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мАLгrYа HESABATLARININ HAZIRLANMASI va TaSDIQ EDILMaSI ILa BAGLI
RaHBaRLiyiN мэsul,iууэтiпitч ваудшr
з1 DEKABR 2017-ci ir, тдкiхiNDэ BiTaN ib tizKa

Bu bayannama "Раrа" ВОКТ Agrq Sэhmdаr Сэmiууаtiпiп (bundan sопrа "ТэgНlаtО') mаliууэ hesabatlan ilэ baýlt
ТэgНlаt rэhbarliyinin чэ miistэqil auditorlann gёstэrilап mэsчliууэtlэriпi fэrqlэпdirmэk mэqsэdi ilэ hazrlanmrgdrr.

RэhЬэrlik, 31 dekabr 20l7-ci il tarixindэ Ьа5а gatmrq il iizrэ Tэgkilatrn mаliууэ чэziууэtiпi, эmэliууаt пэtiсэlаriпi,
pul чаsаitlэriпiп hэrэkэti va sэhmdаr kapitalrnda dэуýiliНэri эks etdiran Маtiууэ Hesabatlannrn Веупэlхаlq
Standartlarrna ("MHBS'') uyýun mаliууэ hesabatlannrn diizgtin hazrlarrmast iigiin mэsuliyyat dagryrr.

Маliууэ hesabatlarmrn haarlarrmasl zamanl rэhЬэrlik aqaýrda gбstэrilэпlэr iizrэ masuliyyat da;ryrr:

. uyЕun miihasibat prinsiplarinin segilmэsi чэ miitэmаdi olaraq tэtbiq еdilmэsi;

. Mantiqli чэ mэqsэdэuуýuп tэхmiпlэriп чэ qэrаrlапп qэbul edilmэsi;

. Маliууэ hesabatlarrnrn MHBs-na mtivafiq haztrlanmast ча уа эgэr hэr hansl bir kэпаrlаýmа чаrsа onun
mаliууэ hesabatlarrnda Ьэуап edilmэsi чэ izahr;
о yaxrn gэlэсэkdэ Тэqkilаt iqini поrmаl qэrtlэr altrnda davam etdirdiyi halda, hesabat tаriхiпэ mаliууэ
hesabatlartmn daimilik prinsipi asasrnda hапrlапmаst.

RэhЬэrlik, hэmgiпiп aqaýrdakr -"rlr"r", iizrэ masuliyyэt daqryrr:

о Тэýkilаt daxilindэ samarali чэ keyfiyyэtli daxili пэzаrэt sisteminin iglэпiь hanrlanmast, qurulmasr va
mёhkэmlэпdirilmэsi;
о Tэýkilatrn mаliууэ hеsаьаtlапшп Мнвs-па uyýun olaraq diizgiin hMtrlanmast чэ Tэgkilatrn mаliууэ
vэziyyatini istэnilan zаmж| di.izgiin эks еtdirэп miihasibat sisteminin tэgkil еdilmэsi;
о yerli miihasibat sisteminin qanunvericilik va Аzэrьаусап Respublikastmn mtihasibat standartlanna uyýun
olaraq tэqkil edi lmэsi ;

о Miimkiin imkanlardan istifada еdэrэk Tэqkilatrn aktivlэrinin miihafiza edilmэsinin taqkil olunmasl; чэ
о saxtakarlrq, yanlrglrq чэ digэr qanuna uyýunsuzluq hаllапшп miiэууэп еdilmэsi чэ qaf,ýlsmln alnmast.

3 1 dekabr 2017 -ciil tarixindэ bpqa gatmrg il iizrэ mаliууэ hesabatlarr 27 apre|201 8-ci il tarixindэ Tэgkilatrn idаrэ
Heyati tэrэfiпdэп tэsdiq edilmigdir.

27 aprel 2018-ci il
Ваlu, Azorbaycan Respublikasl
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Maliyyo direktoru
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MOsTaQir, лUDiToRLARIN Rayi

"Раrа" ВОКТ ASC-nin Sэhmdаrlаrrпа чэ idаrэ hеуаtiпэ:

Ray

Biz'?ara" Bokt Agrq Sэhmdаr Сэmiууэtiпiп ("Тэqkilаt") 31 dekabr 20l7-ci il tаriхiпэ tэqdim edilэn mаliууэ
чэziууэti haqqrnda hesabatn чэ hэmiп tarixdэ tamamlarran il i.izrэ macmu gэlirlаr haqqrnda hesabattn, sэhmdаr
kapitalrnda dэyigikliklor haqqrnda hesabattn чэ pul чэsаitlэriпiп hэrэkаti haqqrnda hesabattn, еlэса dэ эsаs u9ot
siyasэtinin чэ digэr izahedici malumatlann хtilаsэsiпdэп iЬаrэt olan mаliууэ hеsаЬаtlапшп audit yoxlamastnt
apardrq.

Bizim rэуimizсэ, hаzrkt mаliууэ hesabatlan ТэgНlаtrп 3l dеkаЬr 20|7-ciil tаriхiпэ maliyya чэziууэtiпi чэ hamin
иriхdэ tamamlanan il i,izrэ mаliууэ пэtiсаlэriпi чэ pul чэsаitlэriпiп hэrэkаtiпi biittin эhэmiууаtli аsреktlэr
baxtmmdan Маliууэ Hesabatlanntn Веупэlхаlq Standartlartna uyýun olaraq dtizgiin aks etdirir.

Rayin bildirilmosi iigiin asas

Biz auditi Веупэlхаlq Audit Standartlanna uyýun араrmlýlq. Bu standartlar i,izrэ bizim mэsчliууэt rayimizin
"Maliyya hеsqЬаtlаппtп auditiпa gёrа auditoruп masuliyyall" Ьбlmэsiпdе эks etdirilir. Biz МiihаsiЬlэr iigtin
Веупэlхаlq Etika Standartlarr ýurasmtn dэrс etdiyi Реgэkаr Mi.ihasiblэrin Etika Мэсэllэsiпэ uyýun olaraq
Тэ9Нlаtdап astlt olmadarr miistэqil qэkildэ fэаlilуэt gёstэririk.

Biz hesab edirik ki, аldэ etdiyimiz audit siibutu auditor rэуiпiп bildirilmэsi iigi.in уеtэrli чэ mtivafiq asast tэmiп
edir.

Maliyya hesabatlarlna giira rаhЬаrliуiп va korporativ idaraetmo iizro cavabdeh olan ;axslarin mosuliyyati

RэhЬэrlik hazrrkt mаliууэ hesabatlarrnrn Маliууэ Hesabatiarrntn Веупэlхаlq Standartlanna uyýun olaraq
hмrrlanmasr чэ diizgiin tэqdim еdilmэsi, еlэсэ dэ firrldaqgrlrq чэ yaxud sэhч пэtiсэsiпdэ yaranmasmdan astlt
оlmауаrаq, эhэmiууэtli tэhriflэr оlmауап mаliууэ hеsаЬаtlапшп hazrlanmasr iigiin rэhЬэrliуiп zэrчri hesab etdiyi
daxili пэzагаt sistemina gбrэ mэsuliууэt daqryrr.

Маlilуэ hesabatlannln hаzшlапmчБl zamanl rэhЬэrlik, Tэgkilatl lэýч еtmэk чэ уа onun fэаliууэtiпi dayandrrmaq
istэуi yaxud Ьчпdаrr ba;qa hэr hansr digэr rеаl alternativi olmadrýr hallar istisna olmaqla, TэqНlatrn бz fэaliyyatini
fasilэsiz davam etdirmak qabililyэtinin qiymэtlandirilmэsi, uyýun olduqda faaliyyэtin fasilэsizliyi ilэ baýlt
mэlчmаtlапп agqlanmast чэ fэаliууэtiп fasilэsizliyi prinsipinэ эsаsэп mаliууэ hеsаЬаtlапшп haztrlanmastna gёrэ
mэsчlilуэt dщrуrr.

Korporativ idаrэеtmэ iizrэ cavabdeh olan gэхslэr Tэ;kilatrn maliyya hesabatlannrn haztrlanmast рrоsеsiпэ пэzаrэt
i.igiin mэsчliууаt da; ryrrlar.

тнЕ р*WЕж *F ýýlNý UжпЕRýтФ*0
ALl}lT i тАх lC*г{sULTlr,lfi



21 apre| 2018-ci il
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Maliyya hеsаЬаtlаrrпtп audifina gбrа auditorun mэsuliyyati

Bizim mэqsэdimiz saxtakarlrq yaxud sэhч naticэsindэ yaranmastndan asth olmayaraq maliyya hesabatlarrnda

эhэmiууэtli sэhчlаrа уо1 чеrilmэdiуiпэ dair kifауэt qэdэr эmiпlik эldэ еtmэk чэ rэуimizi бziiпdэ эks etdiran

ачditог hеsаЬаtmm hazlrlanmasrndan iЬаrэtdir. Кifауэt qаdэr aminlik dedikdэ ytiksэk эmiпlik sэviУУэsi ПЭzЭrdЭ

futцlчr. Lakin Ыэ эmiпlik sэчiууэsi Веупэlхаlq Audit standartlanna uyýun auditin apanlmast zamant btitiin
эhэmiууэtli tэhriflэriп a5kar olunacaýtna zэmапэt чеrmir. Frrrldaqgrlrq va уа sэhv пэtiсэsiпdэ yarana bilэcok
tаьгiflаr о halda эhэmiууэtli hesab edilir ki, onlar ayrbayrrlrqda чэ уа biitёvliikdэ mаliууэ hesabatlarr эsаsmdа

istifаdэgilэгiп qэЬul etdiНэri iqtisadi qаrаrlаrа tэsir gбstэrэ bilsin.

веупэlхаlq дчdit standartlarma uyýun aparrlmrg audit gэrgiчэsiпdэ biz auditin aparrldrýr biitiin mtiddэt эrziпdэ

реqэkаг miilаhizэlэr irэli stiriir чэ ре;эkаr skeptisizmi saxlaytnq. Bundan эlачэ biz:

о saxtakarlrq yaxud sэhч пэliсэsiпdа yaranmastndan asilt olmayaraq mаliууэ hesabatlannrn эhэmiууэtli
dаrэсэdэ tэhrif еdilmэsi risklэrini mtiэууэп edir чэ qiуmэtlэпdirir, bu risklэra qargr audit prosedurlan iglэyib
hazrrlayrr чэ tэtЬiq edir; rэуimiziп bildirilmэsi i.igtin уеtэrli чэ miivafiq эsаst tэmiп edan audit siibutu эldЭ

edirik. Frnldaqgrlrq пэtiсэsiпdэ уаrапап эhэmiууэtli tэhriflэriп a;kar еdilmэmаsi riski sэhv паtiсэsiпdэ
yaranan аhэmiууэtli tэhтiflэriп aqkar еdilmэmэsi riskindэn ytiksэkdir. Веlэ ki, finldaqgrlrq gizli sбvdэlа;mЭ,

iaxtakarlrq, malumatlann ЬilэrэkdаП gбstэrilmэmэsi, tэhrif edilmig gэkildа tэqdim edilmэsi vэ уа daxili
пэzаrэt sistemindэ suiistifadэ hallarrnr паzэrdэ tutur.

о Tэgkilatrn daxili пэzаrэt sisteminin effektivliyi Ьаrэdэ rэу bildirmэk tigiin deyil, qэrаitэ uyýun audit

prosedurlarmrn iglэпiь hanrlanmast mэqsэdilэ audit iigiin эhэmiууэtli olan daxil nezaret sistemi iizrэ
mэlчmаt аldэ edirik.

