizm və istirahət xidmətlərini göstərir.
“İnterservis” MMC nizamnamə kapitalının 61%-nə münasibətdə Şirkətin birbaşa törəmə
müəssisəsidir, habelə dolayısı ilə nizamnamə kapitalının qalan 31%-i “Ata Turizm” MMC-yə, digər
9%-i isə “Ata İnşaat” MMC-yə mənsubdur və beləliklə “İnterservis” MMC Şirkətin tam
nəzarətindədir. “İnterservis” MMC Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
qeydiyyata alınmışdır. “İnterservis” MMC üçüncü tərəflər ilə hər hansı fəal münasibətlərə malik
deyil. “Excelsior” mehmanxanasının (Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində yerləşən
dəbdəbəli mehmanxana) binası onun mülkiyyətindədir və cəmiyyətin əsas fəaliyyətini Qrup
çərçivəsində bu əmlakın idarə olunması təşkil edir.
“Şəmkir Quşçuluq” MMC, nizamnamə kapitalının 100%-i münasibətdə Şirkətin dolayı törəmə
müəssisəsidir (“Şəmkir Quşçuluq” MMC-nin 100% “Ata Sənaye” MMC-yə mənsubdur, “Ata
Sənaye” MMC-nin nizamnamə kapitalı isə 90%-i nisbətində birbaşa olaraq “Ata Holdinq” ASC-yə,
10%-i nisbətində isə dolayısı ilə “Ata İnşaat” MMC-yə mənsubdur). “Şəmkir Quşçuluq” MMC
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 18 sentyabr 2005-ci il tarixində
qeydiyyata alınmış və fəaliyyətinə 2005-ci ildə başlamışdır. “Şəmkir Quşçuluq” MMC əsasən kənd
təsərrüfatı istehsalı, daha dəqiq desək isə, toyuqçuluq və yumurta təchizatı ilə məşğul olur.
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“Ata Holdinq” Qrupunun konsolidasiyası çərçivəsinə daxil edilmiş digər hüquqi şəxslər əsasən Qrup
daxilində mövcud olan hüquqi şəxslərə xidmət göstərirlər və ya hər hansı aktiv fəaliyyətlə məşğul
deyillər:
Törəmə müəssisənin adı
“İnterturizm” MMC
“Ata Security” MMC

Birbaşa
sahiblik, %
100%
90%

Dolayı
sahiblik, %
10%

“Ata Sənaye” MMC

90%

10%

-

100%

“ZəyəmKəndMaş” ASC

30%

-

“Şəmkir Daş Çınqıl” MMC

100%

-

“Şəmkir Ət Süd” MMC

100%

-

“Ata Treydinq” MMC

76%

24%

“Ata Marketinq” MMC

76%

24%

“Ata Aqro” MMC

76%

24%

“Ata Qida” MMC

76%

24%

“Ata Texnologiya” MMC

90%

10%

-

51%

“Ata Telekom” MMC

60%

-

“Ata Enerji” MMC

60%

-

“Ata Telekom” MMC

60%

-

“Ata Neft Qaz” MMC

100%

-

“Ata Holdinq
MMC

100%

-

“Sasa Ət Məhsulları” MMC

“Saybernet” MMC

Gürcüstan”
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Fəaliyyəti/İqtisadi sektor
Turizm və istirahət xidmətləri.
Qrupun şirkətləri üçün mühafizə və
təhlükəsizlik xidmətləri.
Şirkətin bütün sənaye və istehsal
şirkətləri üçün idarəçilik apparatı.
Ət və sosiska, yarımfabrikat ət
məhsullarının
istehsalı.
Hazırda
fəaliyyət göstərmir.
Kənd
təsərrüfatı
avadanlığı
və
qurğularının ticarəti. Bu şirkət üzrə
qərarların qəbul olunması və fəaliyyət
prosesinə əsas nəzarəti digər əlaqədar
fiziki şəxslərin vasitəsi ilə “Ata
Holdinq” ASC həyata keçirir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Əsasən Qrup daxilindəki şirkətlər üçün
texnologiya və İT xidmətləri. Bunlara
əlavə olaraq bəzi üçüncü şəxslər ilə də
münasibətlər mövcuddur.
Türkiyənin
“Saybersoft”
MMC
şirkətinin proqram təminatı məhsulları
müştərilərə təqdim etmək üçün həmin
şirkət ilə yaradılmış hüquqi şəxs.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
Nominal xarakterli investisiya. Hazırda
şirkət fəaliyyət göstərmir.
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Təqdimat valyutası
Bu konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Azərbaycan Manatında (“AZN”) tərtib edilmişdir.
Azərbaycan Manatı Azərbaycan Respublikasının qanuni valyutasıdır. Hesabat tarixinə Azərbaycan
Manatının mübadilə məzənnəsi ilə əlaqədar məlumat üçün 3 saylı Qeydə müraciət edin.
“AtaHoldinq” ASC-nin səhmdarları
31 dekabr 2007-ci və 2006-cı il tarixlərinə, baş şirkətin adi səhmlərinin sahibləri aşağıdakı şəxslər
olmuşdur:
31 dekabr
2007-ci il, %

Səhmdar
“Hyuson Menecment İnk”
“Asbet Limited”
“Klonmel İnterneşnl İnkorporeyted”
“Kolton Enterprayzez S.A.”
“FM Faynenşel Menecment Holdinq” ASC
“Ata Turizm” LTD
“Ata İnşaat” LTD
“Ata Sənaye” LTD
Cəmi

2.

31 dekabr
2006-cı il, %

51.00
25.00
24.00
-

51.00
30.92
5.44
6.37
6.27

100.00

100.00

QRUPUN FƏALİYYƏT MÜHİTİ
Azərbaycan Respublikasında inkişaf etməkdə olan ölkələrə xas olan əlamətlər, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasından kənarda əksər ölkələrdə sərbəst surətdə konvertasiya edilə bilməyən
valyuta, sərt valyuta nəzarəti, kifayət qədər yüksək inflyasiya və iqtisadi artım səviyyəsi müşahidə
olunur. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı inam və iqtisadi şəraitdə dəyişikliklərə həssasdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı vaxtaşırı olaraq maliyyə sektoru üzrə inamın aşağı düşməsindən və
likvidliyin azalmasından mənfi təsirə məruz qalır.
Azərbaycan Respublikasının vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif tərzdə təfsir edilir və
tez-tez əlavə və dəyişikliklərə məruz qalır. Deyilənlərə əlavə olaraq, müflisləşmə haqqında
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zərurəti, girovun qeydiyyatı və ödənişə yönəldilməsi ilə əlaqədar
rəsmi və işlək prosedurların olmaması və digər hüquqi və maliyyə xarakterli maneələr hazırda
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Şirkətlər qarşısında çətinliklərin yaranmasına gətirib
çıxarır.

3.

MÜHASİBAT UÇOTUNUN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ HAQQINDA XÜLASƏ MƏLUMAT
Mühasibat uçotunun aparılmasının əsasları
Bu konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları əməliyyatların tarixi dəyərlə tanınma prinsipi əsasında
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına (“BMHS”) uyğun olaraq hazırlanmışdır. Bu
konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı istifadə edilmiş əsas mühasibat
uçotu prinsipləri haqqında məlumat aşağıda verilir. Fərqli məlumat verilmədiyi halda, bu qaydalar
əks olunan bütün müddətlər üzrə ardıcıl tətbiq edilmişdir (bax – Qeyd 5, Yeni və ya yenidən
işlənmiş standart və təfsirlərin qəbulu).
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Davamlı fəaliyyət
Bu konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları rəhbərlik tərəfindən “davamlı fəaliyyət” prinsipi
əsasında tərtib edilmişdir. Bu mülahizədən istifadə edərkən, rəhbərlik hazırda Azərbaycan
Respublikasında maliyyə təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əlverişli olan makro-iqtisadi durumu, müsbət
pul vəsaitləri axınını, əməliyyatların rentabelliyini və tələb olunduqda xarici mənbələrdən vəsaitlərin
cəlb edilməsi mümkünlüyünü nəzərə almışdır.
Təqdimat valyutası
Digər valyutada təqdim olunması qeyd edilmədiyi halda, bu maliyyə hesabatlarındakı bütün
məbləğlər Azərbaycan Manatında (“AZN”) təqdim edilmişdir.
Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları
Törəmə müəssisələr dedikdə elə şirkətlər və digər formada təsis edilmiş hüquqi şəxslər (o cümlədən
xüsusi məqsəd üçün təsis edilmiş hüquqi şəxslər) başa düşülür ki, bunların tərkibində Qrup, birbaşa
və ya dolayısı ilə səsvermə hüquqlarının yarısından çoxuna və ya iqtisadi mənfəəti əldə etmək
məqsədi ilə maliyyə və fəaliyyət qaydalarını digər surətdə müəyyən etmək imkanına malik olsun.
Hesabat tarixinə istifadəsi və ya konvertasiyası mümkün olan potensial səsvermə hüquqlarının
mövcud olması və təsiri Qrupun digər hüquqi şəxsi təsirə malik olub-olmamasını müəyyən etmək
üçün nəzərə alınır. Törəmə müəssisələr, nəzarət Qrupa keçdikdən sonra konsolidasiya olunur
(alınma tarixi) və nəzarət başa çatdıqdan sonra konsolidasiya çərçivəsindən kənar edilir.
Törəmə müəssisələrin satın alınmasını uçota almaq məqsədi ilə satınalma metodu tətbiq olunur.
Satınalmanın qiyməti təqdim edilən aktivlərin ədalətli dəyəri, buraxılmış kapital instrumentləri,
mübadilə tarixi üçün çəkilmiş və ya qəbul edilən öhdəliklər nəzərə alınmaqla müəyyən olunur,
habelə bunların üzərinə satınalma ilə birbaşa olaraq əlaqəli olan xərclər əlavə edilir. Mübadilə tarixi
dedikdə bir əqd çərçivəsində biznes kombinasiyasının yaranması tarixi olan satınalma vaxtı, habelə
bir neçə səhm alınması vasitəsi ilə biznes kombinasiyasının yaranmasına gətirib çıxaran hər bir
səhm alınması tarixi nəzərdə tutulur.
Hər bir mübadilə məzənnəsinə münasibətdə satınalma qiymətinin satın alınan şəxsin xalis
aktivlərinin ədalətli dəyərindən yuxarı olan hissəsi əməliyyatın “qudvil” hissəsini təşkil edir.
Satınalan şəxsin müəyyən edilməsi mümkün olan alınan aktiv, öhdəlik və şərti aktivlərdəki payının
satınalma qiymətindən çox olan hissəsi (”mənfi qudvil”) mənfəət və ya zərər hesabatında dərhal
uçota alınır.
Satın alınan aktivlər, öhdəliklər və şərti öhdəliklər biznes kombinasiya vasitəsi ilə qəbul olunduqda
satınalma tarixi üçün ədalətli qiymət üzrə uçota alınır və bu zaman hər hansı minoritar maraqlar
nəzərə alınmır.
Şirkətlərarası əqdlər, qrup şirkətləri arasındakı əməliyyat qalıqları və əldə olunmamış mədaxil
nəzərə alınmır; xərclərin qaytarılmaması mümkün deyilsə, yaranmamış zərər də nəzərə alınmır.
Şirkət və onun bütün törəmə müəssisələri Qrupun mühasibat siyasətinə uyğun olan vahid mühasibat
uçotu prinsiplərindən istifadə edirlər.
Minoritar maraq dedikdə törəmə müəssisənin xalis nəticələri və xalis aktivlərinin, o cümlədən
ədalətli dəyər üzrə düzəlişlərin, elə hissəsi nəzərdə tutulur ki, həmin hissə birbaşa və ya dolayısı ilə
Şirkətə mənsub olan maraqlara aid olmasın. Minoritar maraqlar Qrupun kapitalının ayrıca tərkib
hissəsini təşkil edir.
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Minoritar maraqların alınması
Minoritar marağın qalıq dəyəri ilə onu almaq üçün sərf edilmiş vəsaitlər arasındakı hər hansı fərq
kapital üzrə mədaxil və ya zərər kimi uçota alınır.
Ümumi nəzarət altında olan tərəflərdən törəmə müəssisələrin alınması
Ümumi nəzarət altında olan tərəflərdən törəmə müəssisələrin alınması maraqların toplanması
metodu əsasında uçota alınır. Bu metoda müvafiq qaydada alınmış hüquqi şəxsin maliyyə
hesabatları bu şəxslərin ən tez olan hesabat müddətindən etibarən birgə olmaları fərziyyəsi ilə
təqdim olunur. Ümumi nəzarətə keçmiş törəmə müəssisənin aktiv və öhdəlikləri əvvəlki hüquqi
şəxsin qalıq dəyəri üzrə uçota alınır. Nəzarətə keçmiş hüquqi şəxsin həmin vaxta qədər olan
satınalmalarına aid müvafiq “qudvil” də həmin maliyyə hesabatlarına daxil edilir. Xalis aktivlər, o
cümlədən nəzarətə keçirilmiş hüquqi şəxsin “qudvil” ilə xalis dəyər arasındakı hər hansı fərq və
ödənilmiş qiymət bu konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında kapital üzrə düzəliş kimi uçota
alınır.
Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiya qoyuluşları
Assosiasiya olunmuş müəssisə dedikdə, elə hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur ki, Qrup onların üzərində
nəzarətə deyil, əhəmiyyətli dərəcədə təsirə malik olsun, və bir qayda olaraq bu təsir özünü səsvermə
hüquqlarının 20-50%-nə sahiblikdə tapır. Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiya qoyuluşları
mühasibat uçotunun kapital metodu ilə və ilk əvvəlki faktiki xərc ilə uçota alınır, əlaqədar şəxslərin
qalıq dəyərinə satınalma zamanı müəyyən edilmiş “qudvil” də daxil edilir, lakin bu zaman hər hansı
zərərlər üzrə ehtiyatlar çıxılır. Assosiasiya olunmuş müəssisə alındıqdan sonra yaranan mənfəət və
ya zərərdə Qrupun payı konsolidasiya edilmiş gəlir haqqında hesabatda qeyd olunur, habelə Qrupun
satın alınmadan sonrakı dövrdə ehtiyatların hərəkətindəki payı ehtiyatların tərkibinə daxil edilir.
Assosiasiya olunmuş müəssisəyə münasibətdə Qrupun zərərdəki payı onun həmin əlaqədar şəxsdəki
payına, o cümlədən hər hansı təmin edilməmiş alınmalı borclara, bərabər olduqda və ya ondan artıq
olduqda, Qrup hər hansı sonrakı zərəri uçota almır, lakin belə şərtlə ki, Qrup öhdəlikləri qəbul
etməsin və ya əlaqədar şəxs adından ödənişləri aparmış olmasın.
Qrup ilə onun Assosiasiya olunmuş müəssisələri arasındakı əməliyyatlardan yaranan
gerçəkləşməmiş gəlirlər Qrupun Assosiasiya olunmuş müəssisələrinin tərkibindəki pay dərəcəsində
nəzərə alınmaqla ləğv edilir; əqd ilə təqdim olunan aktivin aşınması aşkar olaraq nümayiş
etdirilmirsə, baş verməmiş zərərlər də nəzərə alınmır.
Əsas qiymətləndirmə şərtləri
Qrup maliyyə aktiv və öhdəliklərini balansda müvafiq instrument üzrə müqavilə öhdəliyinə tərəf
olduqdan sonra uçota alır. Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin mütəmadi alış və satışı ödəniş tarixi
əsasında uçota alınır. Alqı-satqı tarixi ilə ödəniş tarixi arasında olan müddətdə ədalətli dəyər ilə
sonradan qiymətləndiriləcək maliyyə aktiv və öhdəlikləri mütəmadi alış və satışı, satın alınan
instrumentlər ilə eyni qaydada uçota alınır.
Maliyyə aktiv və öhdəlikləri ilk əvvəl ədalətli dəyər üstəgəl, ədalətli dəyərlə olmayan maliyyə aktivi
və ya maliyyə öhdəliyinə münasibətdə birbaşa olaraq maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin
alınması və ya verilməsinə aid olan mənfəət və ya zərər üzrə əqd xərcləri nəzərə alınmaqla uçota
alınır. Bu bəndlərin təkrar qiymətləndirilməsi üçün mühasibat uçotu qaydaları aşağıda qeyd edilmiş
müvafiq mühasibat uçotu qaydalarında təsvir olunur.
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Əmlak, qurğu və avadanlıqlar
Əmlak, qurğu və avadanlıqlar tələb olunduğu hallarda toplanmış amortizasiya və ehtiyatlar üzrə
ayırmalar çıxılmaqla faktiki dəyər əsasında uçota alınır.
Xırda təmir işləri və texniki xidmətlərin qiyməti ödənildiyi zamanda uçota alınır. Hər hansı əmlak,
qurğu və avadanlıqların vacib hissələrinin əvəz edilməsi qiyməti kapitallaşdırılır və əvəz edilmiş
hissə istifadədən çıxarılır.
Hər bir hesabat tarixində rəhbərlik hər hansı əmlak, qurğu və avadanlıqların aşınmasına dair
işarələrin olub-olmamasını müəyyən edir. Hər hansı belə işarə olarsa, rəhbərlik alına biləcək
məbləği müəyyən edir və həmin məbləğ kimi aktivin ədalətli dəyərindən satış xərcləri çıxıldıqdan
sonra qalan məbləğ və ya daha yüksək olduqda, onun istifadə dəyəri nəzərə alınır. Qalıq məbləğ
alına biləcək məbləğə qədər azaldılır və aşınma üzrə itki gəlir haqqında hesabatda qeyd olunur.
Aşınma üzrə itki əvvəlki illər üçün aktivə aid olduqda belə halda xətm edilir ki, aktivin istifadə
dəyərini müəyyən edərkən istifadə olunmuş təxminlərdə və ya aktivin ədalətli dəyərindən satış
xərcləri çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdə dəyişiklik baş versin.
Satış üzrə mədaxil və itkilər alınmış vəsaitlərin müqayisəsi vasitəsi ilə müəyyən olunur, qalıq isə
mənfəət və ya zərər kimi uçota alınır.
Amortizasiya
Torpaq sahələri amortizasiya edilmir. Digər əmlak, qurğu və avadanlıqlar üzrə amortizasiya həmin
əmlak, qurğu və avadanlıqların qiymətini təxmin edilən faydalı istifadə müddət üzrə qalıq dəyərinə
əsasən bölmək üçün birbaşa xətt metodu üzrə hesablanır:
Binalar və digər daşınmaz əmlak
Mebel və qurğular
Kompüter avadanlığı
Digər əsas vəsaitlər
Nəqliyyat vasitələri
Qeyri-maddi aktivlər