. Тэtьiq еdilэп ugot siуаsэtlэriпiп uyýunluýunu, ugot tэхmiпlэriпiп чэ rаhьэrlik tэrэfiпdэп hazrrlanmtg

miivafiq agrqlamalarrn эsash olduýunu qiymatlэndiririk.
. Fэаliууэtiп fasilэsizliyi ilэ baýlr rэhьэrliуiп miilahizэlэrinin uyýunluýu чэ эldэ edilmiq audit siibutlanna

"rusэп 
Тэqkilаtrп fasilэsiz fэаliууэt gёstэrmэk qabiliyyэti ilэ baýlr эhэmiууэtli dэrэсэdэ giiЬhэ yarada

Ьilэсэk hаdisЭ чэ ;эrаit iizrэ qеуrlmiiэууэпliуiп mёчсud olub-olmamasma dair fikir bildiririk. Оhэmiууэtli
qeyri_miiэyyanliyin mбчсчd olduýu Ьаrаdэ пэtiсэуэ gэldikdэ, biz auditor rауimizdэ diqqэti mаliУУЭ

hesabatlarrndakr miivafiq agrqlamalara сэlЬ еtmэli, Ьеlэ agrqlamalar уеtэrli olmadrqda, rэуimizi
dэуi9dirmэliуik. Nэtiсэlэrimiz auditorhesabattmntarixinэdэk эldэ edilmiq audit siibutlarrnaэsaslamr. Lakin
gаiэсаk hadisэ чэ qeraitlar Тэ;кlаtrп fasilэsiz fэаliууэt gбstэrmэk qabiliyyэtini daymrdrrmasma sэьэь ola

Ьilэr.
о Маliууэ hesabatlarrmn iimumi tэqdimаtшt, struklurunu va mэztпuпuпч, о сiimlэdэп a9rqlamalarr vэ mаliууэ

hesabatlannda mбvcud эmэliууаtlаr чэ hadisэlarin diizgiin tэqdim edilmэsini qiуmэtlэпdiririk.

Biz digэr mэsэlаlэrlэ yanagr, planlщdrnlan audit prosedurlarnln hэсmi чэ vaxtt, эhэmiууаtli audit пэtiсэlэri, еlэсэ

dэ auJit рrоsеsiпdэ miiэууэп etdiyimiz daxili пэzаrаt sistemindэki эhэmiууэtli gatr;mмlrqlar Ьаrэdэ malumat

tэqdim edirik.



66PARA,, вокт ASc

IvIaNFaaT ча YА ZaRaR ча SAiR MaCMU GaLiR HAQQINDA HESABAT
з1 DEKABR 2017_ci ir, тдкiхitчпа вiтаtч il ijzKa
(l[iп А:аrЬаусап МапаП ila)

31 dekabr 31 dekabr
2017-ci il 201б-сr il

Qeydlar tarixinda bitan tarixinda bitэn
iI iizrа

Faiz gэliгlэгi
Faiz хагсlэгi

|8,292 28,07l
(2,447) (7.490)

Xalis faiz gэlirlаri 15.845 20.581
Haqq чэ komissiya gэlirlаri
Haqq чэ komissiya хаrсlэri
Xalis haqq ча komissiya хаrсlеri

1,7

(73)
(56)

950
(283)

667

Xarici vdyuй ilэ эmэliууаtlаr tizrа xalis (zэrэr)/gаlir
Мэzэппэ fаrqlэri i,izra xalis (zэrэr)/gэlir
Sair эmэliууаt gаlirlоri l

8

8

9

(20)
(2,зз6)

868

з,5зб
3,0l2

5

Omaliyyat galirlari 14.301 27.801

Dэуэrsizlэqmэ iizrэ zэrаr
[99i hеуэti iizrа хэrсlэr

7 (16,619)
10

(28,7l6)
(4,140)
(4.724)

(2,8 1 1)

Sаiг iimumi inzibati хэrсlэr 11 (3,177]l

Menfaat vergisindon avval (zаrаr)/gаlir (8.306) (9.779),

Mэnfaat vergisi (хаrсi)/gэliri

il tizKa zaRэR чэ сэмi MaCMU zaRaR

12

(8.306) (9.7791

(56.89) (66.98)lз
наr sahm iizrа zаrоr
Osas чэ azal&lmr9 (AZN)
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Idаrа Heyati adlndan:

27 apre

Maliyya dirеktоrч

27 apre| 2018-ci il
Balo, Azarbaycan Respublikasl

8-64-cii sэhifэlэrdэ verilmig qeydlar mаliууэ hesabatlanntn tэrНЬ hissэsini toqkil еdir.



66PARA, вокт ASc

MALiyya vaziyyaTi ндQQIгIоА HEsABAT
з1 DEKABR zorz-ci il тдкiхiг.tра вiтаlt ir. tizKo
(Мiп АzаrЬочсап Мапаft ila)

Qeydlar 31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-ct il

AKTi\rl,aR

рчl чэsаitlэгi va оп]апп ekvivalentlari
iлvestisiya qiymэtli kaýrzlan
ВапНага verilmig lсеditlэг
Мt;tэгilэгэ чегilmig krеditlэг
SапlаЬilэп фоч эmlаНап
Bin4 avadanlrq va qeyri-maddi aktivlэr
Сагi mэпfээt vergisi aktivi
Тэхirэ salrnmrq чегgi аkiчlэri

|4
15
16
L7
|7
l8

|2

746
500

70,3l l
1,131

l1,35l
269
266

l2,190
500

1,271
9з,829
|,290

12,з2з
з23
266

|,224Disаг аktiчlэr 19 1.695

cami aktivlar 86,269 L23,2lб

бHoar.iKr.aR yа KApiTAL

ёHooLiKLoK:
Bank depozitlэri чэ hesablarr
ВапНаrа va digar mаliууэ institutlarrna бdanilacak vasaitlэr
Мiiqtэгilаriп cari hesablan va depozitlari
Subordinasiya borc бhdэliklэri
imtiyazlr sэhmlэr
Disаr бhdэliklэr

20
20
2l
22
23
24

56,114
376

8,200
9,62|
1,699

1

66'3ф

^2п26,а4
9,62l

793

cami бhdaliklar 76,07о 104,711

25 29,266
KAPITAL:
Nizаmпаmэ kapitalr
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29,266
3,845

(l4;606)
Вiпаlаrа i,izгэ уепidэп qiуmэtlэпdirmа ehtiyafi 3,845
Yrфlmlý zаrаг (22,912)

Cami kapital 10,199 18,505

caМi бHoal,iKr.эR чо KAPiTAL 86,269 l23,2lб

Idaro Heyati аdшdап:
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Nigar Mehdiyeva

27 apre| 2018-ci il
Bakr, АzоrЬаусап Respublikast

8-64-cii sahifalaгda verilmig qеуdlэr mаliууэ hesabatlaгrnrn tэrНЬ hissэsini tэgkil edir.



*PAR {" вокт ASC

SaHMDAR KAPiTALINDA DoYiýiKLtKr,эK ндQQINDА HESABAT
31DEKABR2017-ci il тдкtхiшDа BiTaN il tjzKa
(Мiп АzаrЬаусап Мапаfi ila)

Nйаmпаmа
kapitalt

Yrýilmlq zаrаr вiпаlаr iizre comi
yenidan Kapital

qiymatlandirma

31 dekabr 201$ci i] 29,266 (4,827\ 3,845 28,284

Yепidэп qiуmэtlэпdiгmэ -

il iizгэ сэmi mэсmч zэгэr - (9,779) - (9,779)

31 dekabr 201Gcl il 29,266 (14,606) 3,845 18,505

Yепiфп qiуmаtlэпdiгmа
it tizгэ сэml mэсmч zэгэг (8J06; - r*,rоui

31 dеkаЬr 2017-ci i1 29,266 (22,912\ 3,845 10,199

27 aprel 2018-ci il
Balrl, АzоrЬаусап Respublikasr

27 аргеl 2018-ci il
Bal<r, АzаrЬаусап Respublikasr
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PUL vaSAiTLaRiNiN HaRaKaTt HAQQINDA HESABAT
з1 DEKABR 2017-ci ir, тдкiхilчоэ вiтаlч it Ёzка
(i,Iiп А:аrЬаусап Мапаil ila)

31 dekabr 20l7-ci 31 dekabr 2016-

Qеуdlаr il tarixinde bitan ct il tarixindo
il iizra bitan il iizra

oMaLiYYAT FaALiYYaTi il,a BAGLI OLAN PUL
Yа SAiTLaRix itч на KaKaTi :

Alrrrmtg fаИэr
Odanilmi; fаizlэг
Alrnmrg haqq r,э komissiyalaг
ёdэпilmi; haqq va komissiyalaг

9,297
(23)

17
(73)

l4,893
(9,260)

950
(283)
3,536

5
(4,078)
(3,602)

Xarici чаlluи miibadilэsindэn xalis gэlirlэr (20)
Alrnmrg digэr эmэlilуаt gэliгlэri 868
i99i heyati tizгэ хэrсlэr (2,798)
ёdanilmis sаiг inzibati хэrсlэr (З,lЗ0)
Эmaliyyat aktivlarinda (аrtrm) azalma
ВаrrНага чегilmig kгеditlэr
Мiiqtагilагэ verilmiq krеditlэr
Disэr аkliчlаr l

1,27l
6,839
G7l\

(1,005)
48,27l

224
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ОmаПууаt iihdeliНarinda аrtmа (azalma)
Barrk depozitlэri чэ hesablarr
МiigtэriIэгiп cari hesablan чэ depozitlэri

(1)
(20,887)

(1,029)
(81,485)

Digэг бhdэliklэr 848 (469)

Yеrgilаriп iidanilmasindan awal amoliyyat faaliyyetine
(yбnalmis)/daxil olan рчl vaýaitlori (8,263) (33,332)

Оdэпilmig mэпfээt vergisi - (l39)

Pmeliyylt {ealiyyetina_(yiinelщiý)/daxil qlan xalis рчl чоsаitlэri (8,263) (33,471)
INYESTISIYA FOALIYYaTI ILa BAGLI OLAN PUL
YаSАiтLэRiл,гiш нэкакатi:
Satrlabilan girov эmlаklаrr 159 (34)

ц7\Bina" avadanhq чэ qeyri-maddi aktivlarin alrnmast (l)

Investisiya fэaliy.vptindon da*il gla,
MALIYYaLoýDIRMa FэALIYYaTI ILэ BAGLI OLAN PUL
YэSАiтLаRitчiгt накэкотi:
Subordinasiya Ьоrс ёhdэliklэri
sаiг Ьоrс бhdаliнэгiпiп сэlь edilmэsi
Sаir Ьогс 0hdэiiНэгiпiп 0danisi

|,557 (8,199)
- 4з,392

(б.035) (1,539)

Maliwalasdirma faaliyyatina yёпаlmis xaliý Dul voýaitlari 4.478 33.193
мэzэппэ fэгqlэгiпiп рu1 va рчl чэsаitlэriпа tasiri l, lз9 1,958

PUL ча PUL vaSAiTLaRiNDa хALiS AZALMA
PUL Vа PUL VOSДTLOM, 

'/'и 
аууаlirtэ

PUL vа PUL vaSAiTLaRi. iliп sопuпа

11,,444
l2,190

146

|,667
10,523
12,190

Maliyya dirеktоrч

27 aprel 2018-ci il
Bal<r, Azarbaycan Reýpublikaýl

8-64-cti sэhifэlэrdа verilmiq qeydlair malilyo hesabatlanntn tэrkiЬ hissэsini tэgkil edir.
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1. GİRİŞ 
 
Tәşkilat vә onun әsas fәaliyyәti 
 
“Para” BOKT Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti (bundan sonra “Tәşkilat”) 31 dekabr 1991-ci il tarixindә Azәrbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi әsasında mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt kimi tәsis edilmişdir. Tәşkilat  19 yanvar 
1993-cü il tarixindә, sәhmdar kommersiya bankı kimi yenidәn qeydiyyatdan keçmişdir. Tәşkilat Azәrbaycan 
Respublikasında kommersiya bank xidmәtlәri göstәrmәk mәqsәdi ilә qeydiyyatdan keçmiş vә Azәrbaycan 
Respublikasının Mәrkәzi Bankı (“ARMB”) tәrәfindәn 23 yanvar 2001-ci il tarixindә verilmiş 02-10/41 saylı 
lisenziya ilә fәaliyyәt göstәrir. ARMB tәrәfindәn 6 avqust 2002-ci il tarixindә 19 saylı lisenziya verilmişdir ki, bu 
lisenziya Tәşkilata plastik kartlar buraxmaq vә onlarla әmәliyyatlar aparmaq imkanı vermişdir. 14 mart 2008-ci il 
tarixindә Tәşkilat Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyindә “Parabank” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti kimi 
yenidәn qeydiyyatdan keçmişdir.10 may 2008-ci il tarixindә ARMB valyuta notları ilә idxal vә ixrac әmәliyyatları 
aparmaq üçün 30 saylı lisenziya vermişdir. Әsas fәaliyyәti kommersiya fәaliyyәtlәrindәn, qiymәtli kağızların, 
xarici valyutaların alqı-satqısından, kreditin vә zәmanәtlәrin verilmәsindәn ibarәt olmuşdur. 
 
21 iyul 2016-cı il tarixindә Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası nın Direktorlar Şurasının qәrarı ilә “Parabank” 
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtin lisenziyası lәğv olunmuşdur vә Azәrbaycan Respublikası Әmanәtlәrin Sığortalanması 
Fondu  mәhkәmә qәrarına әsasәn Banka lәğvedici tәyin olunmuşdur. Bankın lisenziyasının lәğvinә әsas sәbәb 
kimi mәcmu kapitalın minimum tәlәbinә әmәl edilmәmәsi göstәrilmişdir. 
 
Әmanәtlәrin Sığortalanması haqqında Fond ilә bağlanmış müqavilәyә әsasәn Tәşkilatda sığorta hadisәsinin 
yaranması sәbәbindәn müqavilәdәn  irәli gәlәn göstәricilәr üzrә әmanәtlәrin geri ödәnilmәsi prosesi 
başlanılmışdır. Bu müqavilә әsasında 31 dekabr 2016-cı il tarixinә  Fond tәrәfindәn ümumi mәblәği 43,307 min 
AZN dәyәrindә olan sığortalı әmanәtlәr üzrә kompensasiya ödәnilmiş vә sığortalı әmanәtlәr üzrә әmanәtçilәrin 
tәlәblәri tam şәkildә tәmin olunmuşdur.  Tәşkilatın Fond qarşısında öhdәliyini tәsdiq edәn müqavilә 17 Mart 2017-
ci il tarixindә rәsmilәşdirilmişdir. Müqavilәyә әsasәn tәrәflәr Fondun Tәşkilat qarşısında tәlәblәrinin 43,245,594 
AZN tәşkil etmәsi vә bu tәlәbin müqavilәdә nәzәrdә tutulan qrafik әsasında 4 il müddәtinә ödәnilmәsi haqda 
razılığa gәlmişdir. Tәşkilat tәrәfindәn tәlәbin tam şәkildә yerinә yetirilmәsinin tәminatı kimi Tәşkilatın kredit 
portfelinә tәlәb hüquqları Fonda ötürülmüş, Fond isә kredit portfelinin idarә edilmәsini istәnilәn vaxt geri 
götürmәk hüququ ilә Tәşkilata hәvalә etmişdir. 
 
Tәşkilatın Müşahidә Şurasının iclasında depozit hesabına sahib olan müştәrilәrinin müraciәtlәrinә әsasәn, elәcә 
dә, Tәşkilatın fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi vә maliyyә durumunun sağlamlaşdırılması mәqsәdilә әmanәtlәrin 
bir qisminin istiqraza transformasiya edilmәsi haqqında qәrar qәbul olunmuşdur. 
2 Dekabr 2016 cı il  tarixindә Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn әvvәllәr Parabank olan 
Tәşkilatın adı dәyişdirilәrәk “Para” BOKT Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti kimi qeydiyyata alınmışdır. 30 Mart 2017-ci 
il tarixindә “Para” Bank Olmayan Kredit Tәşkilatı Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti BKT-30 qeydiyyat nömrәsilә 
lisenziyaların mәrkәzi reyestrinә daxil edilmişdir. Bu lisenziyanin alınması “Para” BOKT ASC-yә  kreditlәrin 
verilmәsi, habelә  “Bank olmayan kredit tәşkilatları haqqında” Azәrbaycan respublikası Qanununda nәzәrdә 
tutulmuş digәr fәaliyyәt növlәri ilә qanunvericiliyә müvafiq qaydada mәşğul olmaq hüququ verir. Bununla yanaşı, 
“Para” BOKT ASC-nin girov әmanәti qәbul etmәk hüququ vardır. 
 
Tәşkilatın hüquqi ünvanı vә fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә  
 
Tәşkilatın hüquqi ünvanı:  Nәsimi rayonu, S.Vurğun küçәsi, ev 60, Bakı şәhәri, Azәrbaycan Respublikası.  

31 dekabr 2017-ci il tarixinә Tәşkilatın  Azәrbaycan Respublikasında 16 filialı vә 4 şöbәsi  mövcud olmuşdur 
vә  bunların da 12-i ( 8 filial vә 4 şöbә) bölgәlәrin payına düşür (2016-cı il: 16 filial vә 4 şöbә). 
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Tәşkilatın Sәhmdarları 
 
31 dekabr 2017-ci il vә 2016-cı il tarixlәrinә aşağıda göstәrilәn sәhmdarlar Tәşkilatın sәhmlәrinә sahib olmuşlar: 
 

 31 dekabr  
2017-ci il, % 

 31 dekabr 
2016-cı il, %

Adi sәhmdarlar  
  
Quliyev Eldar Elman  21.39  21.39
Quliyeva Alevtina 16.80  16.80
Hacıyeva Tamilla 16.72  16.72
Quliyev Vәli Eldar 16.08  16.08
Quliyev Elnur Eldar 13.43  13.43
Quliyev Fәrman Eldar 10.25  10.25
Poladov Rasim İbrahim 5.13  5.13
Digәr 0.2  0.2
   
Cәmi adi sәhmdarlar 100.0  100.0

 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә Tәşkilatın adi  sәhmlәrinin 94.70%- nә Tәşkilatın İdarә Heyyәtinin sәdri Vәli Quliyev 
vә onun yaxın ailә üzvlәri sahib olmuşdur. Rasim Poladov vә digәr fәrdi sәhmdarların payı uyğun olaraq 5.13% 
vә 0.20% tәşkil edir. 
 

 
Sәfәrov Әşrәf, Sәfәrov Faiq, Sәfәrov İbrahim, Sәfәrli Әvәz, Quliyev Eldar vә onun ailә üzvlәri Tәşkilatın İmtiyazlı 
sәhmlәrinin 97.60% -nә sahibdirlәr. Digәr 2.4% imtiyazlı sәhmlәrin pay bölgüsü fәrdi sahibkarlar arasında 
bölüşdürülür.

 
İmtiyazlı sәhmdarlar 

31 dekabr  
2017-ci il, % 

 31 dekabr 
2016-cı il, % 

  
Sәfәrov Әşrәf Sәxavәt  26  26
Sәfәrov Faiq Sәxavәt 26  26
Quliyeva Alevtina Vәli 13.9  13.9
Quliyev Eldar Elman 10.9  10.9
Sәfәrov İbrahim Sәxavәt 7.8  7.8
Sәfәrli Әvәz Sәxavәt 7.8  7.8
Quliyev Elnur Eldar  5.2  5.2
Digәr 2.4  2.4

  
Cәmi imtiyazlı sәhmdarlar 100.0  100.0



“PARA” BOKT ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARI ÜZRӘ QEYDLӘR  
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
(Min Azәrbaycan Manatı ilә) 

10 

 
2. TӘŞKİLATIN ӘMӘLİYYAT MÜHİTİ 
 

Azәrbaycan Respublikası. Neft ixrac edәn bir ölkә kimi vә neftin dövlәt büdcәsinin hәcmi, elәcә dә dәyәri etibarı 
ilә әsas paya sahib olduğu üçün Azәbaycan iqtisadiyyatı neftin dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә aslıdır. Bu 
sәbәbdәn sözügedәn sahәnin qiymәtlәrindә yaranan fәrqlәr iqtisadiyyat üzәrindә böyük tәsirә malikdir vә neftin 
dәyәrindәki kәskin dәyişikliklәr valyuta dәyәrdәndüşmәsi, iqtisadiyyat vә sәnaye sahәlәrinin inkişafında 
lәngimәlәr, hәmçinin pul vәsaitlәrinin dövriyyәsindә yaranan qeyri-sabitlik kimi bu vә ya digәr makro-iqtisadi 
faktorların mövcudluğuna gәtirib çıxarır. 

2014-cü ilin iyun ayının ortalarından etibarәn neftin qiymәtindә qәfil enmә müşahidә olunmağa başladı vә bu 
birbaşa neft istehsal edәn ölkәlәrә, elәcә dә Azәrbaycana öz tәsirini göstәrdi. Qeyd olunan hadisәlәr dә öz 
növbәsindә neft sahәsindәki gәlirlәrin vә dolayısı ilә illik büdcә gәlirlәrinin azalması, neft istehsalatının aşağı 
enmәsi vә bu sahәdә aparılan әmәliyyatların dayandırılması ilә nәticәlәndi.  

 Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı beynәlxalq valyuta bazarında rәqabәt qabiliyyәtini qoruyub 
saxlamaq mәqsәdilә, valyuta siyasәtini dәyişәrәk 21 Fevral 2015-ci il tarixli mәtbuat bәyanatı ilә Azәrbaycan 
manatının dәyәrinin ABŞ dollarına nisbәtdә 34 % vә 21 Dekabr 2015-ci il tarixli mәtbuat bәyanatı ilә 48 % 
endirilmәsi haqqında qәrarını açıqladı. Manatın ABŞ dollarına münasibәtdә tәdricәn dәyәrdәn düşmәsi 2016-cı il 
әrzindә davam etdi vә bütövlükdә il üzrә tәxminәn 23%-ә bәrabәr oldu. 

2017-ci ildә manatın ABŞ dollarına nisbәti tarazlıq nöqtәsindә sabit olaraq qalmışdır. Hәmin ilin 12 yanvar 
tarixindәn, Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı üzәn mәzәnnә sisteminә sәrbәst keçid imkanı üçün 
kommersiya banklarına tәtbiq etdiyi 4% mәzәnnә dәhlizini lәğv etmişdir. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 6 Dekabr 2016-cı il tarixindә "Milli iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın әsas 
sektorları üzrә strateji yol xәritәlәri" haqqında fәrman imzaladı. Azәrbaycanda davamlı vә rәqabәt qabiliyyәtli 
qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilmәsi artıq hökümәtin iqtisadi siyasәtinin әsas istiqamәtini tәşkil edir. Prezident 
kәnd tәsәrrüfatı, neft vә qaz, istehlak malları, ağır sәnaye, turizm vә digәrlәri dә daxil olmaqla 12 istiqamәt üzrә 
strateji yol xәritәsini tәsdiqlәdi. 