7%
25-20%
25-20%
20%
25%
10%

Aktivin qalıq dəyəri dedikdə aktivin artıq istifadə edilmiş olması və istifadə müddətinin sonunda
olacağı vəziyyətdə olması fərziyyəsi ilə Qrupun həmin aktivin satışından əldə edə biləcəyi
vəsaitlərin məbləği, çıxılsın satışın təxmini xərcləri, nəzərdə tutulur. Aktivin qalıq dəyəri belə halda
sıfır olur ki, Qrup həmin aktivi onun istifadə müddətinin sonuna qədər istifadədə saxlamaq
niyyətində olsun. Aktivlərin qalıq dəyərləri və istifadə müddətləri hər bir balans tarixində müvafiq
surətdə yenidən təhlil edilir və dəqiqləşdirilir.
Əməliyyat lizinqləri
Qrup icarə üzrə icarəçi olduqda və bu zaman həmin icarə müqaviləsi üzrə mülkiyyət hüququ ilə
bağlı olan əsasən bütün risk və faydalar icarədardan Qrupa keçmədikdə, ümumi icarə ödənişləri
icarə müddəti üçün birbaşa xətt prinsipi ilə mənfəət və ya zərərə aid edilir.
Aktivlər istismar icarəsi üzrə icarəyə verildiyi halda, alınacaq icarə haqqı məbləğləri icarə müddəti
üçün birbaşa xətt prinsipi ilə icarədən gəlir kimi uçota alınır.
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Maliyyə lizinqi üzrə alınacaq vəsaitlər
Qrup mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar əsasən bütün risk və faydaların köçürülməsi ilə əlaqədar olan
icarə əqdi üzrə icarədar qismində çıxış etdikdə, icarəyə verilən aktivlər debitor borcu kimi təqdim
olunur və gələcək icarə ödənişlərinin qalıq dəyəri ilə uçota götürülür. Maliyyə lizinqi üzrə debitor
borclar ilk əvvəl olaraq başlanğıcda uçota alınır (yəni icarə müddəti başlayarkən) və bu zaman
həmin məqamda müəyyən edilmiş diskont dərəcəsindən istifadə edilir (icarə müqaviləsinin tarixi və
ya daha tez olarsa, icarənin əsas şərtlərinin icrasına tərəflərin başladığı tarix əsas götürülməklə).
Ümumi debitor borcları ilə cari dəyər arasındakı fərq qazanılmamış maliyyə gəlirini təşkil edir. Bu
gəlir xalis investisiya metodundan (vergilər çıxılmazdan qabaq) istifadə etməklə icarənin bütün
müddəti üçün uçota alınır və mütəmadi gəlir səviyyəsini əks etdirir. İcarənin müzakirəsi və
hazırlanması ilə birbaşa əlaqədar olan müxtəlif xərclər maliyyə lizinqi üzrə debitor borcların əvvəlki
qiymətləndirilməsinə daxil edilir və icarə müddəti ərzində uçota alınan gəlir məbləğini azaldır, belə
şərtlə ki, Qrup istehsalçı və ya diler icarədar kimi çıxış etməsin və belə təqdirdə, həmin xərclər
standart satış əqdinə bənzər qaydada olmaqla satış mənfəətinin bir hissəsi kimi qeyd olunur.
İcarədən maliyyə gəliri konsolidasiya edilmiş gəlir haqqında hesabata salınır.
Maliyyə lizinqi üzrə kreditor borclarının aşınması maliyyə lizinqi üzrə kreditor borclarının ilkin
uçotundan sonra baş verən bir və ya bir neçə hadisənin (“zərərə gətirib çıxaran hadisələr”) nəticəsi
olaraq yaranan mənfəət və ya zərər tərkibində uçota alınır. Aşınma üzrə zərərlər kreditor borclarının
xalis qalıq dəyərini maliyyə lizinqi üzrə ehtimal olunan faiz dərəcələri üzrə diskontlaşdırılmış
nəzərdə tutulan pul vəsaitlərinin axınının cari səviyyəsinə gətirmək üçün ehtiyatlar hesabı üzrə uçota
alınır (və həmin pul vəsaitlərinin axını tərkibində baş verməmiş gələcək kredit itkiləri nəzərə
alınmır). Təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri axını lizinqin predmeti olan əmlakın əldə olunması və
ya satışından yarana bilən pul vəsaitlərinin axınını da nəzərə alır.
Müştərilərə verilmiş borclar
Müştərilərə verilmiş borclar qeyri-derivativ aktivlərdir, və bu zaman maliyyə aktivlərinin digər
kateqoriyalarında aparılmış təsnifatlaşdırmalar istisna olmaqla, aktiv bazarda katirovkası olmayan
sabit və dəyişkən ödənişləri əks etdirirlər. Bank tərəfindən verilmiş borclar ilk əvvəl ədalətli dəyər
üstəgəl müvafiq əqd xərcləri əsasında uçota alınırlar. Müştəriyə borc şəklində təqdim
edilənvəsaitlərin ədalətli dəyəri borcun məbləğinin ədalətli dəyərinə bərabər deyilsə, misal üçün,
borc bazarda mövcud olan şərtlər ilə müqayisədə daha əlverişli şərtlərlə verilmişsə, təqdim edilən
vəsaitlərin ədalətli dəyəri ilə borcun ədalətli dəyəri arasındakı fərq borcun ilkin uçotu zamanı zərər
kimi qəbul olunur və həmin zərərlərin mahiyyətinə istinadən mənfəət və zərər hesabatına daxil
olunur. Sonradan, kreditlər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya
edilmiş dəyər ilə uçota alınır. Müştərilərə verilmiş kreditlər uçota alınarkən hər hansı dəyər azalışı
üzrə ehtiyatlar çıxılır.
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Amortizasiya edilmiş qiymət ilə uçota alınan maliyyə aktivlərinin aşınması
Qrup, maliyyə aktivlərinin aşınması üzrə zərərləri belə halda uçota alır ki, maliyyə aktivi və ya
maliyyə aktivləri qrupunun aşınmasına dair ədalətli sübutlar mövcud olsun. Aşınma zərəri qalıq
dəyəri ilə amortizasiya edilmiş qiymət üzrə uçota alınan maliyyə aktivləri üçün, əvvəlki faktiki faiz
dərəcəsi üzrə maliyyə aktivlərinin diskontlaşdırılması nəzərə alınmaqla, nəzərdə tutulan pul
vəsaitlərinin hərəkətinin cari dəyəri arasındakı fərq kimi qəbul olunur. Sonrakı müddətdə aşınma
üzrə zərərin məbləği azalarsa və azalmanı ədalətli surətdə aşınma uçota alındıqdan sonra baş verən
hadisəyə aid etmək olarsa, əvvəlki məqamda uçota alınmış aşınma zərərinin uçotuna xitam verilir.
Faktiki qiyməti üzrə uçota alınan maliyyə aktivlərinə münasibətdə, aşınma zərəri maliyyə aktivinin
qalıq dəyəri ilə bu kimi maliyyə aktivləri üçün hazırda bazarda mövcud olan dərəcələr əsasında
diskontlaşdırma nəzərə alınmaqla təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyəri
arasındakı fərq olur. Belə aşınma zərərlərinin mühasibat qeydləri geri qaytarılmır.
Aşınma zərərinin müəyyən olunması riskli aktivlərin təhlilinə əsaslanır və rəhbərliyin mülahizəsinə
əsasən çəkilmiş zərərləri bağlamaq üçün uyğun olan məbləğləri əks etdirir. Ehtiyatlar fərdi qaydada
əhəmiyyətli olan maliyyə aktivlərinə münasibətdə fərdi qiymətləndirmənin nəticəsi, fərdi qaydada
əhəmiyyətli olmayan maliyyə aktivlərinə münasibətdə isə fərdi və ya kollektiv qiymətləndirmənin
nəticəsi əsasında müəyyən olunur. Aşınma zərəri üzrə dəyişiklik mənfəətə aid edilir, aşınma
zərərinin cəmini isə balansda göstərilən aktivlərin dəyərindən çıxaraq təqdim edirlər. Aşınma
zərərinin yaranıb-yaranmamasını müəyyən etmək üçün Qrupun, ədalətli sübut kimi qəbul etdiyi
amillər sırasına borclunun və ya emitentlərin likvidliyi, ödəniş qabiliyyəti, biznes və maliyyə
risklərinin səviyyəsi, bu kimi maliyyə aktivləri üzrə çatışmazlıqların səviyyəsi və inkişaf
istiqamətləri, ölkə daxilində və yerli səviyyədə iqtisadi inkişaf istiqamətləri və şərait, zəmanət və
təminatları ədalətli dəyəri daxil olur. Bu və digər amillər fərdi qaydada və ya digərləri ilə bərabər
maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri qrupuna münasibətdə aşınma zərərinin baş verməsinə dair
kifayət edən ədalətli sübut ola bilər.
Qrup maliyyə aktivləri üzrə aşınma zərərlərini ehtiyat hesabı üzrə amortizasiya edilmiş qiymət
əsasında uçota alır, maya dəyəri üzrə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri üçün isə birbaşa silinmə
istifadə olunur. Qeyd edilməlidir ki, zərərlərin hesablanması mülahizənin istifadəsini zəruri edir.
Mümkündür ki, hansısa müddətlərdə Qrup aşınma zərəri üzrə ehtiyatlara əsasən uyğun gələn
zərərləri çəkmiş olsun. Lakin rəhbərlik belə hesab edir ki, aşınma zərərləri üzrə ehtiyat riskli aktivlər
üzrə çəkilmiş zərərləri bağlamaq üçün məqbul səviyyədədir.
Kreditlər üzrə öhdəliklər
Qrup kreditlər və bənzəri öhdəliklər qəbul edir, eləcə də akkreditivlər və maliyyə zəmanətlərini
təqdim edir. Maliyyə zəmanətləri müştəri üçüncü tərəflər qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi
halda ödənişləri aparmaq üçün geri alınması mümkün olmayan öhdəliyi təşkil edir və borclara
bərabər olan kredit risklərini daşıyır. Maliyyə zəmanətləri və borc təqdim etmək öhdəlikləri ilk
əvvəl ədalətli dəyər əsasında uçota alınır və bir qayda olaraq bu alınmış və komissiyaların haqq
əsasında sübuta yetirilir. Borc vəsaitləri təqdim etmək öhdəlikləri istisna olmaqla bu məbləğ
öhdəliyin müddəti üçün birbaşa xətt prinsipi əsasında amortizasiya olunur. Belə hallarda Qrupun
istənilən bir kredit sövdələşməsinə daxil olmasını ehtimal etmək mümkün olması və həmin borcu, o
verildikdən sonra qısa müddətdə, satmaq niyyətinin mövcud olmaması şərti irəli sürülür; belə borc
üzrə vəsaitlərin ayrılması haqqı ödənişləri təxirə salınır və ilkin uçot zamanı borcun qalıq məbləğinə
daxil olunur. Bütün balans tarixlərində, öhdəliklər (i) ilkin uçot məbləğinin amortizasiya edilməmiş
qalan məbləği və ya, daha yüksək olarsa, (ii) balans tarixində öhdəlikləri ödəmək üçün tələb olunan
xərclərin ən mükəmməl proqnozu əsasında qiymətləndirilir.
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Maliyyə lizinqləri və maliyyə aktivlərinin uçotunun xitamı
Maliyyə aktivləri və lizinq aktivləri üzrə mülkiyyətə aid olan əsas risk və faydalarının tam
miqyasının əks tərəflərə keçib-keçməməsini müəyyən etmək işində rəhbərlik öz mülahizəsindən
istifadə edir, və bu zaman daha çox əhəmiyyətli olan risk və faydalara və əsasən bütün risk və
faydanaların nədən ibarət olunmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Maliyyə lizinqi üzrə öhdəliklər
Qrup lizinq üzrə icarəçi olduqda və həmin əqd üzrə mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan əsasən bütün
risklər və faydalar digər şəxsə keçdikdə, icarə predmeti olan aktivlər əmlak, qurğu və avadanlıqlar
üzrə icarənin başlanmasında icarə predmeti olan əmlakın ədalətli dəyəri və ya daha aşağı olarsa
minimum icarə ödənişlərinin cari dəyəri üzrə kapitallaşdırılır. Hər bir lizinq ödənişi ödənilməli olan
maliyyə balansı ilə əlaqədar daimi dərəcəyə nail olmaq məqsədi ilə öhdəliklərlə maliyyə haqları
arasında bölüşdürülür. Müvafiq lizinq haqları öhdəlikləri, gələcək maliyyə haqları çıxıldıqdan sonra,
borc tərkibinə daxil edilir. Faiz xərcləri lizinq müddətinə münasibətdə faktiki faiz metodundan
istifadə etməklə gəlir haqqında hesabata daxil olunur. Maliyyə lizinqi üzrə alınan aktivlər onların
istifadə müddətinə yaxud da daha qısa olarsa, lizinq müddətinə münasibətdə amortizasiya olunur.
Bu zaman, Qrup lizinq müddətinin sonuna qədər mülkiyyət hüququnu alacağına dair məntiqi
əminliyə sahib olması şərti irəli sürülür.
“Qudvil”
“Qudvil” satınalma qiymətinin alan şəxsin alınan törəmə müəssisə və ya əlaqədar şəxsdə mübadilə
tarixində xalis müəyyən oluna bilən aktiv, öhdəlik və şərti öhdəliklər tərkibindəki payının ədalətli
dəyərindən artıq olan hissəsini təşkil edir. Törəmə müəssisələrin alınmasına münasibətdə “qudvil”
konsolidasiya edilmiş balansda ayrıca olaraq qeyd olunur. Əlaqədar şəxslərin alınmasına
münasibətdə “qudvil” əlaqədar şəxslərə aid olan investisiyalara daxil edilir. “qudvil” faktiki
xərclərdən hər hansı toplanmış aşınma zərəri çıxıldıqdan sonra uçota alınır.
Qrup “qudvil” üzrə aşınmanı azı ildə bir dəfə habelə aşınmanın baş verməsi ehtimalına dair işarələr
olduqda təftiş edir. “qudvil” biznes kombinasiyasının əlaqədar fəaliyyətindən faydalanması ehtimal
olunan pul vəsaitlərinin mənbələri və ya pul vəsaitlərinin mənbələrinin qrupları arasında
bölüşdürülür. Belə mənbələrə və ya mənbə qrupları Qrupun “qudvil” üzrə monitorinqi apara biləcəyi
ən aşağı səviyyəni təşkil edir və ayrıca bir seqmentdən böyük deyil. Qeyd olunan “qudvil”
prinsipinin aid olduğu pul vəsaitlərinin mənbəyi olan bölmə daxilində hansısa istiqamətin satışından
gəlir və ya zərər bir qayda olaraq satılan istiqamətin nisbi dəyəri və saxlanan pul vəsaitləri
mənbəyinin hissəsinə istinadən bölüşdürülür.
Aşınma baş verdikdə, qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri istifadədə olan dəyər və ya daha yüksək
olarsa satış xərcləri çıxıldıqdan sonra ədalətli dəyərə qədər silinir.
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Maliyyə aktivlərinin təsnifatlaşdırılması
Qrup özünün maliyyə aktivlərini aşağıdakı qiymətləndirmə sinifləri üzrə təsnifatlaşdırır: dövriyyədə
olanlar, satış üçün sərəncamda olanlar, müəyyən müddət üçün saxlananlar və kreditlər və debitor
borcları.
Dövriyyədə olan investisiyalar dedikdə elə qiymətli kağızlar və ya digər maliyyə aktivləri başa
düşülür ki, onlar ya qiymətdəki və ya satıcının marjası üzrə qısamüddətli dəyişikliklərdən mənfəət
əldə etmək üçün əldə edilmişdir və ya qısamüddətli ticarətin yer aldığı portfelə daxil edilmişdir.
Qrup maliyyə aktivlərini o halda dövriyyədə olan investisiyalara aid edir ki, həmin aktivləri
aldıqdan sonra qısa müddətdə satmaq niyyətində olsun. Dövriyyədə olan investisiyalar sonradan
Qrupun niyyətləri dəyişdikdən sonra belə bu sinifdən çıxarılmır.
Kreditlər və debitor borcları açıq bazarda dövriyyədə olmayan qeyri-törəmə maliyyə aktivləri olub,
qəti məbləğli və ya müəyyən edilə bilən ödənişləri daşıyırlar və bu zaman Qrupun yaxın gələcəkdə
satmaq niyyətində olduğu aktivlər istisna təşkil edir.
Müəyyən müddət üçün saxlanan aktivlər açıq bazarda dövriyyədə olmayan qeyri-törəmə maliyyə
aktivləri olub, qəti məbləğli və ya müəyyən edilə bilən ödənişləri daşıyan və müəyyən müddətə
nəzərdə tutulan aktivlər olur və Qrup bu tip aktivləri həmin müddətin sonuna qədər saxlamaq niyyəti
və imkanına malik olur. Rəhbərlik müəyyən müddət üçün saxlanılan investisiya kateqoriyalı
qiymətli kağızları onların ilkin qiyməti üzrə uçota alınır və hər bir balans tarixində həmin
təsnifatlaşdırmanın müvafiq olub-olmamasını nəzərdən keçirir.
Bütün digər maliyyə aktivləri satış üçün sərəncamda olan aktivlərə aid edilir.
Maliyyə instrumentlərinin ilkin uçotu
Dövriyyədə olan qiymətli kağızlar və törəmə qiymətli kağızlar ilk əvvəl ədalətli dəyər üzrə uçota
alınır. Bütün digər maliyyə aktivləri və öhdəliklər ilk əvvəl ədalətli dəyər üstəgəl əqd xərcləri üzrə
uçota alınır. İlkin uçot zamanı ədalətli dəyərin ən mükəmməl sübutu əqdin qiyməti olur. İlkin uçot
üzrə mədaxil və ya zərər yalnız belə halda uçota alınır ki, ədalətli dəyər ilə əqd qiyməti arasında fərq
olsun və bu fərq eyni aktivə münasibətdə hazırda bazarda baş verən digər əqdlər vasitəsi və ya
yalnız müşahidə oluna bilən məlumatdan alınan nəticələr üzrə tətbiq edilən qiymətləndirmə
metodları ilə nümayiş etdirilə bilsin.
Məcburi qaydalar və ya bazarda mövcud olan şərtlərə əsasən müəyyən edilən müddət ərzində
maliyyə aktivlərinin bütün alınması və satılması əqdləri (“standart” alış və satışlar”) əqd tarixində
uçota alınır, və həmin tarix kimi Qrupun maliyyə aktivini təqdim etmək öhdəliyinin aid olduğu tarix
qəbul olunur. Bütün digər alış və satışlar ödəniş tarixində uçota alınır və bu zaman öhdəlik tarixi ilə
ödəniş tarixi arasında olan müddətdə dəyərdəki dəyişiklik faktiki və ya amortizasiya edilmiş dəyər
üzrə uçota alınan aktivlərə münasibətdə qəbul edilmir; dövriyyədə olan investisiyalara münasibətdə
mənfəət və ya zərər hesabatında əks etdirilir; və satış üçün sərəncamda olan aktivlər ilə əlaqədar isə
kapital sinfinə daxil olunur.
Maliyyə aktivlərinin uçotunun xitamı
Qrup maliyyə aktivlərinin uçotuna o halda xitam verir ki: (i) aktivlər geri alınsın və ya aktivlər ilə
əlaqədar olan pul vəsaitləri hərəkətinə aid hüquqların müddəti başa çatsın, və ya (ii) Qrup aktivlər
ilə əlaqədar mülkiyyət hüququna aid olan risk və faydaların əsasən bütün məcmusunu başqa şəxsə
versin, və ya (iii) Qrup aktivlər ilə əlaqədar mülkiyyət hüququna aid olan risk və faydaların əsasən
bütün məcmusunu nə başqa şəxsə versin, nə də özündə saxlasın, lakin nəzarəti saxlamış olmasın.
Nəzarət belə halda saxlanmış olur ki, əks tərəf satış üzrə əlavə məhdudiyyətləri qoymağa məcbur
olmadan aktivləri bütövlükdə əlaqədar olmayan tərəfə satmaq üçün praktiki imkanlara malik
olmasın.
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Satış üçün sərəncamda olan aktivlər
Satış üçün sərəncamda olan aktivlər ədalətli dəyər üzrə uçota alınır. Satış üçün sərəncamda olan
borc qiymətli kağızlarından faiz dərəcəsi gəliri faktiki faiz metodu əsasında hesablanır və mənfəət
və ya zərərdə uçota alınır. Satış üçün sərəncamda olan kapital instrumentləri ilə əlaqədar olan
dividentlər o halda mənfəət və ya zərər üzrə uçota alınır ki, Qrupun ödənişi almaq hüququ yaransın.
Ədalətli dəyər üzrə bütün digər dəyişiklik elementləri kapital üzrə xitam və ya aşınma zamanına
qədər təxirə salınır və həmin vaxtda məcmu mədaxil və ya zərər kapitaldan çıxarılıb mənfəət və ya
zərər hesablarına aid edilir.
Aşınma zərəri satış üçün sərəncamda olan investisiyaların ilkin uçotundan sonra baş verən bir və ya
bir neçə hadisənin nəticəsi olaraq mənfəət və ya zərər üzrə uçota alınır (“zərər ilə nəticələnən
hadisələr”). Kapital investisiyalarının ədalətli dəyərində baş verən mühüm və davamlı azalma həmin
qiymətli kağızın qiymətindən aşağı düşdükdə bu aşınmaya işarə edir. Alınma qiyməti ilə əvvəlki
məqamda müvafiq aktiv üzrə mənfəət və ya zərərdə uçota alınmış hər hansı aşınma zərəri çıxdıqdan
sonra qalan cari ədalətli dəyər arasında olan fərq kimi hesablanan məcmu aşınma zərəri kapitaldan
çıxarılır və mənfəət və ya zərərdə uçota alınır. Kapital üzrə qiymətli kağızlara aid olan aşınma
zərərləri mənfəət və ya zərər vasitəsi ilə uçotdan çıxarılmır. Sonrakı müddətdə satış üçün
sərəncamda olan kimi təsnifatlaşdırılan borc qiymətli kağızın ədalətli dəyəri artarsa və artımı
ədalətli surətdə aşınma zərərinin mənfəət və ya zərər üzrə uçota alınmasından sonra baş verən
hadisəyə aid etmək olarsa, aşınma zərəri cari müddəti mənfəət və ya zərəri vasitəsi ilə uçotdan
çıxarılır.
Müəyyən müddət üçün saxlanılan investisiyalar
Müəyyən müddət üçün saxlanılan investisiyalar faktiki faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə
amortizasiya edilmiş xərc əsasında uçota alınır və bu zaman hesablanmış aşınma zərərləri üzrə
ehtiyatlar nəzərə alınmır.
Dövriyyədə olan investisiyalar
Dövriyyədə olan investisiyalar ədalətli dəyər üzrə uçota alınır. Dövriyyədə olan investisiyalar üzrə
qazanılan, faktiki faiz dərəcəsi metodu əsasında hesablanan faiz konsolidasiya edilmiş gəlir
haqqında hesabatda faiz gəliri kimi uçota alınır. Dividentlər divident gəlirinə o halda daxil olunur ki,
Qrupun divident ödənişini almaq hüququ yaransın. Ədalətli dəyər üzrə dəyişikliklərin bütün digər
elementləri və uçotun xitamı üzrə mədaxil və ya zərər baş verdikləri müddət üçün dövriyyədə olan
investisiyaların zərəri mədaxildən çıxıldıqdan sonra mənfəət və ya zərərdə uçota alınır.
Qrupun törəmə müəssisənin divident siyasətinə nəzarət etdiyi hallar və fərqin dividentlər və ya digər
vasitə ilə yaxın gələcəkdə qayıtması ehtimalı istisna olmaqla, törəmə müəssisələrin satınalmadan
sonrakı müddət üzrə bölüşdürülməmiş mənfəəti ilə əlaqədar gələcək mənfəət vergisi nəzərə alınır.
Mal və material ehtiyatları
Mal və material ehtiyatları faktiki qiymət və ya daha aşağı olarsa xalis mümkün satış qiyməti ilə
uçota alınır. Mal və material ehtiyatlarının dəyəri orta qiymət üsulu ilə müəyyən olunur. Hazır
məhsulun və yerinə yetirilməkdə olan işlərin qiyməti xam materialları, birbaşa işçi qüvvəsi
xərclərini, digər birbaşa xərcləri və müvafiq inzibati xərcləri əhatə edir (normal istehsalat
imkanlarına istinadən), lakin borcun alınması ilə əlaqədar xərclər nəzərə alınmır. Xalis mümkün
satış qiyməti dedikdə əqdin tamamlanması və satış xərcləri çıxıldıqdan sonra, kommersiya
fəaliyyətinin adi gedişində təxmin edilən satış qiyməti qəbul olunur.

22

“ATA HOLDİNQ” AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2007-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı)

Kommersiya və digər debitor borcları
Kommersiya və digər debitor borcları faktiki faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə uçota alınır.
Debitor borcları üzrə ehtiyat belə halda yaradılır ki, Qrupun debitor borcu üzrə bütün məbləğləri
əvvəlki məqamda nəzərdə tutulmuş şərtlərə istinadən əldə edə bilməyəcəyinə dair ədalətli dəlillər
mövcud olsun. Ehtiyatın məbləği kimi aktivin qalıq dəyəri ilə əvvəlki faktiki faiz dərəcəsi ilə
diskontlaşdırma aparılmaqla təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin hazırkı dəyəri
arasındakı fərq nəzərdə tutulur. Ehtiyatın məbləği gəlir haqqında hesabatda qeyd olunur.
Mənfəət vergisi
Mənfəət vergisi konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında balans tarixi üçün qəbul edilmiş və ya
qəbul ediləcəyi ehtimal edilən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən qeyd edilir.
Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış vergi elementlərini əhatə edir və konsolidasiya edilmiş
hesabatlarda qeyd olunur, belə şərtlə ki, həmin məbləğlər eyni və ya fərqli müddət üçün birbaşa
olaraq kapital kimi uçota alınmış məbləğlərə aid olmasın.
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi dedikdə cari və əvvəlki müddətlər ilə əlaqədar vergiyə cəlb olunan
mənfəət və ya zərərlər ilə əlaqədar vergi orqanlarına ödəniləcək və ya onlardan alınacaq məbləğlər
nəzərdə tutulur. Mənfəət vergisindən fərqli olan vergilər əməliyyat xərclərinə daxil edilir.
Gələcək vergi məsuliyyəti gələcək müddətlərə keçirilən vergi məsuliyyətini və aktiv və öhdəliklərin
vergi bazası ilə maliyyə hesabatı məqsədləri üçün onların qalıq məbləği arasındakı fərqin balansda
əks etdirilməsinin metodu vasitəsi ilə uçota alınır. İlkin uçot istisnasına müvafiq qaydada, gələcək
vergi məsuliyyəti, əqd, ilk dəfə uçota alınarkən, nə mühasibat uçotuna, nə də ki, vergiyə cəlb olunan
mənfəətə təsir göstərmədikdə, biznes kombinasiyası istisna olmaqla, aktiv və ya öhdəliyin ilkin
uçotu zamanı müvəqqəti fərqlər ilə əlaqədar nəzərə alınmır. Gələcək vergi məsuliyyəti “qudvil” üzrə
ilkin uçotdakı müvəqqəti fərqlər, sonradan isə vergi məqsədləri ilə əlaqədar çıxılması mümkün
olmayan “qudvil” ilə əlaqədar nəzərə alınmır. Gələcək vergi məsuliyyəti qüvvədə olan və ya
müvəqqəti fərqin xətm edilməsi və ya gələcək dövrə keçirilmiş verginin istifadə olunacağı məqamda
qüvvədə olacaq vergi dərəcələri ilə hesablanır. Gələcək vergi məsuliyyəti və aktivləri yalnız Qrupun
ayrı-ayrı şirkətləri arasında əvəzləndirilir. Çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər üçün gələcək vergi
məsuliyyəti və gələcək dövrlərdə köçürülən vergi məsuliyyəti yalnız o dərəcədə uçota alınır ki,
çıxılmaların istifadə edilə biləcəyi gələcək vergiyə cəlb olunan mənfəətin olacağını ehtimal etmək
mümkün olsun.
Qrup törəmə müəssisənin divident siyasətinə nəzarət etmirsə və ya fərqin yaxın gələcəkdə
dividentlər və ya digər vasitə ilə qayıtmasını ehtimal etmək mümkün deyilsə, təxirə salınmı. Vergi
öhdəliyi satınalmadan sonrakı müddət üçün törəmə müəssisələrin bölüşdürülməmiş mənfəətinə aid
edilir.
Qeyri-müəyyən vergi mövqeləri
Qrupun qeyri-müəyyən vergi mövqeləri hər bir balans tarixində rəhbərlik tərəfindən yenidən
qiymətləndirilir. Öhdəliklər mənfəət vergisi mövqeləri üzrə o halda uçota alınır ki, həmin vergi
mövqeləri rəhbərliyin qərarına əsasən vergi orqanlarının iddiasına görə ödənilməsi ehtimalı
ödənilməməsi ehtimalından daha yüksək olan mövqedə olsun. Bu qərar qüvvədə olan, balans tarixi
üçün qüvvədə olacaq vergi qanunvericiliyi, belə məsələlər üzrə hər hansı məlum məhkəmə qərarı və
ya digər normativ akt əsasında qəbul olunur. Mənfəət vergisindən fərqli olan penya, faiz və vergilər
balans tarixində öhdəliyi ödəmək üçün tələb olunan məbləğ üçün rəhbərliyin ən mükəmməl təxmini
əsasında uçota alınır
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Dayandırılmış fəaliyyətlər
Dayandırılmış fəaliyyətlər dedikdə Qrupun elə hissəsi nəzərdə tutulur ki, o, satılmış olsun və ya satış
üçün sərəncamda saxlanan kimi təsnifatlaşdırılsın, və: (a) kommersiya fəaliyyəti və ya fəaliyyətin
coğrafi ərazisinin ayrıca əsas hissəsini təşkil etsin; (b) kommersiya fəaliyyəti və ya fəaliyyətin
coğrafi ərazisinin ayrıca əsas hissəsini təşkil edən hissəsinin satışı üçün vahid əlaqələndirilmiş
planın hissəsi olsun; və ya (c) müstəsna olaraq sonradan satılması fərziyyəsi ilə alınmış törəmə
müəssisə olsun. Dayandırılmış fəaliyyət üzrə mədaxil və pul vəsaitlərinin hərəkəti, belələri olduqda,
davam etməkdə olan fəaliyyətdən ayrıca olaraq göstərilir, fərqli məqamlar isə təkrarən təqdim
olunur.
Nizamnamə kapitalı
Adi səhmlər və mülahizə əsasında dividentləri ödənilən geri alınmayan imtiyazlı səhmlər kapital
kimi təsnifatlaşdırılır. Yeni səhmlərin buraxılışına aid olan müxtəlif birbaşa xərclər kapitalda
vergilər çıxıldıqdan sonra alınan vəsaitlərdən çıxılaraq göstərilir. Buraxılmış səhmlərin nominal
qiymətindən artıq məbləğdə alınan hər hansı ədalətli dəyər hissəsi qeydlərdə səhmlər üzrə premiya
kimi göstərilir.
Nominal saxlayıcıda olan səhmlər
Qrupun əhatə dairəsində olan hər hansı şirkət Baş müəssisənin səhmlərini aldıqda, ödənilən qiymət,
o cümlədən hər hansı bilavasitə aid olan xərclər (mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra) səhmlər
silinənə, təkrar buraxılana və ya satılana qədər Şirkətin səhmdarlarına aid olan kapitaldan çıxılır.
Sonradan belə səhmlər satılarsa və ya təkrar buraxılarsa, hər hansı alınan vəsaitlər, həmin əqd ilə
bilavasitə bağlı olan xərclər və ya müvafiq mənfəət vergisi öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra, Şirkətin
səhmdarlarına aid olan kapital payına aid edilir.
Dividentlər
Dividentlər öhdəlik kimi uçota alınır və balans tarixində kapitaldan o hallar çıxılır ki, balans
tarixində və ya ondan öncə elan edilsinlər. Dividentlər o hallarda açıqlanır ki, onlar balans
tarixindən əvvəl təklif edilsin, və ya balans tarixində sonra, lakin maliyyə hesabatları təsdiq
edildikdən öncə elan edilsin və ya təklif olunsun.
Pul və pul ekvivalentləri
Pul və pul ekvivalenti dedikdə sərəncamda olan pul vəsaitləri, banklarda saxlanan tələbli depozitlər,
və müddəti üç ay və ya daha az olan qısamüddətli yüksək likvidli maliyyə instrumentləri nəzərdə
tutulur. Pul vəsaitləri və ekvivalenti faktiki faiz dərəcəsindən istifadə etməklə amortizasiya edilmiş
qiymət ilə uçota alınır. Məhdud balanslar pul vəsaitləri hərəkəti hesabatının məqsədləri üçün Pul
vəsaitləri və ekvivalenti tərkibindən çıxarılır. Balans tarixindən sonra azı 12 ay üçün mübadiləsinə
və ya öhdəlikləri ödəməsinə məhdudiyyət qoyulan vəsaitlər digər qeyri-cari aktivlərə aid edilir.
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Banklardan alınacaq vəsaitlər o hallarda uçota alınır ki, Qrup digər dövlət və ya kommersiya
banklarına vəsaitləri təqdim etsin və qəti və ya müəyyən oluna bilən tarixdə alınmalı olan qeyritörəmə mədaxili dövriyyəyə buraxmaq niyyətinə malik olmasın. Banklardan alınmalı olan vəsaitlər
ilk əvvəl ədalətli dəyər üstəgəl əqd xərcləri əsasında uçota alınır sonradan isə amortizasiya dəyəri
nəzərə alınmaqla uçotda olur.
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Satış üçün sərəncamda saxlanılan maddi aktivlər
Qeyri cari aktivlər və aktiv qrupları (bura həm cari, həmçinin də, qeyri-cari aktivlər daxil ola bilər)
balansda o hallarda “Satış üçün sərəncamda saxlanılan qeyri-cari aktivlər” kimi uçota alınır ki,
onların maliyyələşdirmə məbləği əsas etibarı ilə balans tarixindən sonra on iki ay ərzində aparılacaq
satış əqdi vasitəsi ilə geri alınsın. Aşağıda qeyd olunmuş bütün şərtlər yerinə yetirildikdən sonra,
aktivlər yenidən təsnifatlaşdırılır: (a) aktivlər mövcud vəziyyətlərindən dərhal satış üçün sərəncamda
olsun; (b) Qrupun rəhbərliyi alıcını tapmaq üçün fəal proqramı təsdiq etsin və onun icrasına
başlanılsın; (c) aktivlər ağlabatan qiymət ilə satış üçün bazara çıxarılsın; (d) satışın bir il ərzində baş
verəcəyini ehtimal etmək mümkün olsun, və (d) satış planının dəyişəcəyi və ya ləğv ediləcəyini
demək üçün ehtimal kiçik olsun. Qeyri cari aktivlər və aktiv qrupları sərəncamda saxlanılan qeyricari aktivlər kimi cari müddətin balansında təsnifatlaşdırıldıqda, cari müddətin sonunda
təsnifatlaşdırmanı əks etdirmək məqsədi ilə müqayisəli balansda təkrar təsnifatlaşdırılmır və ya
yenidən təqdim olunmur.
Aktivlər qrupu dedikdə satış və ya digər metodlar ilə, ümumilikdə qrup kimi bir əqd vasitəsi ilə,
sərəncam obyekti olan aktivlər (cari və ya qeyri-cari) və əqd zamanı digər şəxslərə təhvil veriləcək
aktivlər ilə birbaşa əlaqədar olan öhdəliklər başa düşülür. “Qudvil” o hallarda nəzərə alınır ki,
aktivlər qrupu satınalma zamanı “qudvil” aid olduğu pul vəsaitləri yaradan qruplar daxilində
əməliyyatları da əhatə edir. Qeyri cari aktivlər dedikdə elə aktivlər nəzərdə tutulur ki, onların
tərkibinə balans tarixindən sonra on iki ay keçdikdən sonra alınacaq və ya toplanacaq vəsaitlər daxil
olsun. Yenidən təsnifatlaşdırılma tələb olunarsa, aktivin həm cari, həmçinin də qeyri-cari hissələri
yenidən təsnifatlaşdırılır.
Ümumilikdə götürdükdə, satış üçün sərəncamda saxlanılan əmlak, qurğu, avadanlıq və ya digər
aktiv qrupları maliyyələşdirmə məbləği və ya daha aşağı olarsa, satış xərcləri çıxıldıqdan sonra
ədalətli dəyər əsasında uçota alınır. Satış üçün sərəncamda saxlanılan əmlak, qurğu, avadanlıqlar
amortizasiyaya məruz qoyulmur. Yenidən təsnifatlaşdırılmış qeyri cari maliyyə alətləri və gələcək
vergilər maliyyələşdirmə məbləği və ya, daha aşağı olarsa, satış xərcləri çıxıldıqdan sonra ədalətli
dəyər həddinə qədər silinmir.
Satış əqdi ilə əlaqədar digər şəxslərə təqdim edilməli olan sərəncam obyekti olan aktivlər qrupları ilə
birbaşa əlaqədə olan öhdəliklər yenidən təsnifatlaşdırılır və balansda ayrıca qeyd olunur.
Əlavə dəyər vergisi
Satış ilə əlaqədar ödənilməli olan əlavə dəyər vergisi vergi orqanlarına aşağıda qeyd edilmiş
tarixlərdən daha tez olanında ödənilir: (a) müştərilərdən alınmalı olan vəsaitlərin toplanması, və ya
(b) mal və ya xidmətlərin müştərilərə təhvil verilməsi. Alınmalı ƏDV bir qayda olaraq, ƏDV hesab
fakturası alındıqdan sonra, ödənilməli ƏDV ilə əvəzləşdirilir. Vergi orqanları ƏDV üzrə
hesablaşmalar ilə əlaqədar əvəzləşdirməyə icazə verirlər. Satış və alış ilə əlaqədar olan ƏDV
balansda ümumi məbləğdə uçota alınır və aktiv və öhdəlik kimi ayrıca olaraq açıqlanır. Alınmalı
olan vəsaitlərin aşınması ilə əlaqədar ehtiyat olduqda, aşınma zərəri ƏDV daxil olmaqla borcluya
aid olan ümumi məbləğin tərkibində uçota alınır.
Borc alınmış vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər faktiki faiz dərəcəsi əsasında amortizasiya edilmiş dəyər ilə uçota alınır. Borc
alınmış vəsaitlər ilə əlaqədar olan məsrəflər faktiki faiz dərəcəsi əsasında vaxt müddətinə münasib
qaydada xərc kimi uçota alınır. Qrup borc alınmış vəsaitlər ilə əlaqədar olan məsrəflərin
kapitallaşdırılmasını aparmır.
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Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər, müxbir banklar tərəfindən Qrupa nəğd pul və ya digər aktivlər
verildiyi andan etibarən qeydə alınır. Qeyri-derivativ (törəmə) maliyyə öhdəlikləri amortizasiya
olunmuş maya dəyərində qeydə alınır. Qrup verdiyi borcları geri aldıqda, həmin borc öhdəlikləri
balansdan silinir və öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq borcun ödənilməsi
üzrə yaranan gəlir və ya xərclərə daxil edilir.
Müştəri hesabları
Müştəri hesabları fiziki şəxslər, dövlət müəssisələri və ya hüquqi şəxslər qarşısında olan qeyriderivativ maliyyə öhdəliklərini əks etdirir və amortizasiya olunmuş dəyərdə qeydə alınır.
Kommersiya və digər kreditor borcları
Kommersiya kreditor borcları o hallarda hesablanır ki, əks tərəf müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə
yetirsin və həmin borclar faktiki faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə amortizasiya edilmiş
dəyər ilə uçota alınır.
Maliyyə zəmanətləri
Maliyyə zəmanətləri elə müqavilələrdir ki, Qrup müvafiq borc aləti üzrə hər hansı bir borclunun
ödənişi həmin borc alətinin şərtlərinə uyğun surətdə aparmadığı halda, zəmanətin sahibi qarşısında
öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədi ilə müəyyən edilmiş məbləğləri ödəməli olsun. Maliyyə
zəmanətləri əvvəlki mərhələdə ədalətli dəyər əsasında uçota alınır və həmin dəyər, bir qayda olaraq,
alınmış haqq əsasında hesablanır. Bu məbləğ zəmanət müddəti üçün birbaşa xətt prinsipi əsasında
amortizasiya olunur. Hər bir balans tarixində zəmanətlər aşağıda qeyd olunan mövqelərdən daha
yüksək olanı üzrə qiymətləndirilir: (i) əvvəlki uçot zamanı məbləğin amortizasiya edilməmiş qalığı
və (ii) balans tarixinə öhdəliyi ödəmək üçün tələb olunan xərclərə dair ən mükəmməl proqnoz
rəqəmi.
Xarici valyuta mövqelərinin yenidən qiymətləndirilməsi
Qrupun konsolidasiya edilmiş müəssisələrinin funksional valyutası həmin müəssisələrin fəaliyyət
göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutası hesab edilir. Şirkətin funksional və Qrupun hesabat
valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatıdır (“AZN”).
Monetar aktiv və öhdəliklər, ARMB-nın müvafiq hesabat tarixinə qüvvədə olan rəsmi valyuta
məzənnəsinə əsasən hər bir müəssisənin funksional valyutasına çevrilir. Bu cür əməliyyatlar üzrə
hesablaşmaların həyata keçirilməsi və ARMB-nın ilin sonuna olan rəsmi valyuta məzənnəsi ilə
monetar aktiv və öhdəliklərin hər bir müəssisənin funksional valyutasına çevrilməsi nəticəsində
yaranan müsbət və mənfi məzənnə fərqləri mənfəət və zərər hesabatında qeydə alınır. İlin sonuna
qüvvədə olan valyuta məzənnəsi ilə yerli valyutaya çevrilmə qeyri-monetar maddələrə, o cümlədən
pay alətlərinə tətbiq edilmir. Məzənnə dəyişikliklərinin pay qiymətli kağızların ədalətli dəyərinə
təsiri ədalətli dəyər üzrə yenidən qiymətləndirmə nəticəsində gəlir və ya xərclərin bir hissəsi kimi
qeydə alınır.
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Öhdəliklər və ödənişlər üzrə ehtiyatlar
Öhdəliklər və ödənişlər üzrə ehtiyatlar o hallarda uçota alınır ki, Qrup keçmiş hadisələrin nəticəsi
olaraq hazırda hüquqi və ya konstruktiv öhdəlik daşısın və bu öhdəliyin ödənilməsi üçün ehtiyatların
istifadəsinin tələb olunması və məbləğə dair etibarlı proqnoz verilməsini ehtimal etmək mümlün
olsun. Bu kimi bir sıra öhdəliklər yarandıqda, öhdəliyin ödənilməsi üçün vəsaitlərin istifadəsi
mümkünlüyünü qiymətləndirmək üçün ümumilikdə öhdəliyin kateqoriyası nəzərə alınır.
Öhdəliklərin eyni kateqoriyaya aid olan hər hansı bir maddə üzrə vəsaitlərin sərf olunması ehtimalı
az olduqda belə ehtiyatın yaradılması zəruridir.
Qrup ehtiyatın kompensasiya olunmasını ehtimal etdikdə ki, (məsələn sığorta müqaviləsi üzrə)
kompensasiya ayrıca aktiv kimi uçota alınır, lakin yalnız o halda ki, kompensasiya ehtimalı kifayət
qədər dəqiq olsun.
Qrup balans tarixinə satılmış və zəmanətdə olan məhsulların təmiri və ya əvəz edilməsi üçün təxmin
olunan öhdəlikləri də balansda tanıyır. Bu ehtiyatlar təmir və əvəz etmələrin əvvəlki tarixçəsi nəzərə
alınmaqla hesablanır.
Gəlir və xərclərin uçotu
Malların satışından gəlir, risklərin və mallara mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar olan faydanın qarşı
tərəfə keçidi zamanı uçota alınır. Bir qayda olaraq, bu mallar alıcıya göndərildikdə baş verir. Qrup
malları hansısa bir yerə çatdırmaq öhdəliyini götürdükdə, gəlir o hallarda tanınır ki, mallar son
məntəqədə müştəriyə təhvil verilmiş olsun.
Xidmət satışı onların göstərildiyi mühasibat uçotu müddəti üçün uçota alınır, bu zaman hansısa bir
əqdin tamamlanması mərhələsinə istinad edilməsi tələb olunan xidmətlər həcmindən artıq
göstərilmiş xidmətlərin payını müəyyən etməklə qeyd edilir.
Satış əməliyyatları ƏDV və endirimlər nəzərə alınmadan qeyd olunur.
Faiz gəliri və xərcləri konsolidasiya edilmiş gəlir haqqında hesabatda bütün borc alətlərinə
münasibətdə toplama əsasında uçota alınır, bu zaman faktiki faiz dərəcəsindən istifadə olunur. Bu
metod, faiz gəliri və ya xərclərinin bir hissəsi olaraq, faktiki faiz dərəcəsinin bir tərkib hissəsi olan,
müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya alınmış bütün haqları, əqd məsrəflərini və bütün digər
mükafat və endirimləri gələcək müddətə aid edir.
Faktiki faiz dərəcəsinə bilavasitə aid olan haqlar maliyyə aktivinin yaranması və ya əldə edilməsi
yaxud maliyyə öhdəliyinin qəbul olunması ilə bağlı olaraq hüquqi şəxs tərəfindən alınmış və ya
ödənilmiş yaranma mənbəyi ilə əlaqədar haqları, misal üçün, kredit durumunun qiymətləndirilməsi
üçün haqqı, zəmanət və ya təminatları qiymətləndirmək və uçota almaq, alətin şərtlərini müzakirə
etmək və əqd sənədləri ilə işləmək üçün haqları əhatə edir. Bazarda mövcud olan faiz dərəcələri ilə
kreditləri təqdim etmək üçün Qrupun aldığı xidmət haqları o hallarda bilavasitə faktiki faiz
dərəcəsinə aid edilir ki, Qrupun həmin kredit əqdinə daxil olmasını ehtimal etmək mümkün olsun və
Qrup həmin krediti müvafiq sənədləşmələr imzalandıqdan sonra qısa müddətdə satmaq niyyətində
olmasın. Qrup kredit öhdəliklərini mənfəət və zərər hesabları vasitəsilə ədalətli dəyərdə təqdim
edilən maliyyə öhdəlikləri kimi tanınmır.
Mədaxil alınmış və ya alınmalı olan ödənişlərin ədalətli dəyəri əsasında qiymətləndirilir. Barter
əməliyyatı nəticəsində alınmış malların ədalətli dəyərini etibarlı surətdə qiymətləndirmək mümkün
deyilsə, mədaxil təqdim olunmuş mal və ya xidmətlərin ədalətli dəyərinə əsasən qiymətləndirilir.
Faiz gəliri vaxt amilinə əsasən faktiki faiz dərəcəsinə istinadən müəyyən edilir.
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Valyuta mübadiləsi məzənnələri
İl sonu üçün mövcud olmuş və Qrup tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı istifadə
edilmiş valyuta mübadiləsi məzənnələri aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr
2007-ci il
0.8453
1.2450
0.0346

AZN/1 ABŞ Dollar
AZN/1 AVRO
AZN/Rusiya Rublu

31 dekabr
2006-cı il
0.8714
1.1329
0.0330

Tədqiqat və inkişaf işləri xərcləri
Tədqiqat xərcləri çəkilmiş məsrəflər kimi uçota alınır. İnkişaf layihələri üzrə xərclər (yəni yeni və ya
təkmilləşdirilmiş malların layihələndirilməsi və ya sınaqdan keçirilməsi ilə bağlı olan xərclər) qeyrimaddi aktivlər kimi o hallarda uçota alınır ki, layihənin kommersiya və texnoloji imkanlarını nəzərə
alaraq, onun müvəffəqiyyətli olacağını ehtimal etmək və xərcləri etibarlı surətdə qiymətləndirmək
mümkün olsun. İnkişaf layihələri ilə əlaqədar digər xərclər çəkilmiş məsrəf kimi uçota alınır.
Əvvəlki məqamda məsrəf kimi uçota alınmış inkişaf layihələri xərcləri sonrakı müddət üçün aktiv
kimi uçota alınmır. Qəti istifadə müddəti olan inkişaf layihələri xərcləri kapitallaşdırıldıqda
məhsulun kommersiya yönümlü istehsalı başlandığı zamandan etibarən birbaşa xətt prinsipi ilə
ehtimal olunan faydanın müddəti üçün, orta hesabla 10 il ərzində, amortizasiya olunur.
İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar
Əmək haqları, məvaciblər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər,
məzuniyyət və bülletenlər üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan imtiyazlar (misal
üçün, səhiyyə və uşaq bağçası xidmətləri) Qrupun işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər
göstərildikdə hesablanır.
Səhm üzrə ödənişlər
İmtiyazlı səhmlər, geri alına bilməyən olduqda, mənfəət bölgüsündə iştirak edən səhmlər kimi qəbul
olunur. Bir səhm üzrə gəlir Şirkətin səhmdarlarına aid olan mənfəət və ya zərəri hesabat ili ərzində
yerləşdirilmiş, mənfəət – zərər bölgüsündə iştirak edən səhmlərin orta sayına bölməklə hesablanır.
Əvəzləşdirmə
Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin konsolidasiya edilmiş balansa
daxil edilməsi, qeydə alınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hüquq, eləcə də əvəzləşdirməni aparmaq və ya eyni zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi
ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər.
Seqmentlər üzrə hesabat
Seqment məhsulların təqdim edilməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi (biznes seqmenti) ilə bağlı
olan, riskləri və faydaları digər seqmentlərdən fərqlənən Qrupun identifikasiya edilə bilən
komponentidir. Gəlirlərinin böyük hissəsi kənar müştərilərə satışlar hesabına yaranan və gəlirləri,
maliyyə nəticəsi və ya aktivləri bütün seqmentlərin ümumi aktivlərinin on faizini və ya artıq
hissəsini təşkil edən seqmentlər ayrıca şəkildə açıqlanır. Qrupun coğrafi seqmentləri onun
əməliyyatlarının böyük hissəsinin Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsi və digər
seqmentlərdən əldə edilən gəlirlərin Qrupun ümumi gəlirlərinin on faizindən artıq olmamasını
nəzərə almaqla, hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında ayrıca göstərilmişdir.
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4.

UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT TƏXMİNLƏRİ VƏ
FƏRZİYYƏLƏR
Qrup növbəti maliyyə dövrü ərzində hesabatlarda əks etdirilən aktiv və öhdəliklərin məbləğlərinə
təsir göstərən təxminlər və fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq
rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq
əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı
rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və təxminlər irəli sürür. Maliyyə hesabatlarında əks etdirilən
məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və
öhdəliklərin balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar
daxildir:
“Qudvil” üzrə təxmin edilən aşınma
Qrup azı ildə bir dəfə “qudvil” üzrə aşınmaya dair yoxlamalar aparır. Pul vəsaitlərinin mədaxili
mənbəyi olan bölmələrin alına bilən məbləğləri istifadədə olan dəyər hesablamaları əsasında
müəyyən olunur. Bu hesablamalar, 3 saylı Qeyddə deyildiyi kimi, ehtimallardan istifadəni tələb edir.
Satış üçün sərəncamda olan kapital alətlərinin aşınması
Qrup satış üçün sərəncamda olan kapital alətlərinin aşınması barəsində belə halda qərar verir ki,
ədalətli dəyər üzrə davamlı və ya əhəmiyyətli müddət ərzində qiymətdən aşağı düşmələr müşayiət
edilmiş olsun. Müddətin davamlı və ya əhəmiyyətli olmasını müəyyən etmək zamanı mülahizə
tətbiq olunur. Bu zaman mülahizədən istifadə edərkən, Qrup digər amillər ilə bərabər səhm
qiymətinin dəyişmələrini nəzərə alır. Əlavə olaraq, aşınma belə halda baş verə bilər ki, investorun
maliyyə durumunun, sənaye bölməsi və ya sektorunun vəziyyətinin pisləşməsi barəsində sübutlar
olsun, texnologiyada və əməliyyat və ya maliyyə pul vəsaitləri hərəkətlərində dəyişikliklər baş
versin.
Vergi qanunvericiliyi
Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə məruz qalır. 2 saylı Qeydə
baxın.
Təxirə salınmış vergi aktivlərinin uçotu
Təxirə salınmış vergi aktivi vergiyə cəlb olunan mənfəətdən gələcəkdə çıxmalar vasitəsi ilə
qaytarılan mənfəət vergisini təşkil edir və balansda uçota alınır. Gələcək mənfəət vergisi aktivləri o
hallarda uçota alınır ki, münasib vergi imtiyazının alınması mümkün olsun. Gələcək üçün vergiyə
cəlb edilən mənfəəti müəyyən etmək və gələcəkdə real olan vergi imtiyazlarını hesablamaq üçün,
Rəhbərlik mülahizələrdən istifadə edir və son üç il üzrə vergiyə cəlb edilən mənfəət rəqəmləri,
habelə müvafiq şəraitdə məntiqli sayila bilən gələcək mənfəət barədə məlumatlardan istifadə edir.
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların ilkin uçotu
Qrup öz fəaliyyəti gedişində əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar aparır. 39 saylı BMS-ə uyğun olaraq
maliyyə alətləri ilkin olaraq ədalətli dəyərdə uçot alınmalıdır. Lakin həmin əməliyyatların bazar və
ya qeyri-bazar faiz dərəcələrində həyata keçirilməsini müəyyən etmək məqsədilə bu cür
əməliyyatlar üçün aktiv bazar mövcud olmadıqda peşəkar mülahizələrdən istifadə etmək lazım gəlir.
Mülahizələrin irəli sürülməsinin əsasını əlaqəli olmayan tərəflərlə analoji əməliyyatların qiymətinin
müəyyən edilməsi və effektiv faiz dərəcəsinin təhlili təşkil edir.
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Müddətli maliyyə aktivləri
Maliyyə aktivlərini müddətli kateqoriyasına aid etmək üçün rəhbərlik özünün mülahizəsindən
istifadə edir, ələlxüsus da bunu aktivlərin müddətinin davamiyyəti müddəti ərzində saxlamaq niyyəti
və imkanlarına aid etmək olar. Qrup bu aktivləri müəyyən hallar istisna olmaqla, (məsələn,
müddətin sonuna az vaxt qalmış xırda həcmi satarsa) tam sinif satış üçün sərəncamda olan aktivlər
kateqoriyasına keçirilir. Bu səbəbdən də, investisiyalar amortizasiya edilmiş dəyər ilə deyil, ədalətli
dəyər ilə qiymətləndirilir.
5.

YENİ VƏ YA YENİDƏN
ŞƏRHLƏRİN TƏTBİQİ

İŞLƏNMİŞ

STANDARTLARIN

VƏ

ONLARA

DAİR

Cari ildə Qrup Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) və BMUSŞ-nin
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Şərhləri Komitəsi (BMHK) tərəfindən qəbul edilmiş, Qupun
fəaliyyəti üçün münasib olan, 1 yanvar 2007-ci ildən etibarən hesabat müddətlərinə şamil olunan
bütün yeni və yenidən işlənmiş standartları və onlara dair şərhləri qəbul etmişdir. Bu yeni və
yenidən işlənmiş standartları və onlara dair şərhlərin qəbulu cari və ya əvvəlki illər üzrə
hesabatlarda əksini tapmış məbləğlər üzrə Bankın mühasibat uçotu siyasətinə münasibətdə hər hansı
əhəmiyyətli dəyişikliklər ilə nəticələnməmişdir, yalnız BMHS 7 “Maliyyə Alətləri: Məlumatın
açıqlanması” (BMHS 7) istisna olmaqla.
BMHS 7, “Maliyyə Alətləri: Məlumatın açıqlanması” və “BMS 1 “Maliyyə Hesabatlarının
Təqdimatı” Standartına əlavə dəyişikliklər – kapital barədə məlumatın açıqlanması (1 yanvar
2007-ci il tarixindən qüvvəyə minir). BMHS 7, 1 yanvar 2007-ci ildə və ya həmin tarixdən sonra
başlayan illik müddət üçün tətbiq edilir. BMHS 7 maliyyə məlumatının açıqlanmasına dair yeni
tələb və tövsiyələri müəyyən edir. BMHS 7-nin qəbulu Qrupun maliyyə alətlərinin maliyyə
hesabatlarındakı təsnifatlandırılmasına və qiymətləndirilməsinə təsir göstərməmişdir. BMHS 7
şərtlərinə müvafiq qaydada, maliyyə hesabatlarında cari və müqayisəli hesabat müddətləri üçün
əlavə məlumat verilmişdir.
BMHS 8, “Əməliyyat seqmentləri”. Bu maliyyə hesabatları hazırlanarkən aşağıda qeyd olunan,
Qrupa aid Standart və təfsirlər qəbul edilmişdir, lakin bu maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün
qüvvəyə minməmişdir: 1 yanvar 2009-cu il tarixindən etibarən, yeni BMHS 8, “Əməliyyat
seqmentləri” BMUS 14 “Əməliyyat seqmentləri”-ni əvəz edəcək. Hazırda rəhbərlik gələcək müddət
üçün bu yeni və yenidən işlənmiş Standartların qəbulunun təsirini qiymətləndirir. Qrup ehtimal edir
ki, digər yeni Standart və Təfsirlər Qrupun maliyyə hesabatlarına hər hansı əhəmiyyətli maliyyə
təsirini göstərməyəcək.
Digər yeni standartlar və şərhlər
Qrup 1 yanvar 2007-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş digər yeni standartları və ya şərhləri qəbul
etmişdir:
• IFRIC 7, BMS 29-a uyğun olaraq yenidən hesablama yanaşmasının tətbiqi (1 mart 2006 və ya bu
tarixdən sonra başlayan dövrlər üçün qüvvəyə minir);
• IFRIC 8, BMHS 2-nin tətbiq sahəsi (1 may 2006 və ya bu tarixdən sonra başlayan dövrlər üçün
qüvvəyə minir);
• IFRIC 9, Əlavə elementli derivativlərin yenidən qiymətləndirilməsi (1 iyun 2006 və ya bu
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir); və
• IFRIC 10, İlkin maliyyə hesabatları və dəyərsizləşmə (1 noyabr 2006 və ya bu tarixdən sonra
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir).
7 və 10 saylı IFRIC şərhləri Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərməmişdir.
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6.

MÜHASİBAT UÇOTU ÜZRƏ YENİLİKLƏR
Qrupun 1 yanvar 2008-ci il tarixindən və ya bu tarixdən sonra başlayan hesabat dövrləri üçün
məcburi xarakter daşıyan və ya Qrup tərəfindən əvvəllər qəbul edilməyən bəzi yeni standartlar və
onlara dair şərhlər dərc olunmuşdur:
BMHS 8, “Əməliyyat seqmentləri” (1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik
dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu Standart borc və ya pay alətləri açıq bazarda alınıb-satılan
təşkilatlara, eləcə də açıq bazarda hər hansı növ alətlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarını tənzimləyici orqanlara təqdim edən və ya təqdim etməyi planlaşdıran müəssisələrə
tətbiq edilir. BMHS 8 müəssisələrin öz əməliyyat seqmentləri haqqında maliyyə və təsviri
məlumatları açıqlamasını tələb edir və müəssisələrin bu cür məlumatı öz maliyyə hesabatlarında
açıqlama qaydasını əks etdirir. Hazırda Qrup bu Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyə
hesabatlarında seqment haqqında məlumatların açıqlanmasına göstərəcəyi təsiri qiymətləndirir.
Vaxtından əvvəl ödənilmək hüququna malik olan maliyyə alətləri və ləğvetmə zamanı yaranan
öhdəliklər – BMS 32 və BMS 1 Əlavə (1 yanvar 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minir). Bu
Əlavə, maliyyə öhdəliyi anlayışına cavab verən bəzi maliyyə alətlərinin kapital kimi
təsnifləşdirilməsini tələb edir. Hazırda Qrup bu Əlavənin onun konsolidasiya edilmiş maliyyə
hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
BMS 23, Borc vəsaitləri üzrə xərclər (2007-ci ilin mart ayında yenidən işlənmişdir; 1 yanvar
2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Yenidən
işlənmiş BMS 23, 2007-ci ilin mart ayında dərc edilmişdir. Bu Standarta edilmiş əsas dəyişiklik
istifadəsi və ya satışı kifayət qədər uzun müddət tələb edən aktivlərə aid olan borc vəsaitləri üzrə
xərclərin dərhal xərcə silinməsi üsulunun ləğv edilməsidir. Buna görə müəssisə borc vəsaitləri üzrə
xərcləri aktivin maya dəyəri kimi kapitallaşdırmalıdır. Yenidən işlənmiş Standart kapitallaşdırmaya
başlanma tarixi 1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra olan kvalifikasiyalı aktivlərə aid borc
vəsaitləri üzrə xərclərə prospektiv qaydada tətbiq edilir. Hazırda Qrup yenidən işlənmiş Standartın
onun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
BMS 1, Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı (2007-ci ilin sentyabr ayında yenidən işlənmişdir;
1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). BMS 1
üzrə əsas dəyişiklik mənfəət və zərər hesabatının ətraflı mənfəət və zərər hesabatı ilə əvəz
edilməsidir. Bu hesabata həmçinin səhmdar kapitalında qeyri-sahibkarların iştirak paylarındakı
bütün dəyişikliklər (məsələn, satıla bilən maliyyə aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi) daxildir.
Alternativ olaraq, müəssisələr iki hesabat təqdim edə biləcəklər: ayrıca mənfəət və zərər hesabatı və
ətraflı mənfəət və zərər hesabatı. Yenidən işlənmiş BMS 1 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın
(balans hesabatı) müqayisəli məlumatların hazırlandığı ən son dövrün başlanğıcında tərtib
edilməsinə dair tələbi açıqlayır və yenidən təsnifləşdirmə, uçot siyasətində dəyişikliklər və ya
səhvlərin düzəldilməsi ilə bağlı hər dəfə müqayisəli məlumatı yeniləşdirərək, müəssisə bu müddət
üzrə müqayisəli məlumatı təqdim edir. Qrup hesab edir ki, yenidən işlənmiş BMS 1 onun maliyyə
hesabatlarının təqdimatına təsir göstərəcək, lakin konkret əməliyyatların və ya qalıqların tanınması
və ya ölçülməsinə heç bir təsir göstərməyəcəkdir.
BMS 27, Konsolidasiya Edilmiş və Konsolidasiya Edilməmiş Hesabatlar (yanvar, 2008-ci ildə
yenidən işlənmişdir; 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə
minir). Yenidən işlənmiş BMS 27 şirkətdən ümumi gəlirlərin baş müəssisə sahiblərinə və nəzarət
olunmayan pay sahiblərinə (bundan əvvəl “azlığın payı”) aid edilməsini tələb edir (hətta nəzarət
olunmayan pay üzrə nəticələrin kəsir olduğu təqdirdə). Qüvvədə olan standart əksər hallarda artıq
zərərlərin baş müəssisənin sahiblərinə aid edilməsini tələb edir. Bundan əlavə, yenidən işlənmiş
standartda göstərilir ki, baş müəssisənin törəmə müəssisədəki iştirak payında nəzarətin itirilməsi ilə
nəticələnməyəcək dəyişikliklər səhm alətləri üzrə əməliyyatlar kimi uçota alınsın. Standart həmçinin
törəmə müəssisə üzrə nəzarətin itirilməsi nəticəsində yaranan hər hansı mənfəət və zərərin müəssisə
tərəfindən qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirir. Nəzarətin itirildiyi tarixdə keçmiş törəmə
müəssisədə saxlanılmış investisiyalar ədalətli dəyərlə ölçülməlidir. Hazırda Qrup yenidən işlənmiş
Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
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Hüquqların Verilməsi və Ləğv Edilməsi Şərtləri—BMHS 2-yə Əlavə, Pay Əsasında Ödənişlər
(2008-ci ilin yanvar ayında buraxılmışdır; 1 yanvar 2008-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu Əlavədə yalnız xidmət şərtlərinin və icra şərtlərinin
hüquqların verilməsi və ləğv edilməsi şərtləri olması müəyyən edilir. Pay əsasında ödənişlərin digər
xüsusiyyətləri hüquqların verilməsi və ləğv edilməsi şərtlərinə aid deyil. Bu Əlavə, müəssisənin və
ya digər tərəflərin ləğv edilməsinin eyni uçot prinsipləri ilə aparılmasını müəyyənləşdirir. Hazırda
Qrup yenidən işlənmiş Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına təsirini
qiymətləndirir.
BMHS 3, Müəssisələrin Birləşməsi (2008-ci il ilin yanvar ayında yenidən işlənmişdir; alqı
tarixi 1 iyul 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan birinci illik hesabat dövrünün
başlanğıcı və ya sonra olan müəssisələrin birləşməsi üçün qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş
BMHS 3 müəssisələrə mövcud BMHS 3 üsulu (alıcının əldə edilmiş müəssisənin identifikasiya
edilə bilən xalis aktivlərində proporsional payı) və ya ABŞ ÜQMP-də olduğu kimi, eyni üsuldan
(ədalətli dəyərlə) istifadə etməklə nəzarət olunmayan iştirak paylarının qiymətləndirilməsi imkanı
verir. Yenidən işlənmiş BMHS 3 müəssisələrin birləşməsində alqı metodunun tətbiqi üzrə daha
ətraflı məlumat verir. Qudvilə aid olan hissənin hesablanması məqsədilə, hər bir mərhələli alqı
prosesində bütün aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməsi tələbi hesabatdan
çıxarılmışdır. Bundan sonra qudvil, alqı tarixində alqıdan əvvəl şirkətdəki hər hansı investisiyanın
ədalətli dəyəri, ödənilmiş məbləğ və əldə edilmiş xalis aktivlər arasında fərq kimi uçota alınacaqdır.
Alqı ilə bağlı xərclər müəssisələrin birləşməsi əməliyyatından ayrıca tanınacaq və qudvil kimi yox,
xərc kimi uçota alınacaqdır. Alıcı şirkət, alqı tarixində alqı ilə bağlı hər hansı şərti məbləğ üzrə
öhdəliyi alqı tarixində uçota almalıdır. Alqı tarixindən sonra bu öhdəliyin dəyərindəki dəyişikliklər
qudvilin təshih edilməsi yolu ilə deyil, tətbiq edilən digər BMHS-lərə uyğun olaraq uçota
alınacaqdır. Yenidən işlənmiş BMHS 3 yalnız bir neçə müəssisənin iştirakı ilə müəssisələrin
birləşməsini və təkcə müqavilə əsasında həyata keçirilmiş müəssisələrin birləşməsini əhatə edir.
Hazırda Qrup yenidən işlənmiş Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına təsirini
qiymətləndirir.
Digər yeni standartlar və şərhlər.
Qrup tərəfindən əvvəllər aşağıdakı yeni standartlar və şərhlər qəbul edilməmişdir:
• BMHŞK 11, BMHS 2 – Qrup və səhmdarlardan geri alınmış səhmlər üzrə əməliyyatlar
(1 mart 2007-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir);
• BMHŞK 12, Konsessiya xidmətlərinin razılaşdırılması (1 yanvar 2008-ci il və ya bu tarixdən
sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir);
• BMHŞK 13, 'Müştəri Loyallıq Proqramları' (iyun 2007-ci il tarixində dərc edilmişdir; 1 iyul
2008-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir ); və ya
• BMHŞK 14, BMS 19 – Konkret Aktivlər üzrə Limit, Minimum Maliyyələşdirmə Tələbləri və
onların Qarşılıqlı Əlaqəsi (1 yanvar 2008-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün
qüvvəyə minir).
Yuxarıda göstərilən hallardan başqa, yeni standartlar və şərhlər Qrupun konsolidasiya edilmiş
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyəcəkdir.
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7.