2017-ci ilin 14 sentyabr tarixindә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin iştirakı ilә "Azәri-Çıraq-Günәşli" 
neft-qaz yataqları blokunun işlәnmәsi üzrә yeni saziş imzalanmışdır. Saziş "Әsrin müqavilәsi"nin ("Azәri-Çıraq-
Günәşli" yataqlar blokunun işlәnmәsi üzrә PSA sazişi) müddәtinin 2050-ci ilә qәdәr uzadılmasını nәzәrdә tutur. 
Yeni müqavilәyә әsasәn,  SOCAR-ın payı 11,6 %-dәn 25 %-dәk artırılmışdır. 

Neft istehsal edәn ölkәlәrdә baş verәn siyasi vә iqtisadi proseslәr nәticәsindә 2017-ci il әrzindә neftin qiymәtindә 
ötәn ilin sonuna olan nisbәtdә tәxminәn 25% artım müşahidә olunmuşdur.  

Neft qiymәtlәrindә әhәmiyyәtli dәyişkәnlik neft vә enerji sektorunun maliyyә vә likvidlik mövqelәrinә 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsirini göstәrir, bu isә öz növbәsindә hәmin sahәlәrә kreditlәrin ayrılmasındakı çәtinliklәrә, 
hәmçinin mövcud borcların ödәnilmә qabiliyyәtinin aşağı enmәsinә gәtirib çıxara bilәr. Müәssisәlәrin әmәliyyat 
şәraitinin zәiflәmәsi rәhbәrliyin pul vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә bağlı proqnozlarına, maliyyә vә qeyri-maliyyә 
aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә qiymәtlәndirmә proseslәrinә mәnfi tәsir göstәrәcәyi dә ehtimal olunur. Mümkün 
әldә edilә bilәn mәlumatlar әsasında rәhbәrlik dәyәrsizlәşmә üzrә qiymәtlәndirmәlәrindә gәlәcәk dövrün pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә bağlı yenilәnmiş tәxminlәrdәn istifadә etmişdir. 

Makro-iqtisadi amillәrin gözlәnilәn dәyişikliklәri sәbәbindәn rәhbәrlik bu dәyişikliklәrin Tәşkilatın әmәliyyatları 
üzәrindә tәsirini dәqiq qiymәtlәndirmәk vә yarana bilәcәk nәticәlәrlә bağlı hәr hansı bir ölçü götürmәk iqtidarında 
deyil. Rәhbәrlik, mövcud şәraitdә Tәşkilatın fәaliyyәtinin davamlılığını vә inkişafını tәmin etmәk üçün bütün 
lazımi tәdbirlәrin görüldüyünü hesab edir. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ 
 
Aşağıdakı uçot siyasәtlәri hazırkı maliyyә hesabatlarında әks olunmuş bütün dövrlәrә ardıcıl qaydada tәtbiq 
olunur. 
 

a) Maliyyә hesabatlarının tәrtib edilmәsinin әsasları 

Hazırki maliyyә hesabatları fәaliyyәtin fasilәsizliyi vә Beynәlxalq Mühasubat Uçotu Standartları Şurası tәrәfindәn 
hazırlanan 31 dekabr 2017-ci il tarixinә qüvvәdә olan Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına  
(“MHBS”) uyğun şәkildә hazırlanmışdır.  
 
Maliyyә hesabatları mәnfәәt vә zәrәr hesabatı vә digәr mәcmu gәlirlәr, maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat, 
kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat vә qeydlәrdәn ibarәtdir. Gәlir 
vә xәrclәr, digәr mәcmu gәlirlәrin tәrkib hissәlәri istisna olmaqla, mәnfәәt vә zәrәr hesabatında tanınır. Digәr 
mәcmu gәlirlәr Mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda MHBS tәrәfindәn mәnfәәt vә zәrәr hesabatında tanınmayan 
gәlir vә xәrclәrdәn ibarәtdir (yenidәn tәsniflәşdirmә düzәlişlәri daxil olmaqla). Yenidәntәsniflәşdirmә düzәlişlәri 
cari ildә mәnfәәt vә zәrәrә düzәliş olaraq daxil edilmiş, әvvәlki vә ya cari ildә digәr mәcmu gәlir kimi tanınan 
düzәlişlәrdir. Tәşkilat sahiblәri ilә onların sahib sәlahiyyәti daxilindә edilәn әmәliyyatlar sәhmlәrdә dәyişiklik 
hesabatında öz әksini tapır. 
 
Tәşkilat mәnfәәt vә zәrәr hesabatını xәrclәrin funksiyasını әsas götürüb tәsniflәşdirәrәk tәqdim etmişdir. Tәşkilat 
bu üsulun maliyyә hesabatlarının istifadәçilәrinә daha yaxşı mәlumatlar verdiyinә inanır, belә ki bu zaman biznes 
nöqteyi nәzәrdәn әmәliyyatların aparılması daha aydın qeyd olunur. Maliyyә vәziyyәti barәdә hesabat formatı cari 
vә uzunmüddәtli kimi tәsniflәşdirilirmәsi әsas götürülәrәk hazırlanır. 
 

b) Qiymәtlәndirmә әsasları 

Maliyyә hesabatları aşağıda göstәrilmiş mühasibat uçotu prinsiplәrindә başqa cür qeyd olunmayıbsa (mәsәlәn, 
müәyyәn maliyyә alәtlәri әdalәtli dәyәr prinsipi ilә ölçülür)  tarixi dәyәr prinsipinә әsasәn hazırlanmışdır.  

Әdalәtli dәyәr- qiymәtlәndirmә tarixindә bazar iştirakçıları arasında aparılan әmәliyyatlarda aktivin satılması 
zamanı alınan vә ya öhdәliyin köçürülmәsi zamanı ödәnilәn qiymәtdir. Aktivin vә ya öhdәliyin әdalәtli dәyәrini 
müәyyәn edәrkәn Tәşkilat mümkün dәrәcәdә bazarda müşahidә edilә bilәn informasiyalardan istifadә edir. Әgәr 
aktivin vә ya öhdәliyin әdalәtli dәyәri müәyyәn oluna bilmirsә, Tәşkilat müşahidә edilә bilәn mәlumatların 
istifadәsini maksimumlaşdıran vә müşahidә edilә bimәyәn mәlumatların istifadәsini minimumlaşdıran (oxşar 
әmәliyyatlar üçün qiymәtlәri, diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәri hәrәkәtinin tәhlilini vә ya emitentin xüsusi hallarda 
opsiyon qiymәt qoyma modelini әks etdirәn müqayisәli bazar yanaşmasının istifadәsi) qiymәtlәndirmә 
mexanizmlәrindәn istifadә edir. İstifadә olunan mәlumatlar bazar iştirakçılarının nәzәrә aldığı aktiv/öhdәliyin 
xarakteristikalarına uyğundur. 

Әdalәtli dәyәr qiymәtlәndirmә üçün mәlumatların müşahidә edilә bilmә dәrәcәsinә vә bütünlüklә әdalәtli dәyәrin 
müәyyәn olunmasında mәlumatların әhәmiyyәtinә әsaslanaraq müxtәlif iyerarxik kateqoriyalara bölünür: 

 1-ci sәviyyә - әdalәtli dәyәr eyni aktivlәr/öhdәliklәrin aktiv bazardakı mövcud qiymәtindәn 
(dәyişdirilmәmiş) әldә edilir. 

 2-ci sәviyyә - әdalәtli dәyәr 1-ci sәviyyәdә göstәrilәn mövcud qiymәtlәrdәn fәrqli olaraq aktiv vә ya 
öhdәlik üçün birbaşa (mәs., qiymәtlәr) vә ya dolayı yolla ( qiymәtlәrdәn әldә olunan) müşahidә edilә bilәn 
mәlumatlardan әldә olunur.  

 3-cü sәviyyә - әdalәtli dәyәr müşahidә edilәn bazar mәlumatlarına әsaslanmayan (müşahidә edilә 
bilinmәyәn mәlumatlar ) aktiv vә öhdәliklәr üçün mәlumatları özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә 
mexanizmlәrindәn әldә olunur. 

Әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının sәviyyәlәri arasındakı köçürmәlәr Tәşkilat tәrәfindәn dәyişikliyin baş verdiyi 
hesabat dövrünün sonunda tanınır. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 

c) Әmәliyyat vә tәqdimat valyutası 

Tәşkilatın әmәliyyat valyutası Azәrbaycan Respublikasının milli valyutası olan vә baş verәn әksәr hadisәlәrin vә 
onlarla bağlı vәziyyәtlәrin iqtisadi mahiyyәtini әks etdirәn Azәrbaycan Manatıdır (“AZN”). 31 dekabr 2017-ci il 
tarixinә xarici valyuta qalıqlarının çevrilmәsi üçün әsas mübadilә mәzәnnәsi aşağıdakı kimi olmuşdur: 1 ABŞ 
dolları = 1.7001 AZN vә 1 Avro = 2.0307 AZN (31 dekabr 2016: 1 ABŞ dolları = 1.7707 AZN vә 1 Avro = 1.8644 
AZN). Azәrbaycan Manatı (AZN) hәmçinin bu maliyyә hesabatlarının mәqsәdlәri üçün tәqdimat valyutasıdır. Hәr 
hansı digәr müddәa qeyd olunmadıqda, AZN-lә ifadә edilәn maliyyә mәlumatları әn yaxın minliyә kimi 
yuvarlaqlaşdırılmışdır. 
 

d) Fәaliyyәtin fasilәsizliyi 

Rәhbәrlik hazırkı maliyyә hesabatlarını fәaliyyәtin fasilәsizliyi prinsipi әsasında hazırlamışdır. Bu mülahizәnin 
irәli sürülmәsindә rәhbәrlik mövcud planları, әmәliyyatların rentabelliyini vә maliyyә resurslarına giriş imkanını 
nәzәrә almışdır.  
 
(i) Maliyyә alәtlәri 
 
(i) Tәsnifat 
 
Әdalәtli dәyәri mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә uçota alınan maliyyә alәtlәrinә aşağıdakı maliyyә aktivlәri vә ya 
öhdәliklәri daxildir: 

- әsasәn yaxın gәlәcәkdә satılmaq vә ya geri alınmaq mәqsәdi ilә alınıb vә ya götürülüb 
- birgә idarә olunan, müәyyәn edilmiş maliyyә alәtlәri portfelinә daxildir vә yaxın keçmişdә qısamüddәtli 

gәlir gәtirmәsinin dәlili mövcuddur 
- derivativ maliyyә alәtlәri (maliyyә zәmanәti müqavilәsi vә ya effektiv hedcinq alәtlәri olan derivativlәr 

istisna olmaqla) vә ya, 
- ilkin tanıma zamanı mәnfәәt vә ya zәrәrdә әdalәtli dәyәr әsasında әks olunmuşdur. 

Tәşkilat maliyyә aktivlәrini vә öhdәliklәrini әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәtә vә ya zәrәrә aşağıdakı hallarda aid 
edә bilәr: 

- aktiv vә ya öhdәliklәrin idarә edilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә uçotu әdalәtli dәyәr әsasında aparılır 
- bu cür aid etmә әks halda yarana bilәn uçot uyğunsuzluğunu aradan qaldırır, yaxud әhәmiyyәtli dәrәcәdә 

azaldır, vә ya, 
- aktiv vә ya öhdәliyin tәrkibinә әks halda müqavilә ilә tәlәb olunacaq pul vәsaitlәri hәrәkәtini әhәmiyyәtli 

dәrәcәdә dәyişdirәn derivativ vәsait daxildir. 
 