PUL VƏ PUL EKVİVALENTLƏRİ
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan Respublikasının Milli Bankındakı vəsaitlər
Kassadakı vəsaitlər
Banklardakı müddətli depozitlər
Cari bank hesabları
Cəmi pul və pul ekvivalentləri

31 dekabr
2006-cı il

8,623,141
7,013,141
2,781,638
603,631

5,831,310
2,671,894
1,146,734
1,164,076

19,021,551

10,814,014

2007-ci və 2006-cı illərin dekabr ayı üçün ARMB-dakı qalıqlara müvafiq olaraq 7,263,350 və
4,395,653 manat məbləğləri daxildir və həmin məbləğlər ARMB tərəfindən tələb olunan minimum
məcburi depozit qalıqlarını təşkil edir. Qrup özünün müxbir hesablarındakı 15 günlük müddət üçün
orta günlük qalıq tələb olunan məcburi ehtiyatlar məbləğindən artıq olan bütün vəsaitlərdən istifadə
etmək hüququna malikdir.
Banklardakı müddətli depozitlər aşağıda verilmiş cədvəldə qeyd olunduğu kimi yerli valyutada yerli
banklarda yerləşdirilmişdir:
Azərbaycan Manatı ilə
“Nikoyl Bank” ASC İnvestisiya
Kommersiya Bankı
“Bank Respublika” KB ASC
“Bank Respublika” KB ASC
“AGBank” ASC
“AGBank” ASC
“AGBank” ASC
“Bank of Baku” ASC
“Azərdəmiryolbank” ASC
“Azərdəmiryolbank” ASC
“Royal Bank of Baku” ASC
“Para Bank” ASC

Faiz dərəcəsi,
%
13
12.60
11
12
13
14
13
13
14

Cəmi Banklardakı depozitlər

31 dekabr
2007-ci il
1,038,916
587,109
124,908
100,000
230,000
400,000
150,705
100,000
50,000
2,781,638

Faiz dərəcəsi,
%
11
12
12
11
12
14
13
12
-

31 dekabr
2006-cı il
376,559
300,000
102,025
111,350
100,000
50,058
56,742
50,000
1,146,734

2007-ci və 2006-cı illərin dekabr ayı üçün banklardakı müddətli depozitlərə daxil edilmiş
hesablanmış faiz gəliri müvafiq olaraq 56,638 və 21,734 manat təşkil etmişdir.
Pul və pul ekvivalentlərinin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir.
Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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8.

AVANS ÖDƏNIŞLƏRI VƏ GƏLƏCƏK DÖVRLƏRIN XƏRCLƏRI
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Qazanılmış premiyalar üzrə təkrar sığorta xərcləri
Təkrar sığorta üzrə premiyalarla bağlı avans ödənişlər
Birbaşa sığorta üzrə avans ödənişlər
Təchizatçılara avans ödənişləri
Gələcək dövrlərin xərclər
Zərər üzrə ehtiyat üçün təkrar sığortaçının payı
Digər avans ödənişləri
Cəmi avans ödənişləri və gələcək dövrlərin xərcləri

31 dekabr
2006-cı il

388,922
233,609
228,352
59,171
15,715
993
190,002

639,694
150,978
14,172
1,786
773,226

1,116,764

1,579,856

Təchizatçılara ödənilmiş 59,171 manat məbləğində avans fərdi şəxs olan icarəçiyə lizinq üzrə
təqdim edilmiş 1 ədəd ekskavatorun alınması üçün “Uygunlar Dış Ticarət” (Türkiyə) şirkətinə
ödənilmiş məbləği təşkil edir və həmin vəsaitlər icarəçi tərəfindən təqdim edilmiş ödənişin bir
hissəsidir. Eyni məbləğ, müştəri qarşısında öhdəliyi əks etdirmək məqsədi ilə, alınmış avans
bölməsində də qeyd edilmişdir.
Avans ödənişləri və gələcək dövrlərin xərclərinin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı
Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə
verilmişdir.
9.

KOMMERSİYA VƏ DİGƏR DEBITOR BORCLARI
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Kommersiya debitor borcları
Digər debitor borcları
Ümidsiz borclar üzrə ehtiyatlar
Cəmi kommersiya və digər debitor borcları

31 dekabr
2006-cı il

1,053,717
181,243
(415,997)

784,480
1,041,564
(185,430)

818,963

1,640,614

Kommersiya və digər debitor borclarının fəaliyyət sektorları üzrə təhlili aşağıda verilmişdir:
Azərbaycan Manatı ilə
İctimai təşkilatları
Maliyyə təşkilatları
Xidmət sektoru
Fiziki şəxslər
Rabitə sektoru
Səfirliklər
Energetika sektoru
İstehsal sektoru
Digər
Cəmi kommersiya və
digər debitor borcları

31 dekabr
2007-ci il

%

31 dekabr
2006-cı il

%

154,259
149,334
125,890
77,911
43,954
30,408
28,483
9,840
198,884

18.85
18.23
15.37
9.51
5.37
3.71
3.48
1.20
24.28

39,523
377,996
278,886
228
9,005
934,976

2.41
23.04
17.00
0.01
0.55
56.99

818,963

100%

1,640,614

100%

Kommersiya və digər debitor borclarının coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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10. MAL VƏ MATERIAL EHTIYATLARI
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Canlı heyvan ehtiyatları
Avadanlıqlar
Ofis ləvazimatları
Qarışıq yem
İçki məhsulları
Proqram təminatı
Ərzaq məhsulları
Kimyəvi madələr
Digər mal-materallar
Cəmi mal və material ehtiyatları

31 dekabr
2006-cı il

367,716
168,950
139,480
94,440
69,352
33,913
30,697
20,402
34,902

364,968
191,759
161,016
21,729
76,150
117,075
46,331
2,151
45,107

959,852

1,026,286

Canlı heyvan qalıqları Qrupun broyler obyektlərində broyler ətinin və yumurtasının istehsalı üçün
istifadə olunan quşları təmsil edir. Avadanlıq daxili bazarda satışı nəzərdə tutulan kənd təsərrüfatı
avadanlıqlarından ibarətdir.
Mal və material ehtiyatlarının coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir.
Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
11. DİGƏR AKTİVLƏR
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Pul köçürmələri və plastik kartlar üzrə ödənişlər
Əvəzləşdiriləcək ƏDV
Digər əqdlər üzr avans və debitor borcları
Plastik kartlar üzrə gələcək xərclər
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması üçün avans
ödənişlər
Cəmi digər aktivlər

31 dekabr
2006-cı il

223,149
140,254
94,568
58,832

211,640
325,337
60,309
49,074

40,709

2,925,673

557,512

3,572,033

31 dekabr 2006-cı il tarixinə, əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması üçün avans
ödənişlərinə 2,883,637 manat məbləği daxil edilmişdir və bu məbləğ Azərbaycanın rayonlarında
Qrup tərkibində olan bankın yeni filial binalarının inşası və Qrupun yeni proqram təminatının
alınması üçün avanslardan ibarətdir.
Digər aktivlərin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli
tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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12. MALİYYƏ LİZİNQİ ÜZRƏ DEBITOR BORCLAR
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyaların tərkib hissələri aşağıdakı
kimi olmuşdur:
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
İcarəçilərdən alınmalı olan cəmi icarə haqqlaqı
Çıxılsın: qazanılmamış maliyyə gəlirləri
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyalar
Cari mövqe
Uzun müddətli mövqe
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyalar

31 dekabr
2006-cı il

3,129,021
(591,997)

1,619,730
(306,771)

2,537,024

1,312,959

1,669,925
867,099

820,209
492,750

2,537,024

1,312,959

Maliyyə lizinqi üzrə 31 dekabr 2007-ci il tarixinə, müştərilərdən alınmalı olan minimum lizinq
ödənişləri aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr
2007-ci il
Bir ildən tez olmayan
Bir ildən çox beş ildən az
Cəmi gələcək minimum lizinq ödənişləri

31 dekabr
2006-cı il

1,669,925
867,099

820,209
492,750

2,537,024

1,312,959

31 dekabr 2007-ci il tarixinə, icarəçilərin fəaliyyət sektorları üzrə lizinq müqavilələrinin fəaliyyət
sahələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Tikinti sektoru
Nəqliyyat sektoru
Özəl şirkətlər
İstehsalat sektoru
Kənd təsərrüfatı sektoru
Digər
Cəmi lizinq müqavilələri

31 dekabr
2006-cı il

1,675,349
374,818
338,092
46,075
15,082
87,608

695,835
317,659
43,181
14,570
54,180
187,534

2, 537,024

1,312,959

Maliyyə lizinqi üzrə debitor borclarının coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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13. MÜDDƏTLİ İNVESTİSİYALAR
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
ARMB-nın istiqrazları
Digər qeyri-maliyyə şirkətlərinin istiqrazları
Cəmi müddətli investisiyalar

31 dekabr
2006-cı il

15,148,783
25,230

3,005, 882
94,554

15,174,013

3,100,436

2007-ci və 2006-cı illərin dekabr ayı üçün Bank ARMB-nin cəmi 15,148,783 və 3,005,882 manat
məbləğlərində qısa müddətli istiqrazlarına sahib olmuşdur. Bu istiqrazlar üzrə orta faiz dərəcəsi
müvafiq olaraq, 11% və 13% olmuşdur.
2007-ci və 2006-cı illərin dekabr ayı üçün bu müdətli investisiyalar üzrə hesablanmış faiz gəliri
müvafiq olaraq 55,004 və 4,475 manat məbləğlərinə bərabər olmuşdur.
Müddətli investisiyaların coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir.
Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
14. SATIŞ ÜÇÜN SƏRƏNCAMDA OLAN İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLARI
Satış üçün sərəncamda olan investisiya qiymətli kağızları aşağıda qeyd edilən maddələrdən ibarət
olmuşdur:
Azərbaycan Manatı ilə
Bakı Fond Birjası
Millikart MMC
Çıxılsın aşınma zərəri üzrə
ehtiyatlar

İştirak payı,
%

31 dekabr
2007-ci il

İştirak payı,
%

31 dekabr
2006-cı il

5.55
10.00

60,000
400,000
460,000

5.55
10.00

60,000
400,000
460,000

-

(110,716)

-

-

Cəmi satış üçün
sərəncamda olan
investisiya qiymətli
kağızları

349,284

460,000

Satış üçün sərəncamda olan investisiya qiymətli kağızlarının coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi
təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı
Qeyddə verilmişdir.
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15. ASSOSIASIYA OLUNMUŞ MÜƏSSISƏLƏRƏ İNVESTİSİYALAR
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
“Kapital Bank” ASC
Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiyalar

31 dekabr
2006-cı il

14,095,000

-

14,095,000

-

Qrup, əvvəllər dövlət bankı olmuş “Kapital Bank” ASC-nin nizamnamə kapitalının 20% həcmində
səhmləri almışdır. Bu investisiya 31 dekabr 2007-ci il tarixinə olan maliyyə hesabatlarında ədalətli
dəyər üzrə uçota alınmışdır. “Kapital Bank” ASC-nin 31 dekabr 2007-ci il tarixinə BMHS əsasında
hazırlanan və audit olunmuş hesabatlarında məcmu kapital qalığı 70,474 min manat təşkil etmişdir.
Bankın 480,000 ədəd adi səhmləri 5,110,000 manat nəğd vəsaitlə satınalınmışdır və ədalətli dəyərlə
qoyulan investisiya məbləği arasındakı 8,985 min manat məbləğində fərq mənfi “qudvil” şəklində
mənfəət və zərər hesabatında əks etdirilmişdir.
Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiyaların coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı
Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə
verilmişdir.
16. BANKLARDAN ALINACAQ VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Banklara kreditlər
Banklardakı müxbir hesablar
Məhdud depozitlər
Banklardan alınacaq cəmi vəsaitlər

31 dekabr
2006-cı il

7,636,518
594,214
164,834

6,715,784
299,393
514,243

8,395,566

7,529,420

2007-ci və 2006-cı illərin dekabr ayı üçün banklardan alınacaq vəsaitlərə daxil edilmiş hesablanmış
faiz gəliri müvafiq olaraq 5,602 və 4,142 manat təşkil etmişdir.
31 dekabr 2007-ci il tarixli məhdud depozitlər sırasına “Visa İnterneşnl” şirkətinə üzvlük ilə
əlaqədar Qrup tərəfindən “National Westminster Bank Plc”-də yerləşdirilmiş 160,607 manat
məbləğində təminat olmuşdur. 31 dekabr 2006-cı il tarixinə, Qrupun akkreditivlər üzrə
məhdudlaşdırılmış depozitlər 514,243 manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur.
2007-ci və 2006-cı illərin 31 dekabr tarixlərinə, Qrupun yerli və xarici banklarına müvafiq olaraq
2,000,000 və 5,254,542 manat məbləğində müddətli depozitlər daxil olmuşdur.
2007-ci və 2006-cı illərin 31 dekabr tarixlərinə, banklardan alınacaq vəsaitlər üzrə maksimum kredit
riski müvafiq olaraq 8,395,566 və 7,529,420 manat təşkil etmişdir.
31 dekabr 2006-cı il tarixinə, Qrup 871,400 manat ekvivalentində ABŞ Dolları məbləğini yerli
bankdan ABŞ Dollarında alınmış qısa müddətli borcun müqabilində həmin bankda yerləşdirmişdir
(Qeyd 16).
Banklardan alınacaq vəsaitlərin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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17. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR
Müştərilərə verilən kreditlər aşağıda qeyd olunanlardan ibarət olur:
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2006-cı il

Təqdim edilmiş kreditlər

63,429,757

35,553,697

Çıxılsın: kreditlərin aşınması üzrə ehtiyat

(1,860,560)

(1,010,465)

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər

61,569,197

34,543,232

Aşağıdakı cədvəldə təminatın ədalətli dəyərində deyil, təminatlı kreditlərin balans dəyərində
bölgüsü verilir:
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Daşınmaz əmlak ilə təmin edilmiş kreditlər
Nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilmiş kreditlər
Korporativ zəmanətlər ilə təmin edilmiş kreditlər
Qiymətli kağızlar ilə təmin edilmiş kreditlər
Mal-material ilə təmin edilmiş kreditlər
Pul vəsaitləri ilə təmin edilmiş kreditlər
Qiymətli metallar ilə təmin edilmiş kreditlər
Avadanlıq ilə təmin edilmiş kreditlər
Digər təminatlı kreditlər
Təminatsız kreditlər
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər

31 dekabr
2006-cı il

29,234,425
15,416,563
9,427,579
2,278,335
1,617,288
829,269
558,462
378,157
148,390
1,680,729

12,130,724
7,666,031
5,283,228
3,172,837
1,221,885
289,676
150,239
200,858
158,746
4,269,008

61,569,197

34,543,232

Sənaye sahələri üzrə təhlil aşağıda verilir:
Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr 2007-ci i
Məbləğ
%

31 dekabr 2006-cı il
Məbləğ
%

Fiziki şəxslər
Ticarət sektoru
İstehsalat sektoru
Tikinti sektoru
Kənd təsərrüfatı sektoru
Digər

29,429,227
16,092,664
9,296,942
3,951,763
2,716,685
81,916

47.80
26.10
15.10
6.40
4.40
0.20

16,228,141
9,195,411
5,686,320
1,742,119
1,663,289
27,952

46.90
26.60
16.40
5.00
4.80
0.30

Cəmi müştərilərə
verilmiş kreditlər

61,569,197

100%

34,543,232

100%

Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlərin bölgüsü aşağıdakı kimidir:
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Avtomobil kreditləri
İstehlak kreditləri
İpoteka kreditləri
Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün kreditlər
Kredit kartları
Digər
Fiziki şəxslərə cəmi kreditlər
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31 dekabr
2006-cı il

15,256,437
6,315,108
3,504,210
3,164,302
961,599
227,571

5,574,955
9,609,488
159,398
216,611
453,676
214,013

29,429,227

16,228,141
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2007-ci və 2006-cı illərin dekabr ayları üçün Qrup tərəfindən müştərilərə verilmiş kredit və
overdraftlar üzrə maksimum kredit riski müvafiq olaraq 6,261,026 və 1,396,665 manat təşkil
etmişdir.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, müştərilərə verilmiş kreditlər sırasına şərtləri yenidən müzakirə
olunmuş 397,573 manat məbləğində kreditlər daxil edilmişdir (2006-cı il: sıfır). Belə olmasa idi,
həmin kreditlər vaxtı keçmiş və ya ümidsiz kreditlər sinfinə aid ediləcəkdir.
31 dekabr 2007-ci və 2006-cı il tarixlərinə, müştərilərə verilmiş kreditlərə müvafiq olaraq
6,660, 544 və 4,387,303 manat məbləğlərində daxil edilmiş kreditlər fərdi qaydada ümidsiz hesab
olunmuşdur. 31 dekabr 2007-ci il tarixinə, belə kreditlər, ədalətli dəyəri müvafiq olaraq 850,141 və
148,413 manat olan daşınmaz əmlak və avadanlıq ilə təmin edilmişdir. Korporativ zəmanətlər ilə
təmin edilmiş, ödənilməmiş kreditlərin ümumi məbləği isə 5,469,520 manat olmuşdur.
31 dekabr 2006-cı il üçün həmin kreditlər tam olaraq korporativ zəmanətlər ilə təmin olunmuşdur.
Qrup BMUS 39, Maliyyə alətləri: uçot və qiymətləndirmə metodologiyası ilə nəzərdə tutulmuş
ehtiyatlar metodunu tətbiq edir və yaranmış, lakin balans tarixinə hər hansı kreditə birbaşa aid
edilməmiş aşınma zərərləri üçün ehtiyatlar portfelini yaratmışdır. Qrupun siyasətinə əsasən hər bir
kredit o vaxta qədər “cari və aşınmamış” kimi təsnifatlaşdırılır ki, kreditin aşınmış olmasına dair
hansısa dəqiq ədalətli sübut olsun. Kreditin aşınıb-aşınmamağını müəyyən etmək üçün Qrup əsasən
kreditin ödənilməsinin vaxtının keçməsini və hər hansı müvafiq təminatın nə qədər etibarlı olmasını
nəzərə alır.
Kreditlərin cari, aşınmamış, lakin yenidən razılaşdırılmış şərtləri, şərtlər yenidən razılaşdırılmadığı
halda, ödəniş müddəti keçmiş və ya aşınmış kreditlərin məbləğlərini təşkil edirlər. Ödəniş vaxtı
keçmiş, lakin aşınmamış təminatlı kreditlərə o kreditlər aid edilir ki, təminatın ədalətli dəyəri vaxtı
keçmiş əsas ödənişləri və faiz ödənişlərini artıqlaması ilə təmin edir. Vaxtı keçmiş, lakin aşınmamış
məbləğ kimi qeyd olunan vəsaitlər yalnız ödəniş vaxtı keçmiş hansısa bir hissəni deyil, ümumilikdə
həmin kreditlərin qalığını göstərir.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, təminatların cəmi məbləği 60,655,468 manat olmuşdur
(2006-cı il: 30,843,593 manat).
Müştərilərə verilmiş kreditkərin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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18. ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR
Torpaq
sahələri

Maya dəyəri
üzrə
31 dekabr
2005-ci il
Əlavələr
Köçürmələr
Silinmələr
31 dekabr
2006-cı il
Əlavələr
Köçürmələr
Silinmələr
31 dekabr
2007-ci il

Binalar

Kompüterlər və
rabitə
avadanlıqları

Nəqliyyat
vasitələri

Mebel və
avadanlıqlar

10,693 15,805,565

2,104,968

1,189,785

6,709,484

39,740

375,528

63,581

149,057

26,448,401

2,279,850
63,581
(1,255,513)

961,918
(231,834)

1,268,284
-

109,588
-

909,385
(137,191)

(63,581)
-

740,305
(14,715)

6,347,901
(1,646,811)

10,693 16,893,483

2,835,052

1,260,798

7,977,768

149,328

-

874,647

31,149,491

3,430,030
(8,696)

303,710
5,955
(7,549)

123,311
(7,067)

999,207
(425,355)

16,100
(65,640)

-

158,790
(4,000)

5,192,222
(518,511)

10,693 20,314,817

3,137,168

1,377,042

8,551,620

-

-

78,571
(7,558)
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İcarə
Digər əsas Tikilməkobyektləri vəsaitlər
də olan
üzrə təmir
obyektlər
kapitalizas
iyası

99,788

1,147,722
161,074
(5,955)
(204)
1,302,637

-

Qeyrimaddi
aktivlər

1,029,437

Cəmi

35,823,202
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Torpaq
sahələri

Binalar

Kompüter- Nəqliylər və rabitə
yat
avadanlıq- vasitələri
ları

Mebel və
avadanlıqlar

İcarə
obyektləri üzrə
təmir
kapitaliza
siyası

995,406

9,273

70,580

-

32,298

3,311,991

655,091 269,887 1,331,456
358
50
(3,722)
(2,519)
-

11,467
1,324
-

178,675
(408)
(19,580)

-

74,672
(14,715)

3,255,488
(61,197)

2,326,862

22,064

229,267

-

92,255

6,506,282

709,891 270,231 1,493,095
3,028
(154)
(6,128)
(57,820)

18,079
(2,747)

271,875
(3,028)
120

-

102,083
(4,002)

3,693,960
(70,798)

Digər
Tikilməkdə
əsas
olan
vəsaitlər obyektlər

Qeyrimaddi
aktivlər

Cəmi

Yığılmış
amortizasiya
31 dekabr
2005-ci il

-

1,362,652

İl üzrə
dəyişiklik
Köçürmələr
Silinmələr

-

734,240
(1,324)
(20,661)

31 dekabr
2006-cı il

-

2,074,907

İl üzrə
dəyişiklik
Köçürmələr
Silinmələr

-

828,706
(67)

31 dekabr
2007-ci il

-

2,903,546

1,865,384

872,411

3,762,137

37,396

498,234

-

190,336 10,129,444

31 dekabr
2006-cı il

10,693 14,818,576

1,682,433

652,490

5,650,906

127,264

918,455

-

782,392 24,643,209

31 dekabr
2007-ci il

10,693 17,411,271

1,271,784

504,631

4,789,483

62,392

804,403

-

839,101 25,693,758

500,892

1,152,619

340,890

608,308

Xalis qalıq
dəyəri

19. SATIŞ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN MADDİ AKTİVLƏR
31 dekabr 2007-ci və 2006-cı il tarixlərinə, satış üçün sərəncamda olan qeyri-cari aktivlər müvafiq
olaraq 2,646,079 və 351,135 manata bərabər olmuşdur. 31 dekabr 2007-ci il tarixinə, satış üçün
sərəncamda olan qeyri-cari aktivlər Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunda yerləşmiş
2,560,693 manat dəyərində tikililərdən (qonaq evləri) və 85,386 manat məbləğində digər aktivlərdən
ibarət olmuşdur (2006-cı il: tikililər (qonaq evləri) 351,135manat).
Satış üçün nəzərdə tutulan maddi aktivlərin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı
Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə
verilmişdir.
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20. ÖHDƏLİKLƏR ÜZRƏ YARADILAN EHTİYATLAR
Öhdəliklər üzrə ehtiyatlar aşağıda qeyd olunanlardan ibarətdir:

Azərbaycan Manatı ilə
Qazanılmamış premiya üzrə ehtiyatlar
Ödənilməmiş tələblər üzrə ehtiyatlar
Şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatlar
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə ümumi ehtiyatlar

31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

2,608,419
88,062
54,682

1,618,189
50,963
62,396

2,751,163

1,731,548

Aşınma zərəri üzrə ehtiyatlar üçün dəyişikliklər aşağıda qeyd edilmiş kimi olmuşdur:

Azərbaycan Manatı ilə

Qazanılmamış
gəlirlər üçün
ehtiyatlar

Ödənilməmiş
tələblər üzrə
ehtiyatlar

Zəmanətlər və
digər öhdəliklər

Cəmi

31 dekabr 2005-ci il
Ehtiyatlar

854,157
764,032

54,672
(3,709)

62,396

908,829
822,719

31 dekabr 2006-cı il

1,618,189

50,963

62,396

1,731,548

990,230
-

37,099
-

-

1,027,329
-

-

-

(7,714)

(7,714)

2,608,419

88,062

54,682

2,751,163

Ehtiyatlar
Silinmiş aktivlər
Ehtiyatlar (ehtiyatların
qaytarılması)
31 dekabr 2007-ci il

Şübhəli debitor borcları və kreditlər üzrə ehtiyatlara dair dəyişikliklər aşağıdakı kimi olmuşdur:
Müştərilərə Satış üçün Zəmanətlər və Qazanılmam Ödənilməmiş Kommersiya
kreditlər
digər
və digər
sərəncamda
ış gəlirlər
tələblər üzrə
öhdəliklər
debitor
olan
üçün
ehtiyatlar
borcları
investisiyaehtiyatlar
Azərbaycan Manatı ilə
lar

Cəmi

31 dekabr 2005-ci il
Ehtiyatlar

942,968
67,497

-

62,396

390,015
588,480

31,553
17,624

165,432

1,364,536
901,429

31 dekabr 2006-cı il

1,010,465

-

62,396

978,495

49,177

165,432

2,265,965

856,424

-

-

1,241,002

37,892

277,896

2,413,214

-

110,716

(7,714)

-

-

-

103,002

1,866,889

110,716

54,682

2,219,497

87,069

443,328

4,782,181

Ehtiyatlar
Ehtiyatlar (ehtiyatların
ayrılması)
31 dekabr 2007-ci il

Müştərilərə verilmiş üçün kreditlər, satış üçün sərəncamda olan investisiyalar və kommersiya və
digər kreditor borcları üzrə ehtiyatlar bu məbləğlərin qalıqları üzrə qeyd olunur və müvafiq olaraq
17, 14 və 9 saylı Qeydlərdə öz əksini tapmışdır.
Öhdəliklər üzrə yaradılan ehtiyatların coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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21. ALINMIŞ AVANSLAR VƏ GƏLƏCƏK DÖVRLƏRİN GƏLİRLƏRİ
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Kənar təkrar sığorta əməliyyatları üzrə gələcək dövrlərin komisyon
haqqı
Digər xərclər
Alınmış avanslar
Gələcək dövrlərin gəlirləri
Cəmi kommersiya və digər debitor borcları

31 dekabr
2006-cı il

204,837
110,571
-

169,960
87,711
325,763
297

315,408

583,731

Alınmış avanslar və gələcək dövrlərin gəlirlərinin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı
Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə
verilmişdir.
22. KOMMERSİYA VƏ DİGƏR KREDİTOR BORCLARI
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Kommersiya kreditor borcları
Digər kreditor borcları
Cəmi kommersiya və digər kreditor borcları

31 dekabr
2006-cı il

1,351,672
542,545

1,481,089
176,256

1,894,217

1,657,345

Kommersiya kreditor borclarının sektorlar üzrə təhlili aşağıda verilmişdir:
31 dekabr
2007-ci il
Xidmət sektoru
Maliyyə sektoru
Hökumət təşkilatları
Fiziki şəxslər
Rabitə sektoru
İstehsalat sektoru
Digər
Cəmi kommersiya və digər
kreditor borcları

%

31 dekabr
2006-cı il

%

834,806
526,792
191,738
129,858
38,050
13,892
159,081

44.07
27.81
10.12
6.86
2.01
0.73
8.40

1,227,745
68,479
117,086
1,978
64,791
2,059
175,207

74.10
4.10
7.10
0.10
3.90
0.10
10.60

1,894,217

100%

1,657,345

100%

Kommersiya və digər kreditor borclarının coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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23. MÜŞTƏRİ HESABLARI
Müştəri hesablarının tərkibi aşağıdakı kimidir:
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Müddətli depozitlər
Tələb əsasında ödənilməli olan vəsaitlər
Cəmi müştəri hesabları

31 dekabr
2006-cı il

61,241,961
19,695,227

26,096,965
13,265,670

80,937,188

39,362,635

2007-ci və 2006-cı illərin 31 dekabr tarixlərinə, müştəri hesablarına daxil edilmiş hesablanmış faiz
xərcləri müvafiq olaraq 697,574 və 336,395 manat təşkil etmişdir.
2007-ci və 2006-cı illərin 31 dekabr tarixlərinə, 309,325 və 509,886 manat həcmində müştəri
hesabları üzrə məbləğlər akkreditivlər və əqdlər ilə əlaqədar olan digər şərti öhdəliklər üçün təminat
kimi saxlanılmışdır. 31 dekabr 2006-cı il tarixinə, 6,933 manat məbləğində müştəri hesablarındakı
qalıqlar təqdim edilmiş zəmanətlər ilə əlaqədar təminat kimi saxlanılmışdır.
2007-ci və 2006-cı illərin 31 dekabr tarixlərinə, 25,233,177 və 10,641,443 manat həcmində müştəri
hesablarındakı məbləğlər müvafiq olaraq əsas müştəri bazasını təşkil edən 15 və 11 müştəriyə aid
olmuşdur və onlar, müvafiq olaraq, müştəri hesabları üzrə cəmi qalığın təqribən 31% və 27 %-ni
təşkil etmişlər.
Müştəri hesabları portfelinin iqtisadi konsentrasiyası aşağıdakı kimi olmuşdur:
Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr 2007-ci il
Məbləğ
%

Fiziki şəxslər
Ticarət sektoru
Tikinti sektoru
Energetika sektoru
İstehsalat sektoru
Nəqliyyat və rabitə sektoru
Kənd təsərrüfatı sektoru
Sığorta sektoru
Digər

50,717,813
11,690,544
9,088,051
5,878,651
1,018,021
670,299
273,330
127,731
1,472,748

62.6
14.4
11.2
7.3
1.3
0.8
0.3
0.2
1.9

24,051,981
6,832,765
1,623,618
2,819,935
824,218
1,640,527
443,104
285,767
840,720

61.1
17.4
4.1
7.2
2.1
4.2
1.1
0.7
2.1

80,937,188

100.0%

39,362,635

100.0%

Cəmi müştəri hesabları

31 dekabr 2006-cı il
Məbləğ
%

Müştəri hesablarının coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir. Əlaqəli
tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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24. BANKLARA ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Bankların müddətli depozitləri və banklardan alınmış kreditlər
Digər bankların “Ata Bank” ASC-də hesabları
ARMB-dan alınan kredit
Banklar qarşısında cəmi debitor borclar

31 dekabr
2006-cı il

200,180
8,910
-

2,930,000
879,322
2,000,000

209,090

5,809,322

31 dekabr 2007-ci və 2006-cı il tarixlərinə, banklara ödəniləcək vəsaitlərə daxil edilmiş faiz xərcləri
müvafiq olaraq 180 və 1,089 manat təşkil etmişdir.
31 dekabr 2006-cı il tarixinə, banklara ödəniləcək vəsaitlərin tərkibinə 2,000,000 manat məbləğində
ARMB-dan alınmış kredit də daxil edilmişdir. 31 dekabr 2006-cı il tarixinə, həmin kreditin müddəti
1 il, illik faiz dərəcəsi isə 9.5% olmuşdur.
Banklara ödəniləcək vəsaitlərin hər bir sinfinin qalıq dəyəri 31 dekabr 2007-ci və
31 dekabr 2006-cı il tarixlərinə, təqribən onların ədalətli dəyərinə bərabərdir. 31 dekabr 2007-ci il
tarixinə, banklara ödəniləcək vəsaitlərin ədalətli dəyəri 147,309 min manat olmuşdur (2006: 173,380
min manat). 9 saylı Qeydə müraciət edin.
Banklara ödəniləcək vəsaitlərin coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə
verilmişdir. Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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25. BORC ALINMIŞ VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2007-ci il

Azərbaycan Manatı ilə
Uzun müddətli borclar
Hökumət təşkilatlarından alınmış müddətli borclar:
- Sahibkarlığa Yardım Dövlət Fondu (Azərbaycan Respublikası)
- Dövlət İpoteka Fondu

31 dekabr
2006-cı il

8,903,388
3,411,439

7,365,387
43,748

12,314,827

7,409,135

2,624,642
2,412

2,931,761
4,821

211,465

155,545

2,838,519

3,092,127

15,153,346

10,501,262

Qısa müddətli borclar
Fiziki şəxslər
“Unibank” ASC
“Rabitəbank” ASC
“Sayber Soft” (Türkiyə)
“Nikoyl” ASC İnvestisiya Bankı
“AG” Bank
“Bank Standard” ASC
“AzərTürkBank” ASC

465,358
338,120
253,590
158,377
125,476
83,392
-

21,575
309,477
130,710
86,446
50,000
33,800

Cəmi qısa müddətli borclar

1,424,313

632,008

16,577,659

11,133,270

Banklardan alınmış müddətli borclar:
- “Bank Standard” ASC
- “AG Bank “ASC
Korporativ istiqrazlar

Cəmi uzun müddətli borclar

Cəmi borclar

31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə, hökumət və digər kredit təşkilatları qarşısında debitor
borclarının məbləğinə Sahibkarlığa Yardım Dövlət Fondundan alınmış müvafiq olaraq 8,903,388 və
7,365,387 manat məbləğində vəsaitlər daxil olmuşdur. Bu kreditlərin müddəti 1 ildən 5 ilə qədər,
illik faiz dərəcəsi isə 1-2% bərabərdir.
31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə, hökumət və digər kredit təşkilatları qarşısında
borcların məbləğinə Dövlət İpoteka Fondundan alınmış müvfiq olaraq 8,903,388 və 7,365,387
manat məbləğində vəsaitlər daxil olmuşdur. Bu kreditlərin müddəti 1 ildən 25 ilə qədər, illik faiz
dərəcəsi isə 2%-ə bərabərdir.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, “Bank Standard” ASC-dən alınmış 2,624,642 manat məbləğində
kreditə 18% ilə 26,740 manat məbləğində kredit və 7% ilə 2,597,902 manat məbləğində kredit daxil
olmuşdur (2006-cı: 18% ilə 261,420 manat və 7% ilə 2,667,902 manat).
Korporativ istiqrazlar Şirkət tərəfindən buraxılmış, Bakı Fond Birjası vasitəsi ilə yerləşdirilmiş,
ABŞ Dollarında ifadə olunan sabit faiz dərəcəsi daşıyan qiymətli kağızlardır.
Fiziki şəxslərdən alınmış kreditlər - Sait Otegen tərəfindən 190,193 manat məbləğində və Əşrəf
Kamilov baş şirkətin əlaqədar tərəflərinin tərəfindən 253,590 manat məbləğində, illik faiz dərəcəsi
18.89 % olmaqla alınan qısa müddətli borcları təşkil edir.
Borc alınmış vəsaitlər coğrafi, valyuta və faiz dərəcəsi təhlilləri 36 saylı Qeyddə verilmişdir.
Əlaqəli tərəflərə aid olan qalıqlar barəsində məlumat 41 saylı Qeyddə verilmişdir.
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26. NİZAMNAMƏ KAPİTALI
Qeydiyyatdan
keçmiş
nizamnamə
kapitalı

Azərbaycan Manatı ilə
31 dekabr 2005-ci il tarixində
Yeni ödənilmiş səhmlər
31 dekabr 2006-cı il tarixində
Yeni ödənilmiş səhmlər
31 dekabr 2007-ci il tarixində

Ödənilmiş
nizamnamə
kapitalı

60,000,000

37,595,340

-

-

60,000,000

37,595,340

-

10,334,896

60,000,000

47,930,236

31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə, Qrupun səhmdarları tərəfindən ödənilmiş nizamnamə
kapitalı müvafiq olaraq 47,930,236 və 37,595,340 manata bərabər olmuş və müvafiq surətdə hər
birinin nominal qiyməti 20 manat olan 2,396,512 və 1,879,767 ədəd adi səhmi əhatə etmişdir. Hər
bir səhm səhmdara bir səs hüququ verir.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, Qrupa nəzarət “Hyuson Menecment İnk” -a keçmişdir və həmin
hüquqi şəxs baş şirkətin nominal nizamnamə kapitalının 51% -nə nəzarət edir (2006-cı il: “Kolton
Enterprayzez S.A”, 51%). Nəticədə, törəmə müəssisələrin baş şirkətə investisiyaları baş şirkətin
həmin törəmə müəssisələrə investisiyaları ilə əvəzləşdirildikdən sonra, mahiyyətcə effektiv nəzarət
payı nizamnamə kapitalının formal strukturundan fərqlənir. Beləliklə, “Hyuson Menecment İnk.”
tərəfindən 28,500 min manat məbləğində investisiya nizamnamə kapitalına 59.46% nəzarəti
mənasını bildirir (2006-cı il: 24,813 min manat- 66%).
Qrupa əsas nəzarəti həyata keçirən şəxslər barəsində məlumat 1 saylı Qeyddə verilmişdir.
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27. SATIŞ GƏLİRLƏRİ

Azərbaycan Manatı ilə
Müştərilərə verilmiş kreditlərdən faiz gəliri
Turizm xidmətlərinin satışı
Sığorta və təkrar sığorta fəaliyyəti üzrə gəlir
Xidmət və komisyon haqları
Kənd təsərrüfatı mallarının satışı
Maliyyə lizinqi üzrə gəlir
Əqli mülkiyyətin satışı
Digər satış gəlirləri
Cəmi satış gəlirləri

31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

11,179,793
4,373,979
4,175,447
3,606,093
2,099,995
660,461
451,113
22,746

5,411,033
2,790,552
3,129,786
1,816,383
1,293,774
307,073
251,838
225,955

26,569,627

15,226,394

31 dekabr 2007-ci il tarixinə, turizm xidmətlərinin satışına 2,025 min manat məbləğində müştərilərə
mehmanxana nömrələrinin satışından əldə olunan gəlir (2006-cı il: 1,176 min manat), 1,239 min
manat məbləğində yemək və içki məhsullarının satışından gəlir (2006-cı il: 756 min manat) və 797
min manat sağlamlıq xidmətlərinin satışından gəlir (2006-cı il: 613 min manat) daxil edilmişdir.
Sığorta fəaliyyətindən gələn gəlirləri, Qrupun üçüncü tərəflərə təqdim etdiyi sığorta xidmətlərindən
əldə etdiyi gəlirlər təşkil edir. Sığorta fəaliyyətindən gəlirə daxil edilmiş 4,181 min manat məbləği
alınmış premiyalar üzrə məcmu mədaxili təşkil edir (2006-cı il: 3,074 min).
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, xidmət və komisyon haqq tərkibinə daxil edilmiş 3,379 min manat
üçüncü tərəflərə göstərilmiş bank xidmətlərinə (2006-cı il; 1,661 min manat) və 227 min manat
valyuta mübadiləsi əməliyyatlarına (2006-cı il: 156 min manat) aiddir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı əsasən toyuq əti və yumurtanın satışından əldə edilmiş 1,951
min manat məbləğini (2006-cı il: 1,124 min manat) təşkil edir və qalan hissə üçüncü tərəflərə
təqdim edilmiş kənd təsərrüfatı maşınlarını və xidmətləri əhatə edir.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, əqli mülkiyyət satışı əsasən Qrupun məlumat və proqram təminatı
satışı bölmələrindən alınmış gəlir ilə bağlı olmuşdur, 31 dekabr 2006-cı il tarixində isə bu istiqamət
üzrə gəlir əsasən Qrupun audit xidmətləri bölməsinin fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur, lakin 2007-ci
ildə həmin bölmə Qrupdan çıxarılmışdır.
Əlaqəli tərəflər ilə bağlı olan əqdlər haqqında məlumat üçün 41 saylı Qeydə müraciət edin.
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28. SATIŞLARIN MAYA DƏYƏRİ
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

Azərbaycan Manatı ilə
Faiz xərcləri
Yumurta və quş ətinin maya dəyəri
Təqdim edilmiş sığorta premiyaları
Yemək və içmək məhsullarının maya dəyəri
Ümumi ödənilmiş iddialar
Xidmət və komisyon haqqı xərcləri
Agent haqqının maya dəyəri
Digər satılmış malların maya dəyəri
Sağlamlıq xidmətləri mərkəzinin fəaliyyətinin xərcləri
Xidmətlərin maya dəyəri
Xam materialların maya dəyəri
İcarəyə verilən otaqların maya dəyəri
İcarəyə verilmiş kartların maya dəyəri
Telefon, faks və internet xidmətləri
Cəmi satılmış mal və xidmətlərin maya dəyəri

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

5,684,354
1,430,372
1,143,676
1,015,539
648,304
577,442
476,354
340,643
139,953
70,616
63,372
96,068
32,062
19,858

2,784,327
691,252
1,373,956
1,651,989
431,612
350,954
72,392
196,494
224,440
52,140
73,141
-

11,738,613

7,902,697

Əlaqəli tərəflər ilə bağlı olan əqdlər haqqında məlumat üçün 41 saylı Qeydə müraciət edin.
29. ÜMUMİ VƏ İNZİBATİ XƏRCLƏR

Azərbaycan Manatı ilə
İşçi heyəti üzrə xərclər
Reklam və marketinq xərcləri
Kommunal xidmətlər
Rabitə xərcləri
İcarə xərcləri
Avadanlıq və qurğulara texniki xidmət
Maliyyə yardımı və təmənnasız yardımlar
Dəftərxana malları, kitablar, çap məhsulları və digər təchizatlar
Peşəkar xidmətlər
Nəqliyyat və ezamiyyə xərcləri
İşçilər üçün təlim, maliyyə yardımı və yemək pulu
Təhlükəsizlik xidməti xərcləri
Sığorta xərcləri
Üzvlük haqqları
Əyləncə xərcləri
Digər xərclər
Cəmi ümumi və inzibati xərclər

31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

3,850,144
401,793
310,642
285,129
270,945
227,391
433,600
198,876
197,904
180,331
123,052
118,378
113,493
48,177
32,980
275,289

3,802,621
385,066
339,370
273,614
336,619
182,260
75,000
225,646
289,819
157,571
101,981
129,633
120,144
18,147
48,177
128,297

7,068,124

6,613,965

Əlaqəli tərəflər ilə bağlı olan əqdlər haqqında məlumat üçün 41 saylı Qeydə müraciət edin.
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30. QEYRİ ƏMƏLİYYAT GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİ
Qeyri-əməliyyat gəlir və xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

8,985,000
1,909,500
305,760
22,994
16,423
9,000
7,077

81,570
23,119
20,553
2,209

11,255,754

127,451

Baş şirkətin faiz xərcləri
Ödənilmiş dividentlər
Digər

(370,263)
(116,293)
(4,734)

(335,365)
(1,710)

Cəmi qeyri əməliyyat xərcləri

(491,290)

(337,075)

10,764,464

(209,624)

Azərbaycan Manatı ilə
Assosiasiya olunmuş müəssisənin alınması zamanı yaranan mənfi
“qudvil”
Səhmdarlar tərəfindən vəsaitlərin əvəzsiz təqdimatı
Baş şirkətin faiz gəlirləri
İcarədən gəlir
Alınmamış valyuta mübadiləsi gəliri /(zərər)
Divident gəliri
Digər
Cəmi qeyri əməliyyat gəliri

Cəmi qeyri əməliyyat gəlir və xərcləri, xalis

2007-ci il ərzində Şirkətin səhmdarı olan “FM Menecment” Şirkətin fəaliyyətinə dəstək vermək və
likvidliyi təmin etmək məqsədi ilə Şirkətə 1,909,500 manat məbləğində vəsait təqdim etmişdir.
Vəsait, Şirkətin bank hesabına köçürülmüşdür. Bu vəsait Şirkətin mənfəət və zərər haqqında
hesabatında digər gəlir kimi uçota alınmış və 31 dekabr 2007-ci il tarixinə hesabatlarda başa çatmış
il üzrə xalis mənfəətə səbəb olmuşdur.
Əlaqəli tərəflər ilə bağlı olan əqdlər haqqında məlumat üçün 41 saylı Qeydə müraciət edin.
31. SƏHM BAŞINA DÜŞƏN MƏNFƏƏT
Bir səhm üçün baza gəliri Şirkətin səhmdarlarına aid olan mənfəət və ya zərəri il ərzində
yerləşdirilmiş kimi uçotda olan adi səhmlərin orta sayına bölməklə hesablanır, lakin bu zaman
xəzinədə uçotda olan səhmlər nəzərə alınmır.
Qrupda potensial surətdə pay nisbətlərini aşağı sala biləcək adi səhmlər yoxdur. Bu səbəbdən, bir
səhm üzrə sulandırılmış gəlir, bir səhm üzrə baza gəlirinə bərabərdir.
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

Azərbaycan Manatı ilə
Adi səhm sahiblərinə il üzrə aid olan mənfəət
Yerləşdirilmiş adi səhmlərin orta sayı (min ədəd)
Səhm başına sulandırılmış və baza gəliri səhm başına manatla
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31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

8,379,828

(4,721,036)

2,396,512

1,879,767

3.49

(2.51)
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32. DİVİDENTLƏR
31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə,
260,000 manat məbləğlərində dividentlər elan etmişdir.

Qrup

müvafiq

olaraq

552,851

və

33. MƏNFƏƏT VERGİSİ
Qrup vergilərin uçotunu Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinə müvafiq qaydada aparır və tutur,
həmin vergi qanunvericiliyinin müddəaları Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarından
fərqlənir.
Müəyyən xərclərin mənfəətdən çıxılmayan olması səbəbindən, Qrup bəzi daimi vergi fərqlərinə
məruz qalır.
Təxirə salınmış vergilər maliyyə hesabatları məqsədləri üçün istifadə olunan aktiv və öhdəliklərin
qalıq məbləğləri ilə vergi məqsədləri üçün istifadə olunan məbləğlər arasında vergilər üzrə xalis
təsiri əks etdirir.
31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə, müvəqqəti fərqlər əsasən gəlir və xərclərin uçotunun
müxtəlif üsulları, habelə bəzi aktivlərin uçotda olan dəyərlərindən yaranmışdır.
Mənfəət vergisi xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il
Cari mənfəət vergisi xərcləri
Təxirə salınmış mənfəət vergisi xərcləri /(krediti)
Əlaqəli şəxslərin mənfəət vergisi xərclərindəki pay
İl üzrə mənfəət vergisi xərcləri

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

975,758
1,925,793
4,652

251,660
(187,753)
1,544

2,906,203

65,451

2007-ci ilin dekabr ayı üçün bütövlükdə Qrupun gəlirinə mənfəət vergisi 22% ilə tətbiq olunmuşdur
(2006: 22%).
31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə müvəqqəti fərqlər aşağıda qeyd olunanlardan ibarət
olmuşdur:
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

Azərbaycan Manatı ilə
Vergi çıxılmazdan öncə BMHS üzrə mənfəət
Qanunvericilik ilə nəzərdə tutulmuş dərəcə ilə nəzəri vergi məbləği
(2007-ci il: 22%; 2006-cı il: 22%)
Vergi hesablanmasına daxil edilməyən gəlirlərin effekti
Mənfəətdən çıxılmayan xərclər
Kompensasiya edilməyən vergi zərəri üzrə uçota alınmayan gələcək
vergi
İl üçün mənfəət vergisi xərcləri
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2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

8,379,828

(4,721,036)

1,843,562
(1,541,760)
678,608

253,294

1,925,793

(187,843)

2,906,203

65,541
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BMHS ilə Azərbaycanın vergi qanunvericiliyində olan fərqlər səbəbindən aktiv və öhdəliklərin
maliyyə hesabatlarının tərtib olunması məqsədləri üçün istifadə edilən qalıq məbləğləri ilə onların
vergi bazaları arasında müvəqqəti fərqlər yaranır. Bu müvəqqəti fərqlərin dəyişməsinin vergilər üzrə
təsiri aşağıda ətraflı surətdə verilir və 22% dərəcəsindən istifadə edilməklə qeydə alınmışdır
(2006-cı il: 22%):
31 dekabr
2006-cı il
Azərbaycan Manatı ilə

Mənfəət və
zərərə aid
edilmişdir /
(kredit
olunmuşdur)

31 dekabr
2007-ci il

Mənfəətdən çıxılan /(vergiyə cəlb olunan)
müvəqqəti fərqlərin təxirə salınmış vergi
effekti
Müştərilərə kreditlər
Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiyalar
Satış üçün sərəncamda olan investisiyalar
Digər öhdəliklər
Əmlak və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
Banklara ödəniləcək vəsaitlər
Zəmanətlər üzrə ehtiyatlar
Kommersiya debitor borcları
Az qiymətli əşyalar
Kreditor borclar
Qazanılmamış premiyalar üzrə ehtiyat
Gələcək dövrlərin gəlirləri
Debitor borclar
Zərərlər üçün ehtiyatda təkrar sığortaçının payı
Müddətli investisiyalar
Mal və material ehtiyatları
Qazanılmamış mükafat üzrə sığortaçının payı
Aşınmalar üçün ehtiyat
Avans ödənişləri
Bank depozitləri
Zərərlər üçün ehtiyatda təkrar sığortaçının payı

26,598
5,280
19,717
(1,452)
30,382
112,555
193,334
10,853
10,412
1,917
337
(140,732)
(57,471)
(33,215)
(2,813)
-

10,015
(1,977,000)
24,358
16,173
(36,366)
(685)
(23,519)
(35,187)
58,242
36,102
2,895
40,839
43,285
(60,187)
(1,917)
(337)
549
55,169
(65,568)
(15,248)
2,813
(219)

36,613
(1,977,000)
24,358
21,453
(16,649)
(2,137)
(23,519)
(35,187)
88,624
148,657
2,895
234,173
54,138
(49,775)
549
(85,563)
(123,039)
(48,463)
(219)

Uçota alınmış təxirə salınmış vergi aktivi/
(öhdəliyi)

175,702

(1,925,793)

(1,750,091)

Qrupun cari strukturu və müvafiq vergi qanunvericiliyi kontekstində, müxtəlif qrup şirkətlərinin
vergi zərəri və cari vergi aktivləri qrupun digər şirkətlərinin cari vegri öhdəlikləri və vergiyə cəlb
olunan mənfəətləri ilə əvəzləşdirilə bilməz və müvafiq olaraq konsolidasiya əsasında vergi zərəri
olduqda belə vergilər hesablana bilər. Bu səbəbdən gələcək vergi aktiv və öhdəlikləri yalnız o
hallarda əvəzləşdirilir ki, onlar vergi uçotu üzrə eyni şəxsə və eyni vergi orqanına aid olsunlar.
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31 dekabr
2005-ci il
Azərbaycan Manatı ilə
Mənfəətdən çıxılan /(vergiyə cəlb olunan)
müvəqqəti fərqlərin təxirə salınmış vergi
effekti
Müştərilərə kreditlər
Digər öhdəliklər
Əmlak və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Assosiasiya olunmuş şirkətlərə investisiyalar
Kommersiya debitor borcları
Azqiymətli əşyalar
Qazanılmamış premiyalar üzrə ehtiyat
Gələcək dövrlərin gəlirləri
Debitor borcları
Zərərlər üçün ehtiyatda təkrar sığortaçının payı
Müddətli investisiyalar
Mal və material ehtiyatları
Qazanılmamış mükafatda təkrar sığortaçının payı
Aşınmalar üzrə ehtiyatlar
Avans ödənişləri
Banklardakı depozitələr
Zərərlər üçün ehtiyatda təkrar sığortaçının payı
Uçota alınmış təxirə salınmış vergi
aktivi/(öhdəliyi)

Mənfəət və
zərərə aid
edilmişdir /
(kredit
olunmuşdur)

31 dekabr
2006-cı il

(2,375)
(920)
2,076
(4,112)
(3,226)
122,513
11,179
4,160
92
(102,111)
(19,556)
(14,685)
(5,086)

26,598
7,655
20,637
(3,528)
4,112
3,226
30,382
112,555
70,821
(326)
6,252
1,917
337
(92)
(38,621)
(37,915)
(18,530)
(2,813)
5,086

26,598
5,280
19,717
(1,452)
30,382
112,555
193,334
10,853
10,412
1,917
337
(140,732)
(57,471)
(33,215)
(2,813)
-

(12,051)

187,753

175,702

Qrupu təşkil edən ayrı-ayrı hüquqi şəxslər arasında əvəzləşdirmə aparıldıqdan sonra, Qrupun ümumi
xalis təxirə salınmış vergi öhdəliyi aşağıdakı kimi olur:
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

Azərbaycan Manatı ilə
Cəmi xalis təxirə salınmış vergi aktivi
Cəmi xalis təxirə salınmış vergi öhdəliyi
Qrup üzrə cəmi xalis təxirə salınmış vegri öhdəliyi

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

249,035
(1,999,126)

182,510
(6,808)

1,750,091

175,702

Rəhbərlik hesab edir ki, Qrupun daxilində olan, hazırda vergilər üzrə zərər ilə işləyən hüquqi şəxslər
gələcəkdə mənfəət ilə işləyəcək və bunun nəticəsində 4,721,036 manat məbləğində zərəri gələcək
dövrün mənfəətinə aid etmək olacaq. Həmin hüquqi şəxslərin yerləşdiyi ölkənin vergi
qanunvericiliyinə uyğun olaraq kommersiya fəaliyyəti və kapital üzrə zərər 5 ilə keçirilə bilər.
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34. DİGƏR VERGİ XƏRCLƏRİ
Digər vergi xərcləri aşağıda qeyd olunanları əhatə edir:
31 dekabr
2007-ci il
tarixində başa
çatmış il

Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2006-cı il
tarixində başa
çatmış il

Sosial və digər vergilər
Gömrük rüsumları və vergiləri
Digər

661,557
43,433
33,660

681,782
10,102
24,148

Cəmi digər vergi xərcləri

738,650

716,032

Əlaqəli tərəflər ilə bağlı olan əqdlər haqqında məlumat üçün 41 saylı Qeydə müraciət edin.
35. SEQMENTLƏRİN TƏHLİLİ
Qrup iki əsas biznes seqmenti əsasında təşkil edilmişdir:
• Maliyyə Seqmenti – fərdi bank işi, fiziki şəxslərə bank hesablarının açılması, əmanətlər,
depozitlər, investisiya əmanətləri, məhsulları, bank seyfləri, kredit və debet kartları, sığorta və
lizinq xidmətləri, istehlak kreditlər və ipotekalar üzrə xidmətlərin göstərilməsini əhatə edir; və
• Qeyri-Maliyə Seqmenti – birbaşa debet xidmətləri, hesablaşma hesabları, depozitlər, overdraftlar,
kredit və digər borc vəsaitləri, sığorta xidmətləri və xarici valyuta üzrə məhsullar xaric digər
sahələri əhatə edir.
Bu biznes seqmentləri arasında gəlir və ya xərclər bəndləri üzrə əhəmiyyətli əlaqələr yoxdur.
Seqment üzrə aktiv və öhdəliklər əməliyyat aktivi və öhdəliklərini əhatə edir ki, bunlar
konsolidasiya edilmiş balansın vergilər istisna olmaqla əsas hissəsini təşkil edir.
31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərində başa çatmış illər üzrə Qrupun əsas hesabat biznes
sqementlərinə dair məlumat aşağıda verilmişdir:
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Azərbaycan Manatı ilə
Kənar gəlirlər
Daxili seqmentlər üzrə
gəlirlər
Cəmi gəlirlər