Xalis debitor borcu mövqeyindәki (müsbәt әdalәtli dәyәr) bütün ticari derivativlәr, habelә alınmış opsionlar 
aktivlәrdә әks olunur. Xalis kredit borcu mövqeyindәki (mәnfi әdalәtli dәyәr) bütün ticari derivativlәr, habelә 
silinmiş opsionlar öhdәliklәrdә әks olunur. Rәhbәrlik ilkin tanıma zamanı maliyyә alәtlәrinin hәmin kateqoriyada 
tәsnifatının müvafiqliyini müәyyәn edir. Derivativ maliyyә alәtlәrinin vә ilkin tanıma zamanı әdalәtli dәyәr 
әsasında mәnfәәtә vә ya zәrәrlәrә aid edilmiş maliyyә alәtlәrinin "әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәt vә ya zәrәr 
kateqoriyası" tәsnifatı dәyişdirilә bilmәz. Kredit vә debitor borcları meyarlarına cavab verәn maliyyә aktivlәrinin 
"әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәt vә ya zәrәr" yaxud "satıla bilәn" tәsnifatı o zaman dәyişdirilә bilәr ki, Tәşkilatın 
onları gәlәcәkdә vә ya ödәniş tarixinәdәk özündә saxlamaq niyyәti vә imkanı olsun. Digәr maliyyә alәtlәrinin 
"әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәt vә ya zәrәr" tәsnifatı çox nadir hallarda dәyişdirilә bilәr. Bu cür hallar qeyri-adi 
xarakterli vә yaxın gәlәcәkdә tәkrarlanması ehtimal olunmayan tәk bir hadisә nәticәsindә yarana bilәr. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ 

 
Kreditlәr vә debitor borclar, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, fәal bazarda qiymәtlәri göstәrilmәyәn, ödәnişlәri 
sabit vә ya müәyyәnlәşdirilә bilәn xarakter daşıyan qeyriderivativ maliyyә aktivlәridir: 

- Tәşkilat onları dәrhal vә ya yaxın müddәtdә satmaq niyyәtindәdir; 
- Tәşkilat onları uçota aldığı zaman әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәt vә ya zәrәrә aid edir; 
- Tәşkilat onları uçota aldığı zaman satıla bilәn kateqoriyasına aid edir, vә ya; 
- Tәşkilat ilkin qoyuluşunun böyük bir hissәsini itirә bilәr (kreditlәrin keyfiyyәtinin dәyәrsizlәşmәsi halları 

istisna olmaqla). 
 
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyalar, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, ödәnişlәri sabit vә ya 
müәyyәnlәşdirilә bilәn, sabit ödәniş tarixinә malik vә Tәşkilatın hәmin tarixә qәdәr saxlamaq niyyәti vә qabiliyyәti 
olan qeyri-derivativ maliyyә aktivlәridir: 

- Tәşkilatın ilkin tanınma zamanı mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәr kimi tәyin etmәsi; 
- Tәşkilatın satıla bilәn aktiv kimi tәyin etmәsi vә ya, 
- Kreditlәr vә debitor borcları anlayışına uyğun olması. 

 
Satıla bilәn maliyyә aktivlәri satıla bilәn kateqoriyasına aid edilmiş yaxud kreditlәr vә debitor borcları, ödәniş 
tarixinәdәk saxlanılan investisiyalar vә әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәtә vә ya zәrәrә aid edilmiş maliyyә alәtlәri 
kimi tәsniflәşdirilmәyәn qeyri-derivativ maliyyә aktivlәridir. 
 
(ii) Maliyyә alәtlәrinin tanınması vә qiymәtlәndirilmәsi 
 
Tәşkilat hәr hansı alәt üzrә müqavilә bağladığı zaman maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda müvafiq maliyyә 
aktivlәri vә öhdәliklәri uçota alınır. Adi qaydada alınmış bütün maliyyә aktivlәri hesablaşma tarixindә tanınır. 

Maliyyә aktivi vә ya öhdәliyi ilkin olaraq әdalәtli dәyәri üstәgәl, mәnfәәt vә ya zәrәrә әdalәtli dәyәr әsasında aid 
edilmәmiş maliyyә aktivi vә ya öhdәliyi olduqda, hәmin maliyyә aktivinin vә ya öhdәliyinin alınmasına vә ya 
buraxılmasına birbaşa aid edilә bilәn әmәliyyat xәrclәri әsasında tanınır. 
İlkin tanınmadan sonra maliyyә aktivlәri satış ilә әlaqәdar çәkilә bilәn әmәliyyat xәrclәri çıxılmamaqla әdalәtli 
dәyәrlәr әsasında qiymәtlәndirilir. İstisna halları aşağıdakılar tәşkil edir: 

- effektiv faiz üsulu ilә amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında qiymәtlәndirilәn kreditlәr vә debitor borcları; 
- effektiv faiz üsulu ilә amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında qiymәtlәndirilәn ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 

investisiyalar; 
- fәal bazarda göstәrilәn bazar qiymәti olmayan, әdalәtli dәyәri etibarlı qaydada dәqiqliklә qiymәtlәndirilә 

bilmәyәn vә qiymәt әsasında әks edilәn kapital alәtlәrinә qoyuluşlar. 

Әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәt vә ya zәrәrә aid edilmiş maliyyә öhdәliklәrindәn vә әdalәtli dәyәr әsasında uçota 
alınan maliyyә aktivinin transferinin tanınmanın dayandırılması üçün әsas vermәdiyi hallarda yaranan maliyyә 
öhdәliklәrindәn başqa, bütün maliyyә öhdәliklәri amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında qiymәtlәndirilir. 
 
(iii) Әdalәtli dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsi prinsiplәri 
 
Әdalәtli dәyәr әmәliyyat tarixindә bazar iştirakçıları tәrәfindәn nizamlı әmәliyyat nәticәsindә vә ya hәmin tarixdә 
Tәşkilata әn әlverişli bazarda aktivin satışından vә ya öhdәliyin ötürülmәsindәn yaranan mәblәğdir. Öhdәliyin 
әdalәtli dәyәri fәaliyyәtsizlik riskini әks etdirir. 

Bazar qiymәti mövcud olduqda, Tәşkilat maliyyә alәtlәrini hәmin maliyyә alәtlәri üçün әdalәtli dәyәri cari bazar 
qiymәti ilә müәyyәn edir. Aktiv vә ya öhdәlik üçün әmәliyyatlar kifayәt qәdәr müntәzәm vә kifayәt hәcmdә 
aparıldıqda bazar fәal hesab edilir. Maliyyә alәti üçün fәal bazar yoxdursa, Tәşkilat әdalәtli dәyәri qiymәtlәndirmә 
üsulundan istifadә etmәklә tәyin edir. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
Seçilmiş qiymәtlәndirmә üsulu bazar mәlumatlarından maksimum istifadә edir, Tәşkilata mәxsus olan ehtimallara 
mümkün qәdәr az әsaslanır, bazar iştirakçılarının qiymәt qoyarkәn nәzәrә aldıqları bütün faktorları özündә 
birlәşdirir. Maliyyә alәtinin ilkin tanınma zamanı әdalәtli dәyәrinin әn yaxşı sübutu әmәliyyat qiymәti, yәni verilәn 
vә ya qәbul edilәn mәblәğin әdalәtli dәyәridir. Әgәr Tәşkilat ilkin tanınma zamanı әdalәtli dәyәrin әmәliyyat 
qiymәtindәn fәrqlәndiyini müәyyәn edirsә vә әdalәtli dәyәr fәal bazarda oxşar aktiv vә öhdәlik üçün kotirovka 
olunan qiymәtlә sübut oluna bilmәdikdә, elәcә dә müşahidә edilә bilәn bazarlardan olan mәlumatlar vasitәsilә 
qiymәtlәndirmә metoduna әsaslanmadıqda, maliyyә alәti ilkin tanıma zamanı әdalәtli dәyәrlә әmәliyyat qiymәti 
arasına fәrqin aradan qaldırılmasına uyğunlaşdırılmış ilkin әdalәtli dәyәrindә qiymәtlәndirilir. Nәticәdә, fәrq, 
qiymәtlәndirmәnin müşahidә edilә bilәn bazar mәlumatı ilә әsaslandırılmasından, yaxud әmәliyyatın bağlanma 
tarixindәn gec olmayaraq, alәtin istifadә müddәti әrzindә uyğun әsasla mәnfәәt vә zәrәrdә tanınır. 
 
Әdalәtli dәyәrindә ölçülәn aktiv vә ya öhdәliyin tender vә tәklif qiymәti varsa, Tәşkilat aktiv vә uzun pozisiyaları 
tender qiymәtindә, öhdәlik vә qısa pozisiyaları isә tәklif qiymәtindә qiymәtlәndirir. Tәşkilat dәyişikliyin baş 
verdiyi hesabat müddәtinin sonuna әdalәtli dәyәr iyerarxiyasında sәviyyәlәr arasında transferlәri tanıyır. 
 
(iv) Sonrakı qiymәtlәndirmә nәticәsindә yaranan gәlir vә zәrәrlәr 

 
Maliyyә aktivinin vә ya öhdәliyinin әdalәtli dәyәrindә dәyişiklikdәn yaranan gәlir vә ya zәrәr aşağıdakı qaydada 
uçota alınır: 

- mәnfәәt vә ya zәrәrә әdalәtli dәyәr әsasında aid edilmiş maliyyә alәti üzrә gәlir vә ya zәrәr mәnfәәt vә ya 
zәrәrә aid edilir; 

- satıla bilәn maliyyә aktivi üzrә gәlir vә ya zәrәrlәr aktivin tәsnifatı dәyişdirilәnәdәk kapitalda sair mәcmu 
gәlir kimi әks olunur (satıla bilәn maliyyә alәtlәrinin keyfiyyәtinin dәyәrsizlәşmәsi nәticәsindә yaranan 
itkilәr vә xarici valyuta gәlirlәri vә itkilәri istisna olmaqla). Bu zaman әvvәl kapitalda әks edilmiş 
kumulyativ gәlir vә ya itkilәr mәnfәәt vә ya zәrәrә aid edilir. Satıla bilәn maliyyә aktivi üzrә hesablanan 
faizlәr effektiv faiz dәrәcәsi ilә mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks etdirilir. 

Amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında tanınmış maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri üzrә gәlir vә ya itkilәr maliyyә 
aktivi vә ya öhdәliyi uçotdan çıxarıldıqda, ya da onun keyfiyyәti pislәşdikdә, habelә amortizasiya prosesi vasitәsilә 
mәnfәәtdә vә ya zәrәrdә әks etdirilir. 
 
(v) Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi 
 
Tәşkilat hәr bir hesabat dövrünün sonunda maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun dәyәrsizlәşmәsi barәdә 
obyektiv dәlilin olub-olmamasını qiymәtlәndirir. Bu cür dәlil mövcud olduğu tәqdirdә, Tәşkilat dәyәrsizlәşmә 
zәrәrlәrinin mәblәğini müәyyәnlәşdirir. Yalnız maliyyә aktivinin ilkin tanınmasından sonra baş vermiş bir vә ya 
bir neçә hadisә (zәrәr hadisәsi) nәticәsindә dәyәrsizlәşmә barәdә obyektiv dәlil meydana çıxdıqda vә hәmin hadisә 
(vә ya hadisәlәr) etibarlı şәkildә ölçülә bilәn maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun gözlәnilәn gәlәcәk 
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsir etmiş olduqda, maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupu dәyәrsizlәşir vә 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri ödәnilir. 

Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi barәdә obyektiv dәlil borcalanın ödәnişi yerinә yetirmәmәsi vә ya 
gecikdirmәsi, kredit müqavilәsi vә ya şәrtlәrinin pozulması, Tәşkilatın әks halda nәzәrә almayacağı maliyyә aktivi 
vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun restrukturlaşdırılması, borcalanın vә ya borc verәnin müflis olacağı barәdә 
göstәricilәr, qiymәtli kağız üzrә fәal bazarın aradan qalxması, aktivlәrlә bağlı girov vә ya digәr müşahidә oluna 
bilәn mәlumatların dәyәrinin pislәşmәsi, mәsәlәn qrupda borcalanların ödәniş statusunda mәnfi dәyişikliklәr, 
yaxud qrupda ödәnişlәrin hәyata keçirilmәmәsi ilә әlaqәdar olan iqtisadi şәraitlәrdәn ibarәt ola bilәr. Satıla bilәn 
qiymәtli kağızlara qoyulan investisiyalar üzrә dәyәrsizlәşmәnin obyektiv sübutu qiymәtli kağızın әdalәtli 
dәyәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә vә ya uzun müddәt әrzindә azalmasıdır. 

 
 
 



“PARA” BOKT ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARI ÜZRӘ QEYDLӘR  
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
(Min Azәrbaycan Manatı ilә) 

15 

 
3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
(vi) Maliyyә aktivlәrinin tanınmasının dayandırılması 
 
Tәşkilat maliyyә aktivlәrinin tanınmasını o zaman dayandırır ki, aktivlәr geri alınır vә ya bu aktivlәrlә bağlı pul 
axınları üzrә hüquqların müddәti başa çatır vә ya Tәşkilat maliyyә aktivlәrindәn daxil olan pul axını üzrә mülkiyyәt 
hüququnu ötürür vә ya ötürülmә üzrә müqavilә bağlayır vә bu zaman hәmin aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә 
әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә başqa tәrәfә ötürür vә ya bu cür risk vә faydaları әsas etibarilә 
ötürmür vә ya saxlamır, lakin hәmin aktivlәr üzrә nәzarәt hüququnu özündә saxlamır. Tәşkilat tәrәfindәn 
yaradılmış vә ya saxlanılmış tanınmanın dayandırılmasını tәsvir edәn köçürülmüş maliyyә aktivlәrindә istәnilәn 
faiz maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda ayrıca aktiv vә ya öhdәliklәr kimi tanınır. Tәşkilat, müqavilә öhdәliklәri 
sәrbәst buraxıldığı, lәğv edildiyi vә ya başa çatdığı zaman maliyyә öhdәliklәrinin tanımasını dayandırır.  

Tәşkilat maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda әks edilmiş aktivlәrin ötürülmәsini, lakin bu aktivlәrlә bağlı risk 
vә faydaların ya bütövlüklә, ya da qismәn Tәşkilatda qalmasını nәzәrdә tutan әmәliyyatlar icra edir. Bütün vә ya 
әksәr risk vә faydalar Tәşkilatda qaldıqda, bu aktivlәrin tanınması dayandırılmır. 

Maliyyә aktivi üzrә mülkiyyәtlә bağlı bütün vә ya әksәr risklәr vә faydalar Tәşkilatın nә özündә saxlamadığı, nә 
dә digәr bir şәxsә ötürmәdiyi әmәliyyatlar aparılarkәn, Tәşkilat hәmin aktiv üzrә nәzarәt hüququnu itirdiyi 
tәqdirdә hәmin aktivin tanınması dayandırılır. Aktiv üzrә nәzarәt hüquqlarının Tәşkilatda qalmasını nәzәrdә tutan 
ötürmәlәr aparılarkәn, Tәşkilat hәmin aktivdә iştirak etdiyi müddәt әrzindә onu uçotda saxlayır. Tәşkilatın aktivdә 
iştirak dәrәcәsi ötürülәn aktivlәrin dәyәrindә baş verәn dәyişikliklәrin tәsirinә nә dәrәcәdә mәruz qalması ilә 
müәyyәn edilir. 

Tәşkilat öz borc öhdәliyini geri aldığı zaman, o, maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdan çıxarılır vә öhdәliyin 
balans dәyәri ilә ödәnilmiş kompensasiya arasındakı fәrq borc öhdәliyinin vaxtından әvvәl lәğv edilmәsi ilә 
әlaqәdar yaranan gәlir vә ya zәrәrә aid edilir. Tәşkilat geri qaytarıla bilmәyәn hesab olunan aktivlәri balansdan 
silir. 
 
(vii) Derivativ maliyyә alәtlәri 
 
Derivativ maliyyә alәtlәrinә svoplar, forvardlar, fyuçerslәr, spot әmәliyyatları vә faiz dәrәcәlәri, xarici valyutalar, 
qiymәtli metallar vә fond bazarları üzrә opsionlar, habelә qeyd edilәn alәtlәrin istәnilәn kombinasiyaları daxildir. 
Derivativlәr derivativ müqavilә bağlandığı tarixә olan әdalәtli dәyәr әsasında uçota alınır, daha sonra dövri 
qaydada әdalәtli dәyәr әsasında yenidәn qiymәtlәndirilir. Bütün derivativ alәtlәr onların әdalәtli dәyәri müsbәt 
olduqda aktiv kimi, mәnfi olduqda isә öhdәlik kimi qeydә alınır. 
 
Derivativlәrin әdalәtli dәyәrindә dәyişikliklәr dәrhal mәnfәәtdә vә ya zәrәrdә tanınır. Derivativlәr digәr 
müqavilәlәrә (әsas/baş müqavilә) daxil edilә bilәr. Bu cür әlavә edilmiş derivativ baş müqavilәdәn ayrılır vә yalnız 
onun iqtisadi xüsusiyyәtlәrinin vә risklәrinin baş müqavilәnin iqtisadi xüsusiyyәt vә risklәri ilә sıx әlaqәsi olmadığı 
hallarda derivativ kimi uçota alınır. Әlavә edilmiş derivativ ilә şәrtlәri eyni olan ayrıca alәt derivativ anlayışına 
uyğundur; birgә alәt isә әdalәtli dәyәrindә dәyişikliklәr mәnfәәtdә vә ya zәrәrdә tanınaraq әdalәtli dәyәr әsasında 
uçota alınmır. Maliyyә aktivlәri vә ya öhdәliklәrinә mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәr әsasında әlavә 
edilәn derivativlәr ayrılmır. Tәşkilatın risklәrin hedcinq edilmәsi mәqsәdi ilә derivativlәrin alqı-satqısında iştirak 
etmәsinә baxmayaraq, bu cür alәtlәr hedc uçotuna daxil edilmәk üçün müvafiq meyarlara cavab vermir. 
 
(viii) Qarşılıqlı әvәzlәşdirmә 
 
Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi vә xalis mәblәğin maliyyә vәziyyәti haqqında hesabata daxil 
edilmәsi, qeydә alınmış mәblәğlәrin әvәzlәşdirilmәsi üçün qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hüquq, elәcә dә 
әvәzlәşdirmәni aparmaq vә ya eyni zamanda aktivi realizasiya edәrәk öhdәliyi ödәmәk niyyәti mövcud olduğu 
hallarda hәyata keçirilә bilәr. 
Әmlak vә avadanlıqlar, binalar vә başa çatdırılmamış tikililәr istisna olmaqla, hәr hansı yığılmış amortizasiya vә 
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr çıxılmaqla, ilkin dәyәrdә vә ya aşağıda göstәrildiyi kimi yenidәn qiymәtlәndirilmiş 
dәyәrdә uçota alınır.  
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
Maliyyә aktivlәrinin vә ya öhdәliklәrinin amortizasiya edilmiş dәyәri maliyyә aktivlәrinin vә ya öhdәliklәrinin 
ilkin tanınmada uçotu әsas ödәnişlәri çıxmaqla, tanınmış ilkin mәblәğ vә ödәniş mәblәği arasında hәr hansı fәrqin 
effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә, xalis amortizasiyanı daxil etmәklә vә ya çıxmaqla, dәyәrsizlәşmә üzrә 
hәr hansı azalmanı çıxmaqla hesablanan mәblәğdir. İlkin әmәliyyat xәrclәri daxil olmaqla, mükafatlar vә 
diskontlar әlaqәdar alәtin balans dәyәrinә daxil edilir vә alәtin effektiv faiz dәrәcәsinә әsasәn amortizasiya edilir. 
 
(ix) Maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin amortizasiya edilmiş dәyәri 
 
Maliyyә aktivlәrinin vә ya öhdәliklәrinin amortizasiya edilmiş dәyәri maliyyә aktivlәrinin vә ya öhdәliklәrinin 
ilkin tanınmada uçotu әsas ödәnişlәri çıxmaqla, tanınmış ilkin mәblәğ vә ödәniş mәblәği arasında hәr hansı fәrqin 
effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә, xalis amortizasiyanı daxil etmәklә vә ya çıxmaqla, dәyәrsizlәşmә üzrә 
hәr hansı azalmanı çıxmaqla hesablanan mәblәğdir. İlkin әmәliyyat xәrclәri daxil olmaqla, mükafatlar vә 
diskontlar әlaqәdar alәtin balans dәyәrinә daxil edilir vә alәtin effektiv faiz dәrәcәsinә әsasәn amortizasiya edilir. 
Amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınmış maliyyә aktivlәrinә kreditlәr vә sair debitor borcları (kreditlәr vә 
debitor borcları) daxildir. Dәyәrsizlәşmәni mütәmadi qaydada qiymәtlәndirmәk mәqsәdi ilә Tәşkilat kredit vә 
debitor borclarını nәzәrdәn keçirir. 

İlk olaraq, Tәşkilat ayrılıqda әhәmiyyәtli olan kreditlәr vә debitor borclarının dәyәrsizlәşdiyinin obyektiv 
sübutlarının mövcud olmasını ayrı-ayrı, sonra isә ayrılıqda әhәmiyyәtli olmayan kredit vә debitor borcların 
dәyәrsizlәşdiyinin obyektiv sübutlarının mövcud olmasını ayrıca vә ya kollektiv surәtdә müәyyәn edir. Tәşkilat 
әhәmiyyәtli olan vә ya olmayan ayrıca qiymәtlәndirilmiş kreditin dәyәrsizlәşdiyini tәsdiqlәyәn obyektiv dәlillәrin 
olmadığını müәyyәn edirsә, hәmin krediti vә ya debitor borcunu oxşar risk xüsusiyyәtlәri ilә kreditlәr vә debitor 
borcları qrupuna daxil edib, onların dәyәrsizlәşmәsini birgә müәyyәn edir. 

Dәyәrsizlәşmәsi ayrıca qiymәtlәndirilmiş vә dәyәrsizlәşmә ilә әlaqәdar zәrәr üzrә tanınan vә ya uçotu davam 
etdirilәn kreditlәr vә debitor borcları dәyәrsizlәşmәnin kollektiv surәtdә qiymәtlәndirilmәsinә daxil edilmir. 

Verilmiş kredit vә ya debitor borcu üzrә dәyәrsizlәşmә nәticәsindә itkilәrin yarandığına obyektiv әsaslar 
mövcuddursa, zәrәrin mәblәği kredit vә ya debitor borcunun balans dәyәri ilә kreditin vә ya debitor borcunun ilkin 
effektiv faiz dәrәcәsi hәcmindә diskontlaşdırılmış zәmanәtlәr vә girov hesabına qaytarıla bilәn mәblәğlәr dә daxil 
olmaqla, tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәri arasındakı fәrq kimi әks olunur. 