Maliyyə seqmenti
2007-ci il
2006-cı il

Qeyri- maliyyə seqmenti
2007-ci il
2006-cı il

Cəmi
2007-ci il

2006-cı il

19,271,448

10,407,249

7,298,179

4,819,145

26,569,627

15,226,394

223,951
19,495,399

252,199
10,659,448

967,820
8,265,999

1,087,442
5,906,587

1,191,771
27,761,398

1,339,641
16,566,035

11,179,793
-

5,411,033
-

4,373,979

2,790,552

11,179,793
4,373,979

5,411,033
2,790,552

4,175,447
3,606,093

3,129,786
1,816,383

-

-

4,175,447
3,606,093

3,129,786
1,816,383

660,461
451,113
22,746

307,073
251,838
225,955

2,099,995
-

1,293,774
-

2,099,995
660,461
451,113
22,746

1,293,774
307,073
251,838
225,955

20,095,653

11,142,068

6,473,974

4,084,326

26,569,627

15,226,394

4,149,210

915,517

(1,848,179)

(5,571,102)

2,301,031

(4,655,585)

(1,053,510)

(184,282)

124,307

118,831

(929,203)

(65,451)

3,095,700

731,235

(1,723,872)

(5,452,271)

1,371,828

(4,721,036)

-

-

-

-

-

-

(797,612)
(2,238,320)

(574,096)
(735,997)

(2,838,579)
(277,896)

(2,681,392)
(165,432)

(3,636,191)
(2,516,216)

(3,255,488)
(901,429)

105,391,110

59,283,703

6,517,015

3,191,307

111,908,125

62,475,011

5,110,000

-

-

-

5,110,000

-

1,013,508

183,346

(84,305)

(117,895)

929,203

65,451

417,258

3,249,697

140,254

322,336

557,512

3,572,033

7,418,791

4,437,893

18,274,967

20,205,317

25,693,758

24,643,209

Cəmi aktivlər

119,350,667

67,154,639

24,847,931

23,601,065

144,198,598

90,755,704

Seqment üzrə cəmi
öhdıliklər

101,563,990

55,458,666

1,102,412

4,827,073

102,666,402

60,285,739

18,259

675,029

995,841

331,183

1,014,100

1,006,212

101,582,249

56,133,695

2,098,253

5,158,256

103,680,502

61,291,951

Cəmi gəlirlərə daxildir:
Müştərilərə verilmiş
kreditlərdən faiz gəliri
Turizm xidmətlərinin satışı
Sığorta və təkrar sığorta
fəaliyyətindən gəlir
Xidmət və komisyon haqları
Kənd təsərrüfatı
məhsullarının satışı
Maliyyə lizinqi üzrə gəlirlər
Əqli mülkiyyətin satışı
Digər mədaxil
Cəmi gəlirlər
Seqment üzrə nəticə
Vergi çıxılmazdan əvvəl
mənfəət
Mənfəət vergisi xərcləri
İl üzrə mənfəət
Digər seqment bəndləri
Kapital məsrəflər
Köhnəlmə və amortizasiya
xərcləri
Digər qeyri pul xərcləri
Seqment üzrə cəmi aktivlər
Əlaqədar şəxslərə
investisiyalar
Cari və gələcək vergi
aktivləri
Digər bölüşdürülməmiş
aktivlər:
- Digər aktivlər
- Əsas vəsaitlər və qeyrimaddi aktivlər

Cari və təxirə salınmış vergi
öhdəlikləri
Cəmi öhdəliklər

Coğrafi seqmentlər
Qrupun Azərbaycan Respublikasından kənardakı fəaliyyəti əhəmiyyətli deyil və ayrıca hesabat ilə
əhatə edilməli olan seqment tərifinə uyğun gəlmir.
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36. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
Qrup maliyyə risklərinə məruz qalır və həmin risklər sırasına kredit, likvidlik, bazar və əməliyyat
riskləri daxildir. Risklərin qəbul olunması Qrupun fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədədir. Qrup daxilində
risklərin idarə olunması funksiyasının məqsədi risk ilə gəlir arasında münasib balansın əldə
olunmasından və həmin risklərin Qrupun maliyyə nəticələrinə potensial təsirini minimuma
endirməkdən ibarətdir.
Risklərin idarə olunması çərçivəsi
Risklərin idarə olunması funksiyası Qrupun daxili nəzarət sisteminin tərkib hissəsini təşkil edir və
mərkəzləşdirilmiş surətdə həyata keçirilir. Qrupun tətbiq etdiyi risklərin idarə olunması qayda və
yanaşmalarında məqsəd Qrupun məruz qaldığı riskləri müəyyənləşdirmək, təhlil etmək, aşağı
salmaq və idarə eləməkdən ibarətdir. Buna münasib risk səviyyələrinin müəyyən olunması və
nəzarət, risk səviyyələri üzərindən davamlı monitorinqin həyata keçirilməsi, limit və prosedurlara
qəti riayət və biznes proseslərinin düzgün surətdə tərif edilməsi və icra olunması vasitəsi ilə nail
olunur.
Risklərin İdarə Olunması üzrə qayda və prosedurlar bazar şəraitindəki, təklif olunan məhsul və
xidmətlərdəki dəyişiklikləri əks etdirmək məqsədi ilə mütəmadi olaraq təhlil olunur və təmin edilir
ki, ən mükəmməl çalışma metodlarından istifadə olunsun. Qrup daxilində, risklərin idarə olunması
çalışmalarının bir hissəsi olaraq, işçilər arasında vicdanlı davranış, idarəçilik və çalışma standartları
təşkil edilir ki, konservativ nəzarət mühiti bütün zamanlarda təmin olunsun və təkmilləşdirilsin.
Risklərin idarə olunması üzrə orqan və təşkilati strukturlar
Risklərin idarə olunması qaydası, qiymətləndirmə, təsdiq, monitorinq və nəzarət işləri Qrup
daxilindəki bir neçə ixtisaslaşmış bölmələr vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu bölmələr Qrupun törəmə
müəssisələri üzrə də risklərin idarə olunması üzrə qayda və nəzarət mexanizmlərinə müşahidəni
həyata keçirirlər. Qrup daxilində yaradılmış icra orqanları, komitə və departamentlər Azərbaycan
qanunvericiliyi, ARMB-nın təlimatları və biznesin bu sahəsindəki ən mükəmməl fəaliyyət
prinsiplərinə uyğundur.
Qrupun Müşahidə Şurası riskləri idarəetmə strukturuna nəzarət, əsas risklərin idarə edilməsinin
monitorinqi, risklərin idarə edilməsi siyasəti, eləcə də bəzi əsas risk limitlərinin, o cümlədən böyük
kredit riskləri, iqtisadi və sənaye sektoru üzrə risk limitlərinin təsdiqlənməsi səlahiyyətlərinin
nəzərdən keçirilməsi və təsdiqlənməsinə görə ümumi məsuliyyət daşıyır. O, həmçinin müəyyən
qərarların qəbul olunması səlahiyyətini İdarə Heyətinə və Kredit Komitəsinə həvalə edir.
İdarə Heyəti, Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi, Audit Komitəsi (“AK”), Daxili Audit
Departamenti, Kredit Komitəsi və Aktiv və Passivlərin İdarə Edilməsi Komitəsi (“APİK”) Müşahidə
Şurası tərəfindən yaradılır, təyin edilir və birbaşa ona hesabat verir.
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İdarə Heyəti risklərin azaldılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi və monitorinqinə görə məsuliyyət
daşıyır və Qrupun müəyyən edilmiş risk parametrləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini təmin edir.
Risklərin idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan İdarə Heyətinin üzvü həmin Direktora hesabat
verən Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti ilə birlikdə risklərin idarə edilməsi üzrə ümumi
funksiyalara görə məsuliyyət daşıyır və maliyyə və qeyri-maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi,
ölçülməsi, azaldılması, idarə edilməsi və bu risklərə dair hesabatın hazırlanması üzrə ümumi
prinsiplərin və metodların tətbiq edilməsini təmin edir.
Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsinə risklərin idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan İdarə
Heyətinin üzvləri nəzarət edir. Bu Komitə risklərin idarə edilməsi metodologiyalarının
hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır və Qrupun risk yanaşmasının strateji və biznes planlarında
düzgün əks etdirilməsini təmin edir.
Bu, bütün risk yanaşmaları və prosedurları üzrə dəyişikliklərin İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası
tərəfindən müzakirə edilməsi və tövsiyələrin verilməsi üçün vacib forumdur. Bu forum Qrupun
üzləşdiyi bütün potensial risklərin Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti, Kredit Komitəsi, APİK və
İdarə Heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilməsini və bu məsələlərlə bağlı Müşahidə Şurasına
hesabatların hazırlanmasını təmin edir.
Audit Komitəsi (AK) Qrupun daxili nəzarət sisteminin nəzarət və monitorinqi, eləcə də Qrupun
daxili nəzarət sisteminin ayrılmaz hissəsi olan risklərin idarə edilməsi siyasəti və prosedurlarının
adekvatlığının qiymətləndirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Müstəqil peşəkar sayılan Audit
Komitəsinin Sədri və digər iki Komitə üzvü iki səhmdarın nümayəndəsidir. Audit Komitəsinin
üzvləri Qrupun işçiləri və ya idarəetmə strukturunun tərkibində ola bilməzlər. Onlar daxili nəzarət
sisteminin inkişafına dair İdarə Heyəti, Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi və Müşahidə Şurasına
təkliflər verir və risklərin idarə edilməsi funksiyasının keyfiyyətinə və müəyyən edilmiş siyasət,
prosedurlar və limitlərə riayət edilməsi ilə bağlı rəy bildirirlər. Audit Komitəsi birbaşa ona hesabat
verən Daxili Audit Departamentinin fəaliyyətinə nəzarət edir. Daxili Audit Departamentinin iş
planları, audit yoxlamaları və hesabatları, o cümlədən planlaşdırılmamış audit yoxlamalarının
qrafiki Audit Komitəsi tərəfindən diqqətlə təhlil və təsdiq edilir.
APİK bu risk sahələrinə dair vaxtında və düzgün məlumatların və hesabatların təqdim edilməsinə
görə məsuliyyət daşıyır. APİK qiymətləndirmə siyasətinin və maliyyələşdirmə strategiyalarının
müəyyənləşdirməsinə yardım göstərir. Bundan əlavə, APİK Qrupun digər riskləri idarəetmə və
nəzarət bölmələri ilə yanaşı xəzinədarlıq və digər müvafiq bölmələrin APİK, Risklərin İdarə
Edilməsi Komitəsi, İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş parametrlərə
uyğun fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır.
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Kredit riski
Kredit riski müştərinin və ya qarşı tərəfin müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi zaman
yaranan riskdir. Kredit riskinin əsas hissəsi müştərilərə və banklara verilmiş kreditlər və
avanslardan, balans və balansdankənar kreditlər üzrə digər risklərdən yaranır. Risklər üzrə hesabat
hazırlayarkən Qrup, müştərilər və ya qarşı tərəfin ödəmə qabiliyyətinin olmaması riski və sənaye
riski kimi kredit riskinin bütün elementlərini tam şəkildə nəzərə alır. Hazırda bazar əməliyyatları
üzrə yeganə kredit riski dövlət istiqrazları və Azərbaycan Respublikası Milli Bankının buraxdığı
istiqrazlardan yaranır. Bu istiqrazlardan yalnız Qrupun likvidlik mövqeyinin daha səmərəli idarə
edilməsi məqsədilə istifadə edilir.
Müşahidə Şurası risklərin diversifikasiyasına nəzarət etmək və onu idarə etmək üçün ümumi kredit
limitlərini təsdiqləyir:
• Kredit portfeli üzrə limitlər: Hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər, fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər
və banklararası kreditlərin ümumi portfelə faiz nisbəti;
• Kredit portfeli üzrə limitlər: Təminatlı və təminatsız kreditlərin ümumi portfelə və fiziki şəxslər
üzrə kredit portfelinə faiz nisbəti; və
• İqtisadi sektor və məhsul üzrə risklərin hüquqi və fiziki şəxslərin kredit portfellərinə faiz nisbəti.
İdarə Heyəti həmçinin kredit limitlərini və risklər üzrə səlahiyyət səviyyəsini aşağıdakı qaydada
təsdiqləyir:
• Filiallar üzrə;
• Təminatın növü və kreditin təminata nisbəti;
• Konkret səlahiyyətli şəxslərə düşən limitlər.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, kredit portfelinin iqtisadi sektorlar və məhsullar üzrə təhlili 19 saylı
Qeyddə göstərilmişdir.
Kredit risklərinin idarə edilməsi
Kredit siyasəti, Qrupun risk profili və strateji planlarına uyğun olaraq Risklərin İdarə Edilməsi
Departamenti və İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanır. Kredit siyasəti Müşahidə Şurası tərəfindən
təsdiqlənir.
Kredit siyasətində aşağıdakılar əks etdirilir:
• Qarşı tərəfin risklərinin yaradılması, təhlil edilməsi, yoxlanılması və təsdiqlənməsi üzrə
prosedurlar;
• Qarşı tərəflər üzrə kreditin qiymətləndirilməsi metodologiyası;
• Qarşı tərəflər üzrə kredit reytinqi metodologiyası;
• Təminatın qiymətləndirilməsi və nəzarəti metodologiyası;
• Kreditlərin sənədləşdirilməsi üzrə tələblər;
• Kreditlərin idarə edilməsi prosedurları;
• Kredit riskləri üzrə müntəzəm nəzarət prosedurları;
• Ətraf mühit siyasəti; və
• Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın yaradılması siyasəti.
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Kredit ərizələri müştəri ilə iş üzrə menecerlər və kredit mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanır. Kredit
ərizələri müəyyən edilmiş limitlər çərçivəsində filiallar və ya müvafiq biznes vahidləri tərəfindən
təsdiqlənir. Təsdiq olunmuş ərizələrin surətləri sonrakı nəzarət prosesi, o cümlədən reytinqin
müəyyən edilməsi və monitorinq cədvəlinə daxil edilməsi üçün Kredit Departamentinə təqdim
edilir. Müəyyən edilmiş risk limitlərindən yuxarı olan ərizələr Kredit Komitəsinə göndərilir. Kredit
Komitəsi ikinci dəfə təhlil aparır və hesabat, reytinq və rəy təqdim edir. Əgər tələb olunan kredit
məbləği müəyyən edilmiş limitdən aşağı olarsa və Kredit Komitəsi tərəfindən müsbət rəy verilərsə,
eləcə də müvafiq işçilər tərəfindən imzalanarsa, kredit ərizəsi təsdiqlənmiş hesab edilir. Əgər Kredit
Komitəsi tərəfindən mənfi rəy verilərsə, kredit ərizəsi yenidən baxılmaq üçün Kredit Komitəsinə
təqdim edilir. Təsdiqlənmiş kredit ərizəsində nəzərdə tutulan məbləğ Kredit Komitəsinin
səlahiyyətindən yuxarı olarsa, həmin ərizə təsdiqlənmək üçün İdarə Heyətinə təqdim edilir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, böyük məbləğdə kreditlər üçün ərizələr təsdiqlənmək üçün Müşahidə
Şurasına təqdim edilir.
Qrup dörd əsas meyarın təhlilinə əsaslanan reytinq sistemindən istifadə edir: ödəmə qabiliyyəti,
maliyyə göstəriciləri, kredit tarixçəsi və digər risklər.
Balansdankənar maliyyə alətləri üzrə kredit riski həmin maliyyə aləti üzrə əməliyyatların digər
iştirakçısı tərəfindən müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi nəticəsində zərərin
yaranması ehtimalı kimi müəyyən edilir. Qrup şərti öhdəlikləri və balans üzrə maliyyə alətləri ilə
əlaqədar əməliyyatların təsdiqlənməsi prosedurları, riskləri məhdudlaşdıran limitlərdən istifadə və
monitorinq prosedurlarına əsaslanan eyni kredit siyasətini tətbiq edir.
Fiziki şəxslərə verilmiş bəzi kredit məhsulları üçün Qrup kreditin qiymətləndirilməsi sistemindən və
potensial riskli müştərilərin müəyyən edilməsi üçün öz daxili prosedurlarından və Azərbaycan
Respublikası Milli Bankının idarə etdiyi məlumat bazasındakı məlumatlardan istifadə edir. Kreditlər
portfel üzrə qiymətləndirilir və bu zaman kreditin məbləği və müddət limitləri, təsdiqləmə
prosedurları, məhsulların növləri, defolt haqqında məlumatlar, kredit/girov əmsalları (əgər tətbiq
edilərsə) və qiymətləndirmə kimi amillərə daha çox diqqət yetirilir.
Girov və digər kredit təminatları
Kredit riski həmçinin əmlak üzrə ipoteka tələbi formasında girovun, girov qoyulmuş aktiv və
qiymətli kağızların, eləcə də depozitlər, hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş zəmanətlər daxil olmaqla
digər girov növlərinin əldə olunması, nəzarəti və monitorinqi vasitəsilə qiymətləndirilir və idarə
edilir.
Kredit riskinin qiymətləndirilməsində girovun əsas faktor olmasına baxmayaraq, Qrupun kredit
siyasəti ərizələrin müştərilərin yalnız təklif etdiyi girova deyil, onların ödəniş qabiliyyətinə əsasən
qiymətləndirməkdir. Girov kreditin qaytarılması üçün ikinci ödəniş mənbəyi hesab edilir. Kreditlər
nadir hallarda müştərinin maliyyə vəziyyətindən və ya kredit məhsulunun növündən yaxud
həcmindən asılı olaraq təminatsız ola bilər. Qrup risk portfelinin təminatsız kreditləri üzrə müxtəlif
limitlər müəyyən etmişdir.
Qrupun qəbul etdiyi əsas girov növləri aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•

Kommersiya tipli daşınmaz əmlak;
Yaşayış binaları;
Korporativ kapital aktivləri;
Korporativ likvid aktivlər;
Nəqliyyat vasitələri;
Müddətli depozitlər;
Digər, o cümlədən qiymətli metallar.
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Kredit Departamenti monitorinq nəticələri üzrə planın hazırlanması, onun yerinə yetirilməsi və
monitorinq nəticələrinin qənaətbəxş olmadığı təqdirdə müvafiq tərəflərin məlumatlandırılması və
tədbirlər planı ilə bağlı tövsiyələrin verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Kredit Departamenti
müəyyən edilmiş məbləğdən yuxarı olan bütün əməliyyatların monitorinqini aparır və bu məbləğdən
aşağı olan əməliyyatları seçmə üsulu ilə yoxlayır. Müəyyən edilmiş məbləğdən yuxarı olan bütün
əməliyyatlar üzrə monitorinq ilk olaraq kreditin ödənildiyi aydan əvvəl və ya ən azı bir ay
müddətində aparılır. Müvafiq olaraq, monitorinq cədvəlinə uyğun olaraq risklərə nəzarət olunur.
Kredit Departamenti qarşı tərəflərin kredit riskləri üzrə bütün məsələlər, o cümlədən bütün limitlərə
uyğunluq, risklər üzrə konsentrasiyalar, portfel üzrə tendensiyalar, vaxtı keçmiş kreditlər və defolt
statistikası, kreditlər üzrə ehtiyatlar və girov statistikasına dair məlumatların toplanması və təqdim
edilməsinə görə cavabdehdir. Müntəzəm aylıq hesabatlardan başqa, həmin departament seçilmiş
kredit prosedurlarına riayət edilməsinə dair hesabatlar tərtib edir.
Əlaqəli tərəflərə verilmiş kreditlər
Azərbaycan Respublikası Milli Bankı “əlaqəli tərəflər” kateqoriyası ilə bağlı dəqiq anlayışlar
müəyyən etmişdir. Bu kateqoriyaya əsasən Səhmdarlar və ya fiziki şəxslər və yaxud onların yaxın
ailə üzvlərinin mülkiyyətində olan/nəzarət etdiyi hüquqi şəxslər daxildir. Buraya həmçinin Qrupda
səlahiyyətli vəzifələrdə çalışan fiziki şəxslər daxildir. Fiziki şəxs olan əlaqəli tərəfə verilən ən böyük
kreditlər Qrupun konsolidasiya edilmiş kapitalının 3%-dən artıq ola bilməz. Müvafiq hüquqi şəxslər
üzrə isə bu limit 10% təşkil edir. Əlaqəli tərəflərə verilmiş kreditlər üzrə risklər üçün ümumi limit
20%-dir. Qiymətləndirmə və digər şərtlər tərəflərin müstəqilliyi prinsipi əsasında müəyyən
edilməlidir. Bəzən Bank əlaqəli tərəflər üçün verilmiş kreditlərə dair ARMB tərəfindən müəyyən
edilmiş prudensial normativləri poza bilər.
Vaxtı keçmiş, qeyri-işlək kreditlər
Qrup vaxtı keçmiş və qeyri-işlək kreditləri onların ödəmə müddətinin başa çatdığı ilk gündən
müəyyən etmək və hesabatlarda əks etdirmək üçün prosedurları tətbiq edir. 60 günədək vaxtı keçmiş
kreditlər əvvəlcədən hər hansı problemin müəyyən edilmədiyi təqdirdə, müvafiq biznes vahidləri
tərəfindən nəzərdən keçirilir. Fiziki şəxslərə verilmiş və 60 gündən çox vaxtı keçmiş təminatsız
kreditlər avtomatik olaraq Problemli Kreditlər Şöbəsinə ötürülür. Hüquqi şəxslərə verilmiş və 90
gündən çox vaxtı keçmiş kreditlərdə eyni departamentə ötürülür. 90 gündən çox vaxtı keçmiş
kreditlər faizləri hesablanmayan kreditlər statusuna aid edilir. Problemli Kreditlər Şöbəsi bu
öhdəlikləri toplaya bilmədikdə hüquqi prosedurlar həyata keçirilir. Kredit geri qaytarıla bilmədikdə,
müvafiq məbləğlərin silinməsinə dair təkliflər Kredit Komitəsinə və İdarə Heyətinə təqdim edilir.
Silinmə ilə bağlı son qərarı Müşahidə Şurası qəbul edir.
Bütün vaxtı keçmiş kreditlər haqqında məlumat ən azı ayda bir dəfə Kredit Komitəsinə təqdim
edilir. Hüquqi şəxslərə verilmiş vaxtı keçmiş kreditlər üzrə bütün məsələlər barədə bilavasitə Kredit
Komitəsinə hesabat verilir.
Kreditlər üzrə ehtiyat – ehtiyat siyasəti
Qrup məruz qaldığı risk dərəcəsinin yarada biləcəyi zərərləri təmin edərək kreditlər üzrə ehtiyat
yaradır.
BMHS-na uyğun hesabatların hazırlanması məqsədilə, Qrup 39 saylı BMUS-da (Maliyə Alətləri –
Uçot və Qiymətləndirmə) əks etdirilən metodologiyadan istifadə edir.
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Kredit riskinin maksimum səviyyəsi
Qrupun balans üzrə məruz qaldığı kredit riskinin maksimum səviyyəsi, adətən, balans hesabatında
maliyyə aktivlərinin qalıq dəyərində əks etdirilir. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv və
öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi imkanı böyük əhəmiyyət kəsb etmir.
Balansdankənar maddələr, xüsusilə akkreditivlər və zəmanətlər üzrə kredit riskinin maksimum
səviyyəsi öhdəliyin ümumi məbləğini əks etdirir. Qrupun balansdankənar maddələr üzrə kredit riski
30 saylı “Təəhhüdlər və Şərti Öhdəliklər” Qeydində açıqlanır.
Balansdankənar maliyyə alətləri üzrə kredit riski həmin maliyyə aləti üzrə əməliyyatların digər
iştirakçısı tərəfindən müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi nəticəsində zərərin
yaranması ehtimalı kimi müəyyən edilir. Qrup şərti öhdəlikləri və balans üzrə maliyyə alətləri ilə
əlaqədar əməliyyatların təsdiqlənməsi prosedurları, riskləri məhdudlaşdıran limitlərdən istifadə və
monitorinq prosedurlarına əsaslanan eyni kredit siyasətini tətbiq edir.
Sığorta risklərinin idarə olunması
Sığorta riski
Hər hansı sığorta müqaviləsi üzrə risk dedikdə, sığorta hadisəsinin baş verməsi və nəticədə irəli
sürülə biləcək iddianın hansı məbləğdə olacağının qeyri-müəyyən qalması nəzərdə tutulur. Sığorta
müqaviləsinin bilavasitə mahiyyəti üzrə, risk müxtəlif vaxtlara təsadüf edə bilər və bu səbəbdən hər
bir ayrıca sığorta müqaviləsi üçün proqnozlaşdırıla bilməyən bir hadisə olur.
Qiymətləndirmə və ehtiyatlara münasibətdə ehtimal nəzəriyyəsinin tətbiq olunduğu sığorta
müqavilələri portfelinə münasibətdə, sığorta müqavilələri üzrə Qrupun üzləşdiyi əsas risk sığorta
öhdəliklərinin qalıq məbləğinin faktiki iddialar və ödənişlər məbləğindən aşağı olması ilə
əlaqədardır. Buna səbəb iddiaların tezliyi və ya yüksək məbləği, habelə ödənişlərin qiymətləndirilən
məbləğlərdən artıq olması səbəb ola bilər. Sığorta hadisələri müxtəlif vaxtlarda olmaqla baş verə
bilər və iddiaların faktiki sayı və məbləği ildən ilə statistik metodlar əsasında müəyyən edilmiş
göstəricilərdən fərqlənə bilər.
Qrup özünün sığorta riskini təsdiq edilmiş daxili prosedurlar vasitəsi ilə idarə edir və həmin
prosedurlara sığorta məbləğləri barəsində qərarların qəbul olunması hədlərinə məhdudiyyətlərin
qoyulması, qiymətləndirmə siyasəti, təsdiq edilmiş təkrar sığortaçılar siyahısı və mütəmadi
monitorinq daxil olur.
Sığorta zərərləri üzrə ehtiyatların təxmin edilməsi
Zərər üzrə ehtiyatlar Qrupa aid tarixi məlumata istinadən hesablanır. Ödənilməmiş iddiaların
təxmini məbləğini hesablayarkən (bu zaman həm təqdim edilmiş olan həmçinin də təqdim
edilməmiş iddialar nəzərə alınır), Qrupun qiymətləndirmə metodları sırasına zərər üçün nisbətə
əsaslanan qiymətləndirmələr məcmusu (bu zaman zərər nisbəti dedikdə, sığorta üzrə iddiaların
yekun qiyməti ilə həmin iddialar üçün hansısa bir maliyyə ili ərzində qazanılmış sığorta haqqının
nisbəti nəzərdə tutulur) və əvvəlcədən müəyyən edilmiş düstura istinadən faktiki iddialar üzrə
təcrübəyə əsaslanan təxminlər istifadə olunur (sonuncuya münasibətdə, vaxt keçdikcə faktiki
iddialar təcrübəsinə daha böyük qiymət verilir).
İlkin zərər nisbəti proqnozu qiymətləndirmə işi üzrə əhəmiyyətli ehtimal təxminlərini təşkil edir,
əvvəlki ilin təcrübəsinə əsaslanır və sığorta haqqlarındakı dəyişikliklər, proqnozlaşdırılan bazar
mühiti və iddialar üzrə tarixi inflyasiya kimi amillərə istinadən dəqiqləşdirilir. Cari il üçün istifadə
olunan ilkin zərər nisbəti proqnozu (təkrar sığortadan qabaq) cari və əvvəlki il ərzində qazanılmış
mükafata istinadən risklərin növləri üzrə təhlil olunur.
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Gələcək iddialar üzrə ödənişlərin qiymətləndirilməsinə aid olan qeyri-müəyyənliklərin
mənbələri.
Sığorta müqavilələri üzrə iddialar sığorta hadisəsi baş verdikdə ödənilir. Müqavilə müddəti ərzində
baş vermiş bütün sığorta hadisələri üçün məsuliyyəti Qrup daşıyır, bu şərtlə ki, zərər müqavilə
müddəti başa çatana qədər aşkar edilmiş olsun. Nəticədə, məsuliyyət üçün iddialar qısa vaxtda
ödənilir və tarixən həmin vaxt kəsri müqavilə müddətinin sonundan 3 aydan sonraya keçmir. Sığorta
müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin məbləği və vaxtına təsir edən bir sıra dəyişən amillər
mövcuddur. Bunlar əsasən müqavilə bağlamış hüquqi və fiziki şəxslərin həyata keçirdikləri fəaliyyət
ilə birbaşa əlaqədar olan risklərə və onların risklərin idarə olunması üzrə qəbul etdikləri qaydalarla
bağlıdır. Sığorta müqavilələri üzrə ödənilən kompensasiya Qrupun portfelində əsasən aşağıdakılara
aid pul ödənişlərini təşkil edir:
• Tibbi sığorta;
• Nəqliyyat vasitələrinə vurulan fiziki zərər (nəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə); və
• Üçüncü tərəflərin məruz qaldığı maliyyə itkiləri, xəsarət və fiziki zərər (nəqliyyat vasitələri
sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası).
Belə ödənişlər vahid məbləğdə olmaqla, Qrupun daxili mütəxəssisləri tərəfindən itirilmiş gəlirin cari
dəyəri və hadisənin nəticəsi olaraq zərər və itkilərə məruz qalmış şəxsin çəkəcəyi xərclərə istinadən
müəyyən olunur.
Təkrar sığorta siyasəti
Qrup tərəfindən nəqliyyat vasitələri, əmlak, mülki məsuliyyət, işəgötürənin məsuliyyəti və yük
sığortası portfelinin müəyyən hissəsinin təkrar sığorta müqavilələri üzrə yerli və xarici sığorta
şirkətlərindən təkrar sığorta ilə təmin olunur ki, bu da Qrupun məruz qala biləcəyi maksimum
məsuliyyət həddini aşağı salmış olur.
Diversifikasiya
Təcrübə göstərir ki, eyni növlü sığorta müqavilələrinin portfeli nə qədər böyük olarsa,
proqnozlaşdırılan gəlir üzrə nisbi dəyişiklik bir o qədər kiçik olacaq. Nəticə etibarilə, portfel daha
çox diversifikasiyalı olarsa, portfelin hər hansı bölməsində baş verən dəyişikliyin təsiri bir o qədər
az olacaq. Qrup tərəfindən işlənib hazırlanmış sığorta siyasəti qəbul edilən sığorta risklərinin
diversifikasiyasını nəzərə alır və hər bir belə kateqoriya daxilində risklərin kifayət qədər böyük
məcmusunu yaradır ki, nəzərdə tutulan gəlirin nisbi dəyişikliyi azalmış olsun.
Bazar riski
Qrup bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan faiz, valyuta və pay alətləri üzrə açıq
mövqelər ilə əlaqədar bazar risklərinə məruz qalır. Qrup bazar riskini bu cür risklərə çox az məruz
qalmaq siyasəti vasitəsilə, eləcə də həmin risklərlə bağlı Qrupun mövqelərini mütəmadi olaraq
qiymətləndirməklə tənzimləyir.
Qrup maliyyə alətləri ilə hər hansı dilinq əməliyyatları aparmır. Qrupun qiymətli kağızlar bazarında
məruz qaldığı yeganə risk onun likvidlik mövqeyinin daha səmərəli idarə edilməsi məqsədilə
vaxtaşırı olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Bankının və Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin istiqrazlarına investisiya qoyuluşundan yaranır. Qrup adətən derivativlərlə əməliyyat
aparmır və bu bazara qarşı hər hansı riskə məruz qalmır.
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Xarici valyuta riski
Qrup yerli/xarici valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərin onun konsolidasiya edilmiş maliyyə
vəziyyətinə təsiri ilə əlaqədar yaranmış xarici valyuta riskinə məruz qalır. Xarici valyuta riski
valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərin Qrupun mənfəətinə və ya maliyyə alətləri üzrə portfelin
dəyərinə təsir göstərdiyi zaman yaranan riskdir.
Xarici valyuta riski ilə əlaqədar Qrupun risk siyasətinin əsas elementi hər hansı valyuta üzrə dilinq
əməliyyatlarının aparılması üçün planlaşdırılmış cəhdin olmamağıdır. Nadir hallarda açıq valyuta
mövqelərinin baş verməsi yalnız fəaliyyətin normal nəticəsində ortaya çıxır. Qrup aktiv və
öhdəliklərini valyutalar üzrə uyğunlaşdırmaq üçün bütün səylərindən istifadə edir.
Qrupun tərkibində olan bankın məruz qaldığı xarici valyuta riski, həmçinin, Azərbaycan
Respublikası Milli Bankının normativ tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir. Bu normativlərə əsasən
Bankın hər hansı bir valyuta üzrə açıq valyuta mövqeyi Bankın ümumi kapitalının 10%-dən, bütün
xarici valyutalar üzrə isə 20%-dən artıq olmamalıdır.
Xarici valyuta riski Maliyyə İdarəçiliyi Departamenti tərəfindən tənzimlənir. Bu departamentin
hazırladığı açıq valyuta mövqeyi üzrə hesabatlar APİK tərəfindən nəzərdən keçirilir.
Balans tarixinə Qrupun məruz qaldığı konsolidasiya edilmiş valyuta riski üzrə ümumi təhlil
aşağıdakı cədvəldə əks olunur:
31 dekabr 2007-ci il
Balans
Monetar
üzrə xalis
maliyyə
mövqe
öhdəlikləri

31 dekabr 2006-cı il
Balans
Monetar
üzrə xalis
maliyyə
mövqe
öhdəlikləri

Azərbaycan
Manatı ilə

Monetar
maliyyə
aktivləri

AZN
ABŞ Dolları
AVRO
Digər

72,132,490
32,953,744
3,945,220
159,136

66,832,268
28,168,171
4,787,652
135,037

5,300,222
4,785,573
(842,432)
24,099

38,620,744
22,961,233
2,376,089
55,828

32,428,782
23,109,404
2,755,578
232,540

6,191,962
(148,171)
(399,389)
(176,712)

109,190,590

99,923,128

9,267,462

64,013,.894

58,546,304

5,467,590

Monetar
maliyyə
aktivləri

Yuxarıdakı cədvələ yalnız monetar aktivlər və öhdəliklər daxildir. Qrup hesab edir ki, səhm alətləri
üzrə investisiyalar və qeyri-maddi aktivlər əhəmiyyətli valyuta riskinin yaranmasına gətirib
çıxarmır.
Qrup xarici valyutada kreditlər və avanslar vermişdir. Borcalanın gəlir axınından və xərc
strukturundan asılı olaraq, Azərbaycan Manatına qarşı xarici valyutaların dəyərinin artması
borcalanın ödəniş qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər və bu səbəbdən gələcəkdə kreditlər üzrə
mümkün zərərlərin artması ilə nəticələnə bilər.

64

“ATA HOLDİNQ” AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2007-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı)

Bütün digər dəyişkənlərin sabit qalması şərtilə, balans tarixinə tətbiq edilən valyuta
məzənnələrindəki mümkün dəyişikliklər nəticəsində mənfəət/zərər və kapitalda dəyişikliklər
aşağıdakı cədvəldə əks etdirilir:

Azərbaycan Manatı ilə
ABŞ Dollarının 5% möhkəmlənməsi
ABŞ Dollarının 5% zəifləməsi
Avronun 5% möhkəmlənməsi
Avronun 5% zəifləməsi
Digər valyutanın 5% möhkəmlənməsi
Digər valyutanın 5% zəifləməsi

31 dekabr
2007-ci il üçün
Mənfəət və ya
zərər üzrə təsir

31 dekabr
2006-cı il üçün
Mənfəət və ya
zərər üzrə təsir

239,279
(239,279)
(42,122)
42,122
1,205
(1,205)

(7,409)
7,409
(19,974)
19,974
(8,836)
8,836

Valyuta məzənnələrindəki bu cür dəyişikliklərin Qrupun konsolidasiya edilmiş mənfəət və zərərinə
təsirindən başqa, konsolidasiya edilmiş kapitala hər hansı təsiri yoxdur.
Risk, yalnız Qrupun müvafiq müəssisəsinin funksional valyutasından fərqli valyutalarda ifadə
olunan pul qalıqları üçün hesablanır. Balans tarixinə Qrupun valyuta riski il ərzində tipik riskləri əks
etdirmir.
İl ərzində valyuta məzənnələrindəki mümkün dəyişikliklər nəticəsində konsolidasiya edilmiş
mənfəət və zərərə təsir istisna olmaqla, Qrupun konsolidasiya edilmiş kapitalında hər hansı
dəyişikliklər baş vermir.
Faiz dərəcəsi riski
Bazarda üstünlük təşkil edən faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər Qrupun konsolidasiya edilmiş
maliyyə mövqeyinə və konsolidasiya edilmiş pul vəsaitləri hərəkətinə təsir göstərir. Bu cür
dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin faiz dərəcələri üzrə gözlənilməyən
dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə faiz marjaları həmçinin azala və ya zərərin yaranmasına səbəb ola
bilər. Rəhbərlik faiz dərəcələrinin təkrar müəyyən edilməsi zamanı uyğunsuzluqların aradan
qaldırılması məqsədi ilə gündəlik monitorinqi həyata keçirir və hədləri müəyyən edir.
Hazırda Qrup faiz dərəcəsi riskini mümkün olduğu dərəcədə ödəmə müddəti və/və ya faiz
dərəcələrinə yenidən baxılması mövqelərini qarşılıqlı uyğunlaşdırmaqla tənzimləyir. Bundan əlavə,
Qrupun aylıq faiz marjaları lazım olduqda onun aktivlərinin faiz dərəcələrinə yenidən baxılması
məqsədilə, davamlı olaraq nəzərdən keçirilir. Əməliyyat prosedurlarına görə faiz dərəcələrinin qəbul
edilən minimum səviyyəsi 5% təşkil edir. APİK və Maliyə İdarə Edilməsi Departamenti mütəmadi
olaraq bu marjanın qorunmasına nəzarət edir. APİK həmçinin faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər
haqqında hesabatların və proqnozların təqdim edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Hazırda Qrupun
faiz dərəcələri üzrə uyğunlaşdırma siyasəti və faiz dərəcəsi marjalarının yüksək olmasına görə
potensial faiz dərəcəsi riskinin əhəmiyyətli dərəcədə böyük olmadığı qənaətinə gəlmək olar.
APİK və Maliyə İdarə Edilməsi Departamenti faiz dərəcəsi risklərinin tənzimlənməsi, Risklərin
İdarə Edilməsi Departamenti ona nəzarət funksiyalarını daşıyır. İdarə Heyəti isə bu sahədəki bütün
təlimatları və aktiv və öhdəliklərin faiz dərəcələrinə yenidən baxılması məsələlərini təsdiqləyir.
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Aşağıdakı cədvəldə Qrupun konsolidasiya edilmiş aktiv və öhdəliklərin müqavilə üzrə faiz
dərəcələrinin dəyişməsi tarixlərinə və ya ödəmə tarixlərinə görə (bunlardan hansı daha tez olarsa)
təsnifləşdirilir.
1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

Azərbaycan Manatı ilə

Tələb
edilənədək
və 1 aydan
az

31 dekabr 2007-ci il
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri

50,582,125
30,705,508

10,525,584
6,644,933

31 dekabr 2007-ci il
tarixinə xalis həssaslıq
çatışmazlığı

19,876,617

31 dekabr 2006-cı il
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
31 dekabr 2006-cı il
tarixinə xalis həssaslıq
çatışmazlığı

1 ildən çox
və 5 ilə
qədər

5 ildən artıq

28,712,970
40,690,922

15,670,184
17,913,560

3,699,727
3,978,638

109,190,590
99,933,562

3,880,651

(11,977,952)

(2,243,376)

(278,911)

9,257,028

29,730,987
4,809,981

2,561,082
7,247,644

19,347,348
33,880,351

12,325,578
12,552,662

127,570
55,666

64,092.564
58,546,305

24,921,006

(4,686,562)

(14,533,004)

(227,085)

71,904

5,546,259

Cəmi

Qrup öz maliyyə alətləri üzrə faiz dərəcələrinə nəzarət edir. Qrupun baş rəhbərliyi tərəfindən təhlil
edilmiş hesabatlara əsaslanan faiz dərəcələri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

AZN

2007-ci il
ABŞ
Dolları

Digər

AZN

2006-cı il
ABŞ
Dolları

Digər

15%

0.6%-14%

1%

15%

0.6%-14%

1%

İllik % .
Aktivlər
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər,
xalis
Müddətli investisiyalar
Maliyyə lizinqi üzrə debitor
borcları

4%-34%
11%

10%-36%
-

19%-28%
-

6%-36%
13%

10%-36%
-

18%-24%
-

24%-30%

24%-28%

26%

24%-30%

-

24%

Öhdəliklər
Müştəri hesabları
Banklara ödəniləcək vəsaitlər
Maliyyə lizinqi üzrə öhdəliklər

7%-16%
1%-14%
-

6%-16%
14%-18%
24%

13%
8%-15%
-

7%-16%
1%-14%
-

6%-16%
14%-18%
24%

8%-15%
13%
-

Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən “-“ işarəsi Qrupun müvafiq valyutada aktiv və öhdəliklərə malik
olmadığını bildirir.
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Coğrafi risk konsentrasiyası
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, Qrupun konsolidasiya edilmiş aktiv və öhdəliklərin coğrafi təhlili
aşağıda göstərilir:
Azərbaycan

Digər MDB
ölkələri

İƏİT ölkələri

61,569,197
5,410,333
15,174,013
362,383

470,984
189,554

2,514,249
5,575

61,569,197
8,395,566
15,174,013
557,512

818,963

-

-

818,963

1,116,764

-

-

1,116,764

2,537,024
19,021,551

-

-

2,537,024
19,021,551

Cəmi maliyyə aktivləri

106,010,228

660,538

2,519,824

109,190,590

Qeyri-maliyyə aktivləri

35,008,008

-

-

35,008,008

141,018,236

660,538

2,519,824

144,198,598

15,153,346

-

-

15,153,346

1,424,313
209,090
80,937,188

-

-

1,424,313
209,090
80,937,188

1,894,217

-

-

1,894,217

315,408

-

-

315,408

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

99,933,562

-

-

99,933,562

Qeyri-maliyyə öhdəlikləri

3,746,940

-

-

3,746,940

103,680,502

-

-

103,680,502

37,337,734

660,538

2,519,824

40,518,096

Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2007-ci il
cəmi

AKTİVLƏR
Uzun müddətli aktivlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər,
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müddətli investisiyalar
Digər qeyri-cari aktivlər
Cari aktivlər
Kommersiya və digər debitor
borclar
Avans və gələcək dövrlərin
xərclər
Maliyyə lizinqi üzrə debitor
borclar
Pul və pul ekvivalentləri

Cəmi aktivlər
ÖHDƏLİKLƏR
Uzun müddətli öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Cari öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Banklara ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Kommersiya və ya digər kreditor
borcları
Alınmış avanslar və gələcək
dövlərin gəlirləri

Cəmi öhdəliklər
XALİS BALANS MÖVQEYİ
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31 dekabr 2006-cı il tarixinə, Qrupun konsolidasiya edilmiş aktiv və öhdəliklərin coğrafi təhlili
aşağıda göstərilir:
Azərbaycan

İƏİT

Qeyri-İƏİT

Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2006-cı il
cəmi

AKTİVLƏR
Uzun müddətli aktivlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müddətli investisiyalar
Digər qeyri cari aktivlər

34,543,232
1,512,041
3,100,436
3,214,830

214,960
142,881

5,802,419
214,322

Cari aktivlər
Kommersiya və digər debitor
borcları
Avans və gələcək dövrlərin xərcləri
Maliyyə lizinqi üzrə debitor borclar
Pul və pul ekvivalentləri

1,640,614
1,579,856
1,312,959
10,814,014

-

-

1,579,856
1,312,959
10,814,014

Cəmi maliyyə aktivləri

57,717,982

357,841

6,016,741

64,092,564

Qeyri maliyyə aktivləri

26,663,140

-

-

26,663,140

Cəmi aktivlər

84,381,122

357,841

6,016,741

90,755,704

10,501,262

-

-

10,501,262

632,008
5,809,322
39,362,635

-

-

632,008
5,809,322
39,362,635

1,657,345

-

-

1,657,345

583,731

-

-

583,731

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

58,546,303

-

-

58,546,303

Qeyri maliyyə öhdəlikləri

2,745,648

-

-

2,745,648

Cəmi öhdəliklər

61,291,951

-

-

61,291,951

XALİS BALANS MÖVQEYİ

23,089,171

357,841

6,016,741

29,463,753

34,543,232
7,529,420
3,100,436
3,572,033
1,640,614

ÖHDƏLİKLƏR
Uzun müddətli öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Cari öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Banklara ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Kommersiya və ya digər kreditor
borclar
Alınmış avanslar və gələcək
dövrlərin gəlirləri

Aktivlər, öhdəliklər və kreditlərlə bağlı öhdəliklər adətən qarşı tərəfin fəaliyyət göstərdiyi ölkə üzrə
təsnifləşdirilmişdir. Azərbaycanın qarşı tərəflərin ofşor şirkətləri ilə aparılmış əməliyyatları üzrə
qalıqlar həmin qarşı tərəflər ilə qalıqlar kimi “Azərbaycan Respublikası” sütununda göstərilir. Nağd
pul, binalar və avadanlıqlar fiziki olaraq saxlanıldığı ölkə üzrə təsnifləşdirilmişdir.
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Likvidlik riski
Likvidlik riski Qrupun maliyyə öhdəliklərindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsində
Qrupun çətinliklərlə üzləşəcəyi riskdir. Buraya depozitlərin geri götürülməsi tələblərinə cavab
vermək və faktiki olaraq ödəmə vaxtı çatmış maliyyə alətləri üzrə digər maliyyə öhdəliklərini yerinə
yetirmək üçün kifayət qədər vəsaitlərin mövcud olması aiddir. Likvidlik riski aktivlər üzrə
əməliyyatların yerinə yetirilmə müddətinin öhdəliklər üzrə əməliyyatların ödəmə müddətləri ilə
uzlaşmadığı hallarda ortaya çıxır. Qrupun rəhbərliyinin fikrincə, aktiv və öhdəliklərin ödəmə
müddətlərinin və faiz dərəcələrinin uyğunluğu və ya nəzarət olunan uyğunsuzluğu maliyyə
təşkilatlarının idarə olunması üçün əsas amillərdir.
Likvidlik risklərinin idarə edilməsi məqsədilə, Qrup aktiv və öhdəliklərin idarə edilməsi prosesinin
bir hissəsi kimi müştərilərin və bankların əməliyyatları üzrə gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin
hərəkətinə hər gün nəzarət edir. Depozitlərin geri götürülməsi tələblərinə cavab vermək və həmçinin
normal və gərgin vəziyyətdə depozitlərin ödənilməsini təmin etmək üçün İdarə Heyəti və Müşahidə
Şurası banklararası və digər borc vəsaitlərinin minimum səviyyəsi üzrə və ödəmə müddəti başa
çatan vəsaitlərin minimum səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir. Onlar həmçinin öhdəlik bazasının
diversifikasiya riski üzrə parametrlər müəyyən edirlər.
Azərbaycan Respublikası Milli Bankı minimum likvidlik səviyyəsini müəyyən etmişdir. Bundan
əlavə, beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə Qrup arasında bağlanmış kredit sazişlərində minimum
likvidlik tələbləri nəzərdə tutulur. 31 dekabr 2007-ci il tarixinə qədər Qrup bu tələblərə riayət
etmişdir.
Qrupun likvidlik siyasəti aşağıdakılardan ibarətdir:
• Pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlaşdırılması və müxtəlif vaxt çərçivələrində likvidliyin təmin
edilməsi üçün lazımi likvid aktivlərin səviyyəsinin saxlanması;
• Qrupun strateji məqsədlərinə uyğun maliyyə planının hazırlanması;
• Müxtəlif maliyyələşdirmə mənbələrinin saxlanması və beləliklə, Qrupun ölkədaxili və xarici
mənbələrdən borc almaq imkanlarının artırılması;
• Yüksək likvidlikli və yüksək keyfiyyətli aktivlərin saxlanması;
• Məhsul bazasının vaxt çərçivələrində mövcud maliyyələşdirmə mənbələrinə uyğunlaşdırılması;
• Yerli qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq likvidlik əmsallarına gündəlik monitorinq; və
• Aktiv və öhdəliklər strukturunun vaxt çərçivələrinədək daimi monitorinqi.
Qrupun Xəzinədarlıq Departamentinin funksiyaları aşağıdakılardır:
• Azərbaycan Milli Bankının likvidlik tələbləri və həmçinin xarici maliyyələşdirmə mənbələri ilə
sazişlərdəki likvidlik ilə bağlı xüsusi şərtlərə uyğunluq;
• Rəhbərliyə gündəlik hesabatlar, o cümlədən əsas valyutalarda (AZN, ABŞ dolları, Avro) pul
vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı proqnozların səviyyəsi, pul vəsaitlərinin mövqeləri, balansdakı
dəyişikliklər haqqında rəhbərliyə hesabatların hazırlanması;
• Likvid aktivlərin səviyyəsinə daimi nəzarət/monitorinq;
• Depozit və digər öhdəliklərin konsentrasiyaları üzrə monitorinq; və
• Gərgin vəziyyətlərdə likvidliyin təmin edilməsi üçün pul vəsaitlərinin ani artımı üzrə planın tərtib
edilməsi.
APİK Qrupun likvidlik mövqeyinin Xəzinədarlıq Departamenti tərəfindən düzgün şəkildə idarə
edilməsini təmin edir. Bu fəaliyyət üzrə nəzarətə görə Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti
məsuliyyət daşıyır. Likvidlik mövqeləri və onların idarə edilməsi ilə bağlı qərarlar İdarə Heyəti
tərəfindən qəbul olunur. Maliyyələşdirmə Planları Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir.
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31 dekabr 2007-ci il tarixinə, maliyyə öhdəliklərinin diskont edilməmiş ödəmə müddətlərinə görə
təhlili aşağıda göstərilir:

Azərbaycan Manatı ilə
Öhdəliklər
Banklara ödəniləcək
vəsaitlər
Müştəri hesabları
Maliyyə öhdəlikləri
üzrə gələcək
potensial cəmi
ödənişlər

Tələb
edilənədək
və 1 aydan
az

1-3 ay

3-12 ay

12 ay- 5 il

5 ildən
artıq

Cəmi
31 dekabr
2007-ci il

11,243
31,024,098

4,667
6,929,554

202,022
42,811,215

7,181,863

-

217,932
87,946,730

31,035,341

6,934,221

43,013,237

7,181,863

-

88,164,662

31 dekabr 2006-cı il tarixinə, maliyyə öhdəliklərinin diskont edilməmiş ödəmə müddətlərinə görə
təhlili aşağıda göstərilir:

Azərbaycan Manatı ilə
Öhdəliklər
Banklara ödəniləcək
vəsaitlər
Müştəri hesabları
Maliyyə öhdəlikləri
üzrə gələcək
potensial cəmi
ödənişlər

Tələb
edilənədək
və 1 aydan
az

1-3 ay

3-12 ay

12 ay- 5 il

5 ildən
artıq

Cəmi
31 dekabr
2006-cı il

1,355,415
14,635,435

2,111,035
3,248,485

2,680,509
21,861,845

2,342,470

-

6,146,959
42,088,235

15,990,850

5,359,520

24,542,354

2,342,470

-

48,235,194

Qrup likvidliyin idarə edilməsi üçün yuxarıda göstərilən diskont edilməmiş ödəmə müddətləri üzrə
təhlildən istifadə etmir. Bunun əvəzində Qrup gözlənilən ödəmə müddətlərinə nəzarət edir.
Aşağıdakı iki cədvəldə Qrupun aktiv və öhdəliklərinin balans dəyəri balans tarixindən müqavilədə
nəzərdə tutulan ödəmə tarixinədək qalan müddət üzrə qruplaşdırılır. İstisna hal olaraq dövlət
qiymətli kağızları rəhbərliyin hesab etdiyi kimi fəaliyyətin adi gedişində bir həftə ərzində satıla
bilməsinə görə “Tələb edilənədək və 1 aydan az” kateqoriyasına daxil edilir.
Rəhbərlik hesab edir ki, müştəri hesablarının böyük hissəsinin “tələb edilənədək” statusuna malik
olmasına baxmayaraq, həmin vəsaitlərin əmanətçilərin sayına və növünə görə diversifikasiyası,
eləcə də Qrupun keçmiş təcrübəsi göstərir ki, bu cür vəsaitlər Qrupun fəaliyyəti üçün uzunmüddətli
və sabit maliyyə mənbəyi yaradır. Yuxarıdakı təhlildə müştəri hesabları müqavilə müddətinə
istinadən təsnifatlaşdırılır. Lakin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq qaydada,
fiziki şəxslər faizin müəyyən hissəsindən imtina edərək, əmanətlərini vaxtından əvvəl götürmək
hüququna malikdirlər.
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31 dekabr 2007-ci il tarixinə, gözlənilən ödəmə müddətlərinə görə təhlil aşağıda göstərilir:

Azərbaycan Manatı ilə

Tələb
edilənədək
və 1
aydan az

1-3 ay

3-12 ay

1-5 ay

12 aydan
artıq

Cəmi
31 dekabr
2007-ci il

AKTİVLƏR
Uzun müddətli aktivlər
Müştərilərə verilmiş
kreditlər, xalis
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
Müddətli investisiyalar
Digər qeyri-cari aktivlər

5,541,228

10,466,763

28,321,831

13,545,223

3,694,152

61,569,197

8,395,566
15,174,013
412,559

33,451

61,326

44,601

5,575

8,395,566
15,174,013
557,512

818,963

-

-

-

-

818,963

Cari aktivlər
Kommersiya və digər
debitor borcları
Avans ödənişləri və
gələcək dövrlərin
xərcləri
Maliyyə lizinqi üzrə
debitor borclar
Pul və pul ekvivalentləri

1,116,764

-

-

-

-

1,116,764

101,481
19,021,551

25,370
-

329,813
-

2,080,360
-

-

2,537,024
19,021,551

Cəmi maliyyə aktivləri

50,582,125

10,525,584

28,712,970

15,670,184

3,699,727

109,190,590

151,533

151,533

757,667

10,455,809

3,636,803

15,153,346

14,243

14,243

71,216

982,776

341,835

1,424,313

2,091
28,328,016

4,182
6,474,975

202,817
39,659,222

6,474,975

-

209,090
80,937,188

1,894,217

-

-

-

-

1,894,217

315,408

-

-

-

-

315,408

Cəmi maliyyə
öhdəlikləri

30,705,508

6,644,933

40,690,922

17,913,560

3,978,638

99,933,562

31 dekabr 2007-ci il
tarixinə xalis likvidlik
boşluğu

19,876,617

3,880,651

(11,977,952)

(2,243,376)

(278,911)

9,257,028

31 dekabr 2007-ci il
tarixinə məcmu
likvidlik boşluğu

19,876,617

23,757,268

11,779,316

9,535,940

9,257,029

ÖHDƏLİKLƏR
Uzun müddətli
öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Cari öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Banklara ödəniləcək
vəsaitlər
Müştəri hesabları
Kommersiya və digər
kreditor borcları
Alınmış avanslar və
gələcək dövrlərin
gəlirləri
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31 dekabr 2006-cı il tarixinə, gözlənilən ödəmə müddətlərinə görə təhlil aşağıda göstərilir:

Azərbaycan Manatı ilə

Tələb
edilənədək
və 1
aydan az

1-3 ay

3-12 ay

1-5 ay

12 aydan
artıq

Cəmi
31 dekabr
2006-cı il

1,371,366

2,259,127

18,884,785

11,903,598

124,356

34,543,232

7,529,420
3,100,436
3,325,563

155,026

34,292

53,938

3,215

7,529,420
3,100,436
3,572,033

-

-

-

-

1,640,614

AKTİVLƏR
Uzun müddətli
aktivlər
Müştərilərə verilmiş
kreditlər, xalis
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
Müddətli investisiyalar
Digər qeyri-cari aktivlər

Cari aktivlər
Kommersiya və digər
debitor borclar
1,640,614
Avans ödənişləri və
gələcək dövrlərin
xərcləri
1,579,856
Maliyyə lizinqi üzrə
debitor borcları
369,718
Pul və pul ekvivalentləri 10,814,014