Cari maliyyә vәziyyәtini әks edәn müvafiq müşahidә oluna bilәn mәlumat әsasında düzәliş edilmiş müqavilә üzrә 
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә tarixi itki göstәricilәri gözlәnilәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin hesablanmasının әsasını 
tәşkil edir. 

Bәzi hallarda kredit vә ya debitor borcu üzrә dәyәrsizlәşmә ilә әlaqәdar yaranmış zәrәrin tәxmin edilmәsi üçün 
tәlәb olunan müşahidә edilә bilәn mәlumatlar mәhdud xarakter daşıya, yaxud artıq cari vәziyyәtә tam aidiyyatsız 
ola bilәr. Mәsәlәn, borcalan ciddi maliyyә çәtinliklәri ilә üzlәşir vә analoji borcalanlar üzrә çox az miqdarda tarixi 
mәlumat vardır. Bu cür hallarda dәyәrsizlәşmә nәticәsindә yaranacaq zәrәrlәri hesablamaq üçün Tәşkilat öz 
tәcrübәsindәn vә mühakimәsindәn istifadә edir. 

Kreditlәrin vә debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi nәticәsindә yaranan bütün zәrәrlәr mәnfәәt vә zәrәrdә әks 
olunur vә yalnız bәrpa dәyәrindә sonradan baş vermiş artımın dәyәrsizlәşmә zәrәri uçota alındıqdan sonra baş 
vermiş hadisә ilә bağlılığı obyektiv surәtdә tәsdiqlәnә bildikdә, qeyd olunan zәrәrlәrin tәsnifatı geri qaytarılır. 
Kredit, qaytarıla bilmәdikdә, kreditlәr üzrә mümkün itkilәrin ödәnilmәsi üçün yaradılmış müvafiq ehtiyat hesabına 
balansdan silinә bilәr. Tәşkilat rәhbәrliyi kreditlәri ümidsiz borc kimi müәyyәnlәşdirdikdә vә kreditin qaytarılması 
üçün bütün mümkün tәdbirlәr görüldükdәn sonra, Tәşkilat kreditin qalığını (vә mümkün kredit itkilәri üzrә 
müvafiq ehtiyatları) balansdan silir. 

Ticarәt vә digәr öhdәliklәr daxilindә tәsnif olunan maddәlәr, adәtәn, öhdәliyin yüksәk dәrәcәdә 
müәyyәnlәşdirildiyi vә qısamüddәtli ödәnişlә tanındığı üçün, adәtәn qiymәtlәndirilmir. Bu öhdәliklәr effektiv faiz 
metodundan istifadә etmәklә amortizasiya olunmuş dәyәrdә әks etdirilir. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
(x) Qeyri-maliyyә aktivlәri 
 
Dәyәrsizlәşmә әlamәtlәrini aşkarlamaq üçün hәr hesabat tarixindә, tәxirә salınmış vergilәrdәn başqa sair qeyri-
maliyyә aktivlәri qiymәtlәndirilir. Qudvilin bәrpa dәyәrini hәr hesabat tarixindә qiymәtlәndirilir. Qeyri-maliyyә 
aktivlәrinin bәrpa dәyәrini aşağıdakı iki göstәricidәn daha böyüyü tәşkil edir – satış xәrclәri çıxılmaqla әdalәtli 
dәyәr vә istifadә dәyәri.  
İstifadә dәyәri qiymәtlәndirilәrkәn, tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti pul vәsaitlәrinin vaxt 
baxımından dәyәrinin vә aktivlә bağlı xüsusi risklәrin cari bazar qiymәtlәndirmәlәrini әks etdirәn vergiqoymadan 
әvvәl diskont dәrәcәsi әsasında cari dәyәrlәrinәdәk azaldılır. Sair aktivlәrdәn asılı olmadan gәlir gәtirmәyәn aktiv 
üzrә bәrpa dәyәri hәmin aktivin aid olduğu gәlir gәtirәn qrup üzrә müәyyәnlәşdirilir. Aktivin vә ya gәlir gәtirәn 
qrupun balans dәyәri bәrpa dәyәrindәn artıq olduğu zaman, aktiv üzrә dәyәrsizlәşmә nәticәsindә yaranmış zәrәrlәr 
qeydә alınır. 
 
Qeyri-maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәri mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunur vә yalnız bәrpa dәyәrinin 
müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı istifadә edilmiş ehtimallarda dәyişiklik baş verdiyi hallarda geri qaytarıla bilәr. 
Dәyәrsizlәşmә nәticәsindә yaranmış itkilәrin uçota alınması aktivin balans dәyәri hәmin itkilәr uçota alınmadığı 
halda müәyyәnlәşdirilәcәk balans dәyәrindәn (köhnәlmә vә ya amortizasiya çıxılmaqla) artıq olması şәrti ilә geri 
qaytarıla bilәr. 
 
(f) Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 
 
Pul vәsaitlәrinә vә onların ekvivalentlәrinә әdalәtli dәyәrinin dәyişmә riski çox aşağı olan vә Tәşkilat tәrәfindәn 
qısamüddәtli öhdәliklәrin idarә olunmasında istifadә edilәn әskinaslar vә sikkә pullar, ARMB-dә vә sair 
Tәşkilatlarda saxlanılan bloklaşdırılmamış hesab qalıqları (Nostro hesablar) vә ilkin ödәniş müddәti üç aydan az 
olan yüksәk likvidli maliyyә aktivlәri daxildir. ARMB-dә saxlanılan mәcburi ehtiyatlar onların çıxarılması ilә 
bağlı mәhdudiyyәtlәri nәzәrә alaraq pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәrinә aid edilmir. Maliyyә vәziyyәti haqqında 
hesabatda pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında әks olunur. 
 
(g) Digәr Tәşkilatlar vә maliyyә institutlarından alınacaq vәsaitlәr 
 
Digәr Tәşkilatlardan alınacaq vәsaitlәr tәsbit edilmiş vә ya müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә qaytarılmaq şәrtilә 
Tәşkilat tәrәfindәn müxbir Tәşkilatlara avans şәklindә nağd pul verildiyi zaman uçota alınır. Bu zaman, Tәşkilatın 
derivativ maliyyә alәtlәri ilә әlaqәsi olmayan vә sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn debitor borcları üzrә alqı-
satqı әmәliyyatı aparmaq niyyәti olmur. Digәr Tәşkilatlardan alınacaq vәsaitlәr amortizasiya olunmuş maya 
dәyәrindә qiymәtlәndirilir. 
 
(h )Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 
 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar tәsbit edilmiş vә ya müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә qaytarılmaq şәrtilә 
sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn qeyri-derivativ maliyyә alәtlәri ilә әlaqәsi olmayan debitor borclarının әldә 
edilmәsi vә ya yaradılması mәqsәdilә, Tәşkilat tәrәfindәn müştәrilәrә avans şәklindә nağd pul verildiyi zaman 
uçota alınır. Bu zaman Tәşkilatın hәmin debitor borcları üzrә alqı-satqı әmәliyyatı aparmaq niyyәti olmur. 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qiymәtlәndirilir. 
 
(j) Әmlak vә avadanlıqlar 
 
(j) Mülkiyyәtdә olan aktivlәr 
 
Әmlak vә ya avadanlıqlar müxtәlif yararlı xidmәt müddәtlәri olan böyük komponentlәrdәn ibarәt olduğu tәqdirdә, 
onların uçotu ayrı-ayrı әmlak vә avadanlıq hissәlәri kimi aparılır. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
(jj) İcarәyә götürülmüş aktivlәr 
Mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә Tәşkilatda olan icarәlәr maliyyә lizinqlәri kimi 
tәsnif edilir. Maliyyә lizinqi ilә әldә olunan avadanlıqlar yığılmış amortizasiya üzrә zәrәrlәr çıxılmaqla әdalәtli 
dәyәrlә lizinqin götürülәn zaman minimal icarә ödәnişlәrinin cari dәyәrindәn daha az olan dәyәrlә әks olunur. 

(jjj) Yenidәn qiymәtlәndirmә 
 
Binalar vә başa çatdırılmamış tikililәr mütәmadi olaraq yenidәn qiymәtlәndirilir. Yenidәn qiymәtlәndirmәnin 
tezliyi yenidәn qiymәtlәndirilәn binalar vә başa çatdırılmamış tikililәr üzrә әdalәtli dәyәrin dәyişmәsindәn asılıdır.  
 
Binalar vә başa çatdırılmamış tikililәr üzrә yenidәn qiymәtlәndirmә artımı sair mәcmu gәlir kimi tanınır, lakin bu 
artım әvvәl mәnfәәt vә zәrәrdә tanınmış eyni aktivin yenidәn qiymәtlәndirmәsinin azalmasını әvәz etdiyi halda, 
artım mәnfәәt vә zәrәrdә tanınır. Binalar vә başa çatdırılmamış tikililәr üzrә yenidәn qiymәtlәndirmәnin azalması 
mәnfәәt vә zәrәrdә tanınır, lakin bu azalma әvvәl sair mәcmu gәlir kimi tanınmış eyni aktivin yenidәn 
qiymәtlәndirmәsinin artmasını әvәz etdiyi halda, azalma sair mәcmu gәlirdә tanınır. 

(iv) Amortizasiya 
 
Amortizasiya ayrı-ayrı aktivlәrin hesablanmış faydalı istifadә müddәtlәri üzrә düz xәtt prinsipi әsasında mәnfәәt 
vә ya zәrәrә aid edilir. Amortizasiya aktiv әldә edildiyi tarixdәn yaxud, daxili qaydada inşa edilәn aktivlәr halında, 
aktiv tam istifadә üçün hazır olduğu tarixdәn etibarәn başlanır. Torpaq üzrә amortizasiya hesablanmır. Tәxmin 
edilәn faydalı istifadә müddәtlәri aşağıdakı kimidir: 

Binalar 20 il 
Mebel vә qurğular 5-7 il 
Digәr әsas vәsaitlәr 5 il 
Komputer vә avadanlıqlar 5-7 il 
Nәqliyyat vasitәlәri 10 il 

 
(k) Qeyri-maddi aktivlәr 

Alınmış qeyri-maddi aktivlәr ilkin dәyәrdәn amortizasiya vә dәyәrsizlәşmә çıxıldıqdan sonra göstәrilir. 
Alınmış kompüter lisenziyaları vә proqram tәminatı onların istifadәyә yararlı hala gәtirmәk üçün çәkilmiş hәr bir 
xәrc әsasında kapitallaşdırılır. Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası düz xәtt metodu әsasında mәnfәәt vә zәrәrdә 
tanınır. Qeyri-maddi aktivlәrin tәxmin edilәn istifadә müddәti 10 ildir. 

 (i) İnvestisiya mülkiyyәti 

İcarә gәlirlәrinin әldә edilmәsi vә ya qoyulmuş kapitalın dәyәrinin artırılması vә ya hәr iki mәqsәdә nail olmaq 
üçün Tәşkilat tәrәfindәn saxlanılan vә Tәşkilat tәrәfindәn satışı nәzәrdә tutulmayan vә ya istehsalat vә ya 
xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün istifadә olunmayan mülkiyyәtdir. İnvestisiya mülkiyyәti ilkin dәyәrindә ölçülür. 
Mülkiyyәtdәn istifadә hüququ dәyişdikdә, yәni o, әmlak vә avadanlıq kimi yenidәn tәsniflәşdirildikdә, yenidәn 
tәsniflәşmә tarixinә mülkiyyәtin әdalәtli dәyәri gәlәcәk dövrdәki uçot üçün onun ilkin dәyәri kimi qeydә alınır. 

(m) Satış üçün saxlanılan (vә ya qrup halında lәğv olunan) uzunmüddәtli aktivlәr. 

Davamlı istifadәdәn daha çox satış yolu ilә әvәzinin ödәnilmәsi nәzәrdә tutulan uzunmüddәtli aktivlәr vә ya 
silinmә qrupları satış üçün saxlanılan aktivlәr kimi tәsniflәşdirilir. Satış üçün saxlanılan aktivlәri 
tәsniflәşdirmәzdәn öncә, bu aktivlәrin vә ya silinmә qrupu komponentlәrinin Tәşkilatın uçot siyasәtinә uyğun 
olaraq yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vacibdir. Ümumiyyәtlә, aktivlәr vә ya silinmә qrupları onların qalıq dәyәri kimi 
vә әdalәtli dәyәr çıxılsın satış üçün çәkilmiş xәrclәrin daha aşağı olanı ilә qiymәtlәndirilir. 

Hәr hansı bir aktiv satış üçün saxlanılan aktiv kimi tәsniflәşdirildikdә vә ya satış üçün saxlanılan aktivlәr qrupuna 
daxil edildikdә, әlavә amortizasiya vә amortizasiya qaydası qeydә alınmır. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
(n) Әmәliyyat lizinqi. 

Tәşkilat lizinqalan qismindә çıxış etdikdә vә lizinq obyektlәrinin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar risk vә gәlirlәr 
lizinqverәn tәrәfindәn Tәşkilata ötürülmәdikdә, әmәliyyat lizinqi müqavilәlәri üzrә cәmi ödәnişlәr lizinqin 
müddәti әrzindә il üzrә mәnfәәt vә zәrәrә aid edilir. 
 
(o) Digәr Tәşkilatlara ödәnilәcәk vәsaitlәr.  

Digәr Tәşkilatlara ödәnilәcәk vәsaitlәr, müxbir Tәşkilatlar tәrәfindәn Tәşkilata nağd pul vә ya digәr aktivlәr 
verildiyi andan qeydә alınır. Qeyri-derivativ maliyyә öhdәliklәri amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә 
alınır. Tәşkilat verdiyi borcları geri aldıqda, hәmin borc öhdәliklәri maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdan silinir 
vә öhdәliyin balans dәyәri ilә ödәnilmiş mәblәğ arasındakı fәrq borcun ödәnilmәsi üzrә yaranan gәlir vә ya 
xәrclәrә daxil edilir. 

(q) Ehtiyatlar 
 
Tәşkilatın keçmiş dövrlәrdә baş vermiş hadisә nәticәsindә müәyyәn hüquqi vә ya konstruktiv öhdәliyi olduqda vә 
hәmin öhdәliyin ödәnilmәsi üçün iqtisadi faydaların mәxaricinin tәlәb olunacağı ehtimal olunduqda, ehtiyat 
maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda әks olunur. Tәsiri әhәmiyyәtli olduqda, ehtiyatlar pul vәsaitlәrinin vaxt 
baxımından dәyәrinin cari bazar qiymәtlәndirmәlәrini әks etdirәn vergiqoymadan әvvәlki dәrәcә vә müvafiq 
olarsa, hәmin öhdәliyә aid olan xüsusi risklәr әsasında gözlәnilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin 
diskontlaşdırılması yolu ilә müәyyәnlәşdirilir. 

Restrukturlaşdırma üzrә ehtiyat o zaman tanınır ki, Tәşkilat әtraflı vә rәsmi restrukturlaşdırma planını qәbul etmiş 
olsun vә restrukturlaşdırma ya başlamış, ya da ictimaiyyәtә elan edilmiş olsun. Gәlәcәk әmәliyyat xәrclәri üzrә 
ehtiyatlar yaradılmır. 

(r) Kreditlә bağlı öhdәliklәr 
 
Tәşkilat adi kommersiya fәaliyyәti çәrçivәsindә kredit öhdәliklәri, akkreditivlәr vә zәmanәtlәr kimi kreditlәrlә 
bağlı öhdәliklәri üzәrinә götürür vә sair formalarda kredit sığortasını tәmin edir. Maliyyә zәmanәtlәri Tәşkilatın 
tәyin olunmuş ödәnişlәri yaranmış itkilәrә görә saxlayana kompensasiya vermәyi tәlәb edәn müqavilәlәrdir, çünki 
tәyin olunmuş debitor borc alәti üzrә göstәrilәn şәrtlәrә әsasәn vaxtı çatanda ödәnişi hәyata keçirә bilmir. 

Maliyyә zәmanәti öhdәliyi ilkin olaraq uyğun әmәliyyat xәrclәri çıxmaqla xalis әdalәtli dәyәrdә tanınır vә daha 
sonra yığılmış amortizasiya vә ya zәmanәt üzrә itkilәr üçün ehtiyatın sonrakı ilkin tanınmış әn yüksәk mәblәğdәn 
çıxılması ilә qiymәtlәndirilir. Maliyyә zәmanәtlәri vә sair kreditlә bağlı öhdәliklәr üzrә itkilәr üçün ehtiyatların 
tanınması itkilәr 
ehtimal oluna vә әminliklә qiymәtlәndirilә bildikdә baş verir. 

Maliyyә zәmanәti öhdәliklәri vә sair şәrti kredit öhdәliklәri üzrә ehtiyatlar sair öhdәliklәrә daxildir. Aşağıdakı 
hallar istisna olmaqla, kredit vermәk öhdәliklәri uçota alınmır: 

- Tәşkilatın әdalәtli dәyәr әsasında mәnfәәtә vә ya zәrәrә aid etdiyi kredit vermәk öhdәliklәri 
- Tәşkilatın, kredit vermәk öhdәliklәri ilә әlaqәdar yaranan aktivlәrin öhdәliklәri verdikdәn sonra qısa 

müddәt әrzindә satılmasında tәcrübәsi vardırsa, eyni sinfә daxil olan kredit vermәk öhdәliklәri derivativ 
alәtlәr kimi qәbul edilir 

- әvәzi nağd pulla yaxud digәr maliyyә alәtinin buraxılması ilә ödәnilә bilәn kredit vermәk öhdәliklәri 
- krediti bazar faiz dәrәcәsindәn aşağı faiz dәrәcәsi ilә vermәk öhdәliyi. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
(s) Nizamnamә kapitalı 
 
(i) Adi sәhmlәr 
Adi sәhmlәr kapital kimi tәsniflәşdirilir. Adi sәhmlәrin vә sәhm opsionların buraxılmasına bilavasitә aid edilә 
bilәn xәrclәr vergiqoyma baxımından heç bir nәticә olmadan kapitaldan tutulma kimi uçota alınır. 
 
(ii) Dividendlәr 

Tәşkilatın dividendlәri elan edib ödәmәk imkanları Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyindә müәyyәn 
edilmiş qaydada tәnzimlәnir. Adi sәhmlәrә aid olan dividendlәr elan edildiyi müddәtdә bölüşdürülmәmiş 
mәnfәәtdә әks olunur. 

(t) Vergiqoyma 

Mәnfәәt vergisi cari vә tәxirә salınmış mәnfәәt vergisindәn ibarәtdir. Mәnfәәt vergisi mәnfәәt vә zәrәrdә tanınır, 
bu vergi sair mәcmu gәlirlәrlә vә ya bilavasitә kapitalda qeydә alınan әmәliyyatlarla bağlı olduqda isә, sair mәcmu 
gәlirdә vә ya bilavasitә kapitalda tanınır. 
Cari vergi xәrclәrinә il üzrә vergilәrә cәlb olunan gәlir üzrә gözlәnilәn ödәnilmәli vergilәr vә әvvәlki illәr üçün 
ödәnilmәli vergilәrdә hәr hansı düzәlişlәr daxildir. Hәmin xәrclәr hesabat tarixindә qüvvәdә olan vә ya hesabat 
dövrünün sonunda qüvvәyә minmiş vergi dәrәcәlәrinә әsasәn müәyyәnlәşdirilir. 
Tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri maliyyә hesabatlılığı mәqsәdlәri üçün istifadә olunan aktivlәrin vә 
öhdәliklәrin balans dәyәrlәri ilә vergiqoyma mәqsәdlәri üçün istifadә olunan mәblәğlәri arasında olan müvәqqәti 
fәrqlәr üzrә hesablanır. Tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri nә uçot, nә dә vergilәrә cәlb edilәn mәnfәәtә 
tәsir göstәrmәyәn aktiv vә ya öhdәliklәrin ilkin tanınması üzrә müvәqqәti fәrqlәr üçün uçota alınmır. Tәxirә 
salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi hesabat dövrünün sonuna Şirkәtin öz aktiv vә 
öhdәliklәrinin balans dәyәrini bәrpa etmәyi gözlәdiyi formaya әsaslanan vergi nәticәlәrini әks etdirir. 
Tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri, hesabat tarixinә qüvvәdә olan vә ya hesabat dövrünün sonunda 
qüvvәyә minmiş qanunlara uyğun olaraq, müvәqqәti fәrqlәrә onlar lәğv edilәcәyi zaman tәtbiq edilәcәk gözlәnilәn 
vergi dәrәcәlәri әsasında müәyyәn olunur. Müvәqqәti fәrqlәrin, istifadә edilmәmiş vergi itkilәrinin vә kreditlәrin 
әvәzini ödәyә bilәcәk gәlәcәk vergi tutula bilәn gәlirlәrin mövcud olacağı ehtimal olunduqda, tәxirә salınmış vergi 
aktivi uçota alınır. Әlaqәdar vergi gәlirinin reallaşdırılması ehtimal olunmadıqda, tәxirә salınmış vergi aktivi 
azaldılır. 
 
(u) Gәlir vә zәrәrin uçota alınması 

Faiz gәlirlәrinin vә xәrclәrinin uçotu mәnfәәtdә vә ya zәrәrdә effektiv faiz üsulu ilә aparılır.  

Kreditlәrin rәsmilәşdirilmәsi haqları, kreditlәrin xidmәt olunması haqları vә kreditin ümumi mәnfәәtliliyini tәmin 
edәn sair haqlar, müvafiq әmәliyyat xәrclәri ilә birlikdә tәxirә salınaraq effektiv faiz üsulu ilә maliyyә aktivin 
tәxmin edilәn faydalı istifadә müddәti üzrә faiz gәlirlәrindә amortizasiya olunur. Sair haqlar, komissiya haqları vә 
sair gәlir vә xәrc maddәlәri mәnfәәt vә ya zәrәrdә müvafiq xidmәtlәr göstәrildiyi zaman әks olunur. 

Dividend gәliri dividendlәr elan edildiyi tarixdә mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunur. Әmәliyyat lizinqlәri 
çәrçivәsindә edilmiş ödәnişlәr lizinq müqavilәsinin müddәti üzrә düz xәtt prinsipi әsasında mәnfәәtdә vә ya 
zәrәrdә әks olunur. Alınmış lizinq mükafatları lizinq müqavilәsinin müddәti üzrә ümumi lizinq xәrclәrinin 
ayrılmaz hissәsi kimi әks olunur. 
 
(v) Xarici valyuta 

Xarici valyutalardakı әmәliyyatlar hәyata keçirildiyi tarixlәrdә olan mәzәnnәlәrlә Tәşkilatın әmәliyyat valyutasına 
çevrilir. Hesabat tarixinә xarici valyutalarda әks