-

-

-

-

1,579,856

146,928
-

428,271
-

368,042
-

-

1,312,959
10,814,014

Cəmi maliyyə aktivləri 29,730,987

2,561,081

19,347,348

12,325,578

127,571

64,092,564

73,509

189,023

945,114

9,241,110

52,506

10,501,262

4,424
522,839
1,968,132

11,376
2,323,729
4,723,516

56,881
2,962,754
29,915,603

556,167
2,755,384

3,160
-

632,008
5,809,322
39,362,635

1,657,345

-

-

-

-

1,657,345

583,731

-

-

-

-

583,731

4,809,980

7,247,644

33,880,352

12,552,661

55,666

58,546,303

31 dekabr 2007-ci il
tarixinə xalis likvidlik
boşluğu
24,921,007

(4,686,563)

(14,533,004)

(227,083)

63,715,005

31 dekabr 2007-ci il
tarixinə məcmu
likvidlik boşluğu

20,234,444

5,701,440

5,474,357

ÖHDƏLİKLƏR
Uzun müddətli
öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Cari öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər
Banklara ödəniləcək
Müştəri hesabları
Kommersiya və digər
kreditor borcları
Alınmış avanslar və
gələcək dövrlərin
Cəmi maliyyə
öhdəlikləri

24,921,007
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Qrupun Rəhbərliyinin fikrincə aktiv və öhdəliklərin ödəmə müddətlərinin və faiz dərəcələrinin
uyğunluğu və/və ya nəzarət olunan uyğunsuzluğu Qrupun idarə olunması üçün əsas amillərdir.
Ümumiyyətlə, banklarda bu göstəricilərə tam uyğunluq təmin edilmir. Belə ki, əməliyyatlar çox
zaman qeyri-müəyyən müddətə aparılır və fərqli xarakter daşıyır. Bu göstəricilər üzrə uyğunsuzluq
potensial olaraq gəlirliliyi artıra, lakin eyni zamanda zərərin baş vermə riskini yüksəldə bilər. Aktiv
və öhdəliklərin ödəmə müddətləri, eləcə də ödəmə müddətləri tamamlandıqdan sonra faiz
hesablanan öhdəliklərin münasib dəyərlə əvəz edilməsi imkanı, Qrupun likvidliyinin və faiz
dərəcələri və mübadilə məzənnələrinin dəyişəcəyi halda onun risklərinin qiymətləndirilməsi üçün
əsas amillər hesab olunur.
Rəhbərlik hesab edir ki, müştəri hesablarının böyük hissəsinin “tələb edilənədək” statusuna malik
olmasına baxmayaraq, həmin vəsaitlərin əmanətçilərin sayına və növünə görə diversifikasiyası,
eləcə də Qrupun keçmiş təcrübəsi göstərir ki, bu cür vəsaitlər Qrupun fəaliyyəti üçün uzunmüddətli
və sabit maliyyə mənbəyi yaradır.
Zəmanətlər və akkreditivlər üzrə likvidlik tələbləri müvafiq öhdəliklərin məbləğindən çox aşağıdır.
Belə ki, Qrup adətən müqavilələrə əsasən vəsaitlərin üçüncü şəxslər tərəfindən tələb edilməsini
proqnozlaşdırmır. Kreditlərin verilməsi üzrə müqavilələrdə nəzərdə tutulan öhdəliklərin ümumi
məbləği gələcəkdə ödənilməsi tələb olunan nağd vəsaitləri mütləq şəkildə əks etdirmir. Belə ki, bu
cür öhdəliklərin əksər hissəsi onların ödəmə müddətlərinin başa çatmasından əvvəl ləğv oluna bilər.
22 saylı Qeyddə deyildiyi kimi, ödəniş müddətlərinə dair yuxarıdakı təhlildə, 128,990 min manat
məbləğində cəmi borclar müvafiq borc müqavilələri üzrə müəyyən edilmiş bəzi öhdəliklərin
pozulması səbəbindən “tələb edilənə qədər” qrupuna daxil edilmişdir. İlin son tarixindən sonra,
həmin borcların heç biri müvafiq borc müqaviləsində qeyd olunan son tarixə qədər
qaytarılmamışdır.
37 KAPITALIN İDARƏ EDILMƏSI
Qrupun kapitalının idarə olunmasında məqsəd (i) Azərbaycan Respublikası Milli Bankının
(“ARMB”) kapitalın məbləği ilə bağlı müəyyən etdiyi tələblərə riayət edilməsini, (ii) Qrupun
fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin və (iii) Bazel sazişinə uyğun olaraq kapitalın adekvatlığı
əmsalının 8% həcmində saxlanılması üçün kifayət qədər kapital bazasının saxlanılmasını təmin
etməkdir. Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyən etdiyi kapital adekvatlığı əmsallarına
riayət edilməsinə Qrup tərkibində olan Maliyyə Direktoru, Audit Komitəsinin Sədri, İdarə Heyətinin
Sədri və Daxili Audit Departamentinin Direktoru tərəfindən baxılır və təsdiqlənmiş müvafiq
hesablamalardan ibarət aylıq hesabatlar vasitəsilə nəzarət edilir. Kapitalın idarə olunmasının digər
məqsədləri hər il yenidən nəzərdən keçirilir.
ARMB-nin kapitalın məbləği ilə bağlı mövcud tələblərinə görə banklar: (a) məcmu kapitalın
minimum məbləğini 10,000 min manat (2006-cı il: 8,200 min manat) həcmində saxlamalı; (b)
məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbətini (“məcmu kapitalın adekvatlığı
əmsalı”) minimum 12% (2006-cı il: 12%) və (c) 1-ci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş
aktivlərə nisbətini (“1-ci dərəcəli kapitalın adekvatlığı əmsalı”) minimum 6% (2006-cı il: 6%) və ya
yuxarı saxlanılmasını təmin etməlidir.
Rəhbərlik hesab edir ki, Qrup 31 dekabr 2007-ci və 31 dekabr 2006-cı il tarixlərində müəyyən
vaxtlar istisna olmaqla, yerli qanunvericiliyə uyğun hesablanmış kapitalın adekvatlığı əmsallarına
riayət etmişdir.
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Qrup eyni zamanda kredit müqavilələrində nəzərdə tutulan kapitalın minimum məbləği ilə bağlı
tələblərə, o cümlədən Kapitalın Qiymətləndirilməsi və Kapital Standartları haqqında Beynəlxalq
Konvergensiya (aprel 1998-ci il tarixində yenidən işlənmişdir) və “Bazel I” adlanan bazar risklərini
əks etdirən Kapital haqqında Bazel Sazişinə Əlavədə (noyabr 2005-ci ildə yenidən işlənmişdir)
müəyyən edilən Bazel sazişinin tələbləri əsasında hesablanmış kapitalın adekvatlığı səviyyəsinə
riayət etməlidirlər. Qrupun Bazel Sazişi əsasında hesablanmış kapital strukturu, Qrupun
konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına əsasən, aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir:
Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2007-ci il

31 dekabr
2006-cı il

1-ci dərəcəli kapital
Nizamnamə kapitalı
Bölüşdürülməmiş mənfəət
Azlığın payı
Çıxılsın: əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər

47,930,236
(3,357,545)
2,953,405
(25,693,758)

37,595,340
(10,495,067)
2,363,480
(24,643,209)

Cəmi müvafiq 1-ci dərəcəli kapital

21,832,338

4,820,544

2-ci dərəcəli kapital
Cari ilin mənfəəti
Uzun müddətli borclar

8,379,828
15,153,346

(4,721,036)
10,501,262

Cəmi müvafiq 2-ci dərəcəli kapital, 1-ci dərəcəli kapitalın 100%
artıq olmamaqla

45,365,512

10,600,770

(14,414,824)

(460,000)

30,920,688

10,140,770

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər:
Balans üzrə
Balansdan kənar

153,183,598
-

90,755,704
-

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin cəmi

153,183,598

90,755,704

20%

11%

Çıxılsın: səhm alətlərinə investisiyalar
Cəmi məcmu kapital

Bazel əmsalı

Bankın kapital mövqeyinin idarə olunmasının tərkib hissəsi kimi, Maliyyə Direktoru qanunvericilik
ilə müəyyən edilmiş kapital tələblərinə riayət edilməsinin mütəmadi monitorinqini aparır və
monitorinq hesabatları Audit Komitəsinin Rəhbəri, İdarə Heyətinin Sədri və Daxili Audit
Departamentinin Rəhbəri tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir. 2007-ci il ərzində Qrup
qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş bütün kapital tələblərinə riayət etmişdir.
38 TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTI ÖHDƏLIKLƏR
Məhkəmə prosedurları
Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyət gedişində Qrupa qarşı irəli sürülə biləcək iddialarla əlaqədar,
Qrupun Rəhbərliyi öz təxminlərinə, daxili peşəkarların məsləhətlərinə əsasən hesab edir ki, bu
iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli zərər baş verməyəcəkdir və müvafiq olaraq hazırkı konsolidasiya
edilmiş maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün hər hansı ehtiyat yaradılmamışdır.
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Vergi qanunvericiliyi
Qrupa aid olan vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə və tez-tez baş verə bilən
dəyişikliklərə məruz qalır. Qrupun əməliyyatlarına, o cümlədən səhmlərin dəyər artımının
yaranmasına səbəb olan səhmlərin emissiyasına və fəaliyyətinə tətbiq edilən bu cür qanunvericiliyə
dair Rəhbərliyin şərhlərinə müvafiq vergi orqanları tərəfindən etiraz edilə bilər.
Vergi orqanları qanunvericiliyi və mühakimələri şərh edərkən daha inandırıcı mövqe nümayiş etdirə
bilər və keçmişdə nəzərdən keçirilməyən əməliyyat və fəaliyyətlərə yenidən baxa bilər. Bunun
nəticəsində Qrupa qarşı böyük məbləğdə əlavə vergilər, cərimələr və faizlər hesablana bilər. Vergi
orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin son üç təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti yoxlanıla bilər.
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş xüsusi hallarda yoxlama daha artıq dövrləri əhatə edə bilər.
Rəhbərlik hesab edir ki, onun tərəfindən müvafiq qanunvericiliyin şərhi düzgündür və vergi, xarici
valyuta və gömrüklə bağlı Qrupun mövqeləri qorunacaqdır. Müvafiq olaraq, 31 dekabr 2007-ci il
tarixinə potensial vergi öhdəlikləri üzrə hər hansı ehtiyat yaradılmamışdır (2006-cı il: ehtiyat
yaradılmamışdır).
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 18-ci maddəsinə müvafiq qaydada, 1 yanvar 2002-ci il
tarixindən etibarən vergi orqanları əlaqəli tərəflər arasında əqdlərdə, habelə qiymətləri bazar
qiymətlərindən 30% artıq fərqlənən hər hansı əqdlər üzrə, bazar qiymətlərinə istinadən dəyişikliklər
edə bilər və əlavə vergi hesablaya bilərlər. Rəhbərlik hesab edir ki, 31 dekabr 2007-ci və
31 dekabr 2006-cı il tarixlərinə, vergi orqanları tərəfindən Qrupa münasibətdə hər hansı bazar
qiymətlərinə istinadən dəyişikliklərin aparılması riski yoxdur.
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Kreditlərlə bağlı öhdəliklər
Bu maliyyə alətlərinin əsas məqsədi lazım olduqda müştərilərə maliyyə vəsaitlərinin təqdim
edilməsini təmin etməkdir. Müştərinin üçüncü tərəflər qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirə
bilməyəcəyi halda, Qrupun ödənişlər aparması ilə bağlı mütləq öhdəlikləri əks etdirən zəmanətlər və
zəmanət akkreditivləri kreditlərlə eyni kredit riski daşıyır. Müəyyən şərtlər çərçivəsində müştərilər
adından nəzərdə tutulan məbləğlərdə ödənişlərin həyata keçirilməsi üzrə Qrupun yazılı öhdəliklərini
əks etdirən sənədli və kommersiya akkreditivlərinə müvafiq mal təchizatı və ya nağd pul depozitləri
formasında təminat alınır. Həmin sənədli və kommersiya akkreditivləri birbaşa kreditləşdirmə ilə
müqayisədə az risk daşıyır.
Kreditlərin təqdim edilməsi üzrə öhdəliklərə kreditlər, zəmanətlər və ya akkreditivlər formasında
kreditlərin verilməsi üçün rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənməmiş məbləğlərin istifadə edilməyən
hissəsi daxildir. Kreditlərin verilməsi üzrə öhdəliklər ilə əlaqədar Qrup potensial olaraq istifadə
edilməmiş öhdəliklərin ümumi məbləğinə bərabər məbləğdə zərərin yaranması riskinə məruz qalır.
Lakin kreditlərin verilməsi üzrə öhdəliklərin böyük hissəsi müştərilərin ödəmə qabiliyyəti ilə bağlı
müəyyən tələblərə əməl etməsindən asılı olduğuna görə, ehtimal edilən zərərlərin məbləği istifadə
edilməmiş öhdəliklərin ümumi məbləğindən azdır. Adətən uzunmüddətli öhdəliklər qısamüddətli
öhdəliklər ilə müqayisədə daha yüksək kredit riskinə malik olduğu üçün, Qrup kreditlərlə bağlı
öhdəliklərin ödəmə müddətinə qədər qalan müddətə nəzarət edir. Kreditlərlə bağlı öhdəliklər
aşağıda göstərilir:
Nominal
məbləğ
Şərti öhdəliklər və kredit öhdəlikləri
Təqdim edilmiş zəmanətlər və bu kimi
öhdəliklər
Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit
xəttləri üzrə öhdəliklər
Akkreditivlər və digər əqdlər ilə bağlı olan
şərti öhdəliklər
Cəmi şərti öhdəliklər və kredit
öhdəlikləri

Risk üzrə
məbləğ

Nominal
məbləğ

Risk üzrə
məbləğ

3,763,843

3,763,843

3,119,705

3,119,705

6,261,026

-

1,396,665

-

309,325

-

509,886

-

10,334,194

3,763,843

5,026,256

3,119,705

31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərinə, kreditlər və təqdim edilməmiş qalan borclar üzrə
öhdəliklər sırasına müvafiq olaraq 6,261,026 və 1,396,665 manat daxil edilmişdir ki, bu məbləğlər
əvvəlki istifadə olunmamış hədlər çərçivəsində kredit xətlərinin istifadə olunmamış qalan hissəsinə
istinadən borc vəsaitlərinin təqdim edilməsi üçün Qrupun öhdəliyini əks etdirir. Borc alanın maliyyə
durumu, öhdəliklərini yerinə yetirməsi və digər kredit riski cəhətlərinə istinadən Qrup
maliyyələşdirmənin artırılması barəsində qərar verə bilər.
39. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ
Ədalətli dəyər, məcburi satış və ya ləğv etmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari
əməliyyat zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və ən yaxşı olaraq aktiv
bazar qiyməti ilə təsdiqlənir.
Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri Qrup tərəfindən mövcud bazar məlumatlarından
(əgər mövcud olarsa) və müvafiq qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə müəyyən
edilmişdir. Lakin, təxmin edilən ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün bazar məlumatlarını şərh
edərkən peşəkar mülahizələr irəli sürmək tələb edilir. Azərbaycan Respublikasında inkişaf etməkdə
olan bazar iqtisadiyyatına xas xüsusiyyətlər müşahidə olunmaqdadır, lakin iqtisadi şərtlər maliyyə
bazarlarında aktivliyin həcmini məhdudlaşdırmaqda davam edir. Bazar qiymətləri köhnəlmiş ola
bilər və ya aşağı qiymətlərlə satışın dəyərini əks etdirə bilər və bu səbəbdən maliyyə alətlərinin
ədalətli dəyərini əks etdirməyə bilər. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən
Rəhbərlik bütün mövcud bazar məlumatlarından istifadə edir.
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Ədalətli dəyərdə qeydə alınan maliyyə alətləri
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları konsolidasiya edilmiş balans hesabatında ədalətli dəyərdə
qeydə alınır. Ədalətli dəyər kvota olunmuş bazar qiymətlərinə əsasən hesablanır. Pul vəsaitləri və
onların ekvivalentləri təxminən onların cari ədalətli dəyərinə bərabər olan amortizasiya olunmuş
maya dəyərində qeydə alınır.
Amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınan kreditlər və debitor borcları
Sabit faiz dərəcəli maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri analoji kredit riskinə və ödəmə
müddətinə malik yeni alətlər üçün mövcud faiz dərəcələrini tətbiq etməklə diskont edilmiş gələcək
pul vəsaitlərinin hərəkəti metoduna əsaslanır. İstifadə edilmiş diskont dərəcələri qarşı tərəfin
valyuta, alətin ödəmə müddəti və kredit riskindən asılıdır. Bu dərəcələrin təhlili aşağıda göstərilir:
2007

2006

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər – Qeyd 16
Digər banklardakı müddətli vəsaitlər
ARMB istiqrazları
Yerli bankların borc kağızları

3.1%-dən ildə 18.0%-dək
10.9% -dən ildə 11.7% -dək
ildə 7.0%

2.0% -dən ildə 18.0% -dək
13.7% -dən ildə 13.9% -dək
7.0% -dən ildə 14.5% -dək

Müştərilərə kredit və borclar – Qeyd 17
Korporativ kreditlər
Dövlət və hökumət təşkilatları
Fiziki şəxslərə kreditlər – istehlak kreditləri
Fiziki şəxslərə kreditlər – avtomobil kreditləri
Fiziki şəxslərə kreditlər – işçilər
Fiziki şəxslərə kreditlər – ipoteka kreditləri
Fiziki şəxslərə kreditlər – digər məqsədlər

6.0% -dən ildə 30.0% -dək
9.0% -dən ildə 25.0% -dək
11.0% -dən ildə 25.0% -dək
15.0% -dən ildə 30.0% -dək
12.0% -dən ildə 24.0% -dək
14.0% -dən ildə 24.0% -dək
10.0% -dən ildə 30.0% -dək

6.0% -dən ildə 25.0% -dək
5.0% -dən ildə 24.0% -dək
11.0% -dən ildə 25.0% -dək
12.0% -dən ildə 25.0% -dək
13.0% -dən ildə 24.0% -dək
15.0% -dən ildə 24.0% -dək
14.0% -dən ildə 24.0% -dək

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər və müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların təxmin edilən
ədalətli dəyərləri haqqında məlumat üçün müvafiq olaraq 16 və 17 saylı Qeydlərə baxın.
Amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınan öhdəliklər
Bazar qiymətləri mövcud olmayan sabit faiz dərəcəli və müəyyən edilmiş ödəmə müddətinə malik
maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri, analoji kredit riskinə və yerdə qalan ödəmə
müddətinə malik yeni alətlər üçün faiz dərəcələrini tətbiq etməklə diskont edilmiş pul vəsaitlərinin
hərəkətinə əsaslanır. Tələb edildikdə və ya əvvəlcədən bildiriş təqdim edilməklə ödənilən
öhdəliklərin (“tələb edilənədək ödənilən öhdəliklər”) ədalətli dəyəri, öhdəliklərin ödənilməsinin
tələb edildiyi birinci gündən başlayaraq diskont edilmiş və tələb edildikdə ödənilən məbləğ kimi
hesablanır. Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər, müştəri hesabları, buraxılmış borc qiymətli
kağızları, müddətli borc öhdəlikləri və digər maliyyə öhdəliklərinin təxmin edilən ədalətli dəyərləri
haqqında məlumat üçün müvafiq olaraq 23, 24 və 25 saylı Qeydlərə baxın. İstifadə edilmiş diskont
dərəcələri Qrupun kredit riskindən, eləcə də qarşı tərəfin maliyyə alətinin valyutasından və ödəmə
müddətindən asılıdır, illik 3%-25% (2006-cı il: illik 3%-29%) təşkil edir.
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40

MALIYYƏ ALƏTLƏRI NÖVLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRMƏ KATEQORIYALARI ILƏ
ÜZLƏŞDIRILMƏSI
BMUS 39, Maliyyə Alətləri: Tanınması və Ölçülməsi Standartına uyğun olaraq Qrup maliyyə
aktivlərini aşağıdakı kateqoriyalara təsnifləşdirir: (a) kreditlər və debitor borcları; (b) satıla bilən
maliyyə aktivləri; (c) ödəniş tarixinədək saxlanılan maliyyə aktivləri və (d) mənfəət və zərər
hesabında ədalətli dəyərdə əks etdirilən maliyyə aktivləri (“MZHƏD”). “Mənfəət və zərər hesabında
ədalətli dəyərdə əks etdirilən maliyyə aktivləri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) ilkin
uçot zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər və (ii) dilinq əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan
maliyyə aktivləri. Maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə
kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir.

Azərbaycan Manatı
ilə

Kreditlər
və debitor
borcları

Aktivlər
Pul və pul
ekvivalentləri
11,758,201
Azərbaycan
Respublikasının
Milli Bankında
yerləşdirilmiş
məcburi ehtiyatlar
7,263,350
Avans ödənişləri və
gələcək dövrlərin
1,116,764
xərcləri
Kommersiya və digər
debitor borcları
818,963
Maliyyə lizinqi üzrə
debitor borcları
2,537,024
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
- Banklara kreditlər 7,636,518
- Banklardakı
müxbir hesablar
594,214
- Məhdud depozitlər
164,834
Müştərilərə verilmiş
kreditlər
29,429,227
- Fiziki şəxslər
16,092,664
- Ticarət
- İstehsal
9,296,942
- Tikinti
3,951,763
2,716,685
- Kənd təsərrüfatı
81,916
- Digərləri
Satıla bilən
investisiya qiymətli
kağızları
Digər maliyyə və
sığorta aktivləri
Digər qeyri-cari
aktivlər
557,512

2007-ci il
Satıla
bilən
aktivlər

Cəmi

Kreditlər
və debitor
borcları

2006-cı il
Satıla
bilən
aktivlər

-

11,758,201

6,418,361

-

6,418,361

-

7,263,350

4,395,653

-

4,395,653

-

1,116,764

1,579,856

-

1,579,856

-

818,963

1,640,614

-

1,640,614

-

2,537,024

1,312,959

-

1,312,959

-

7,636,518

6,715,784

-

6,715,784

-

594,214
164,834

299,393
514,243

-

299,393
514,243

-

29,429,227
16,092,664
9,296,942
3,951,763
2,716,685
81,916

16,228,141
9,695,411
5,689,320
1,742,119
1,663,289
27,952

-

16,228,141
9,695,411
5,689,320
1,742,119
1,663,289
27,952

15,174,013

15,174,013

-

3,100,436

3,100,436

-

557,512

3,752,033

-

3,752,033

Cəmi

Cəmi maliyyə
aktivləri

94,016,577

15,174,013

109,190,590

61,675,126

3,100,436

64,775,564

Qeyri maliyyə
aktivləri

-

-

92,521,052

-

-

25,980,140

Cəmi aktivlər

-

-

144,198,598

-

-

90,755,704

5

Qrupun bütün maliyyə öhdəlikləri amortizasiya olunmuş maya dəyərində uçota alınır.
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41

ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR
Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar eyni qrupun nəzarəti altında olsun və ya onlardan biri
digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən digər
tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər arasındakı münasibətləri nəzərə alarkən həmin
münasibətlərin hüquqi formasına deyil, iqtisadi məzmununa diqqət yetirilir.
Bu Qeydin “Digərləri” sütununda BMUS 24, Əlaqəli tərəflər ilə əqdlər tərifinə uyğun gələn əlaqəli
tərəflər daxil edilmişdir, o cümlədən, Qrupun əsas rəhbərliyi və ya səhmdarlarının nəzarəti və ya
mühüm təsiri altında olan hüquqi şəxslər ilə əqdlər də bu siyahıya daxil edilmişdir.
31 dekabr 2007-ci il tarixinə, əlaqəli tərəflərlə aparılmış əməliyyatlar üzrə qalıqlar aşağıdakı
kimi olmuşdur:
Azərbaycan Manatı ilə

Müştərilərə kredit və borclar
Zərər üçün ehtiyatlar
Müştəri hesabları

31 dekabr 2007-ci il
Əlaqəli
Maliyyə
tərəflərlə
hesabatlarının
aparılmış
bölməsi üzrə
əməliyyatlar
kateqoriyanın
üzrə qalıq
cəmi
334,219
(7,193)
3,415,284

61,569,197
(1,860,560)
80,937,188

31 dekabr 2006-cı il
Əlaqəli
Maliyyə
tərəflərlə
hesabatlarının
aparılmış
bölməsi üzrə
əməliyyatlar
kateqoriyanın
üzrə qalıq
cəmi
261,225
(5,057)
790,804

34,543,232
(1,010,465)
39,362,635

31 dekabr 2007-ci il və 2006-cı il tarixlərində başa çatmış illər üçün maliyyə hesabatlarına əlaqəli
tərəflər ilə əqdlər ilə bağlı olan aşağıdakı məbləğlər qeyd olunmuşdur:
Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr 2007-ci il
Əlaqəli tərəflər
Maliyyə
aparılmış
hesabatlarının
əməliyyatlar
bölməsi üzrə
kateqoriyanın
cəmi

31 dekabr 2006-cı il
Əlaqəli tərəflər
Maliyyə
aparılmış
hesabatlarının
əməliyyatlar
bölməsi üzrə
kateqoriyanın
cəmi

Faiz gəliri
Faiz xərcləri
Ehtiyatların ödənilməsi / yaradılması

41,836
(309,108)
(2,136)

11,179,793
(5,684,354)
-

19,872
(36,265)
1,636

5,411,033
(2,784,327)
-

Əsas rəhbər işçilərin əmək
haqqları:
Qısa müddətli əmək imtiyazları
(əmək haqqı, mükafat, fiziki
şəxslərin gəlir vergisi, sosial sığorta
xərcləri, digər əmək imtiyazları)

1,196,779

3,850,144

1,186,678

3,802,621
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42 ƏSAS TÖRƏMƏ VƏ ASSOSİASİYA OLUNMUŞ MÜƏSSİSƏLƏR
Bu konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş Qrupun törəmə və assosiasiya
olunmuş müəssisləri haqqında məlumat aşağıdakı cədvəldə verilir:
Adı
Törəmə müəssisələr:
“Ata Bank” ASC
“Ata Sığorta” ASC
“Ata Lizinq” ASC
“Ata İnşaat” MMC
“Ata Turizm” MMC
“Interservis” MMC
“Inter Turizm” MMC
“Ata Sekyuriti” MMC
“Ata Sənaye” MMC
“Şəmkir Broyler” MMC
“Sasa Ət Məhsulları” MMC
“ZəyəmKənMaş Şirkəti” ASC
“Şəmkir Daş Çınqıl” MMC
“Ata Qida” MMC
“Ata Audit” MMC
“Ata Texnologiya” MMC
“Saybernet” MMC
Əlaqədar müəssisələr:
“Kapital Bank” ASC

Nizamnamə kapitalındakı pay
2007-ci il
2006-cı il

Fəaliyyət növü

Qeydiyyat
ölkəsi

Bank
Sığorta
Lizinq
Tikinti
Turizm
Xidmət
Turizm
Xidmət
İstehsal
Broyler
İstehsal
İstehsal
İstehsal
İstehsal
Xidmət
Rabitə
Rabitə

Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan
Azərbaycan

76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51%

76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51%

Bank

Azərbaycan

20%

-

43 HESABAT TARİXİNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR
2 iyul 2008-ci il tarixində dövlət banklarının özəlləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində Qrup, Kapital
Bank ASC-nin səhmlərinin əlavə paketini almış və bununla həmin keçmiş dövlət bankındakı payını
faktiki olaraq 30%-ə çatdırmışdır. 19 oktyabr 2007-ci il tarixli Prezident fərmanına müvafiq
qaydada, səhmlərin 85% hüquqi şəxslərə, 10% isə fiziki şəxslərə satılmışdır. 1 yanvar 2008-ci il
tarixinə Kapital Bankın aktivləri 249,466 manat, öhdəlikləri isə 209,555 manata bərabər olmuşdur.
Bankın 1 yanvar 2008-ci il tarixinə 2,458 nəfər işçisi var.
28 iyun 2008-ci il tarixində Şirkət rəhbərliyi Beynəlxalq Güləş Assosiasiyaları Federasiyası (FİLA)
ilə razılaşma əldə etmişdir. Bu razılaşmaya əsasən Şirkət, Federasiyanın əməliyyatlarına maliyyə
dəstəyi göstərəcək və əvəzində Federasiyanın təşkil etdiyi mərasimlərdə kommersiya xarakteri
daşıyan reklam yerləşdirmək hüququ alacaq. Bu müqavilənin ümumi dəyəri 6 milyon ABŞ dollarıdır
və 2008-2010-cu illəri əhatə edir.
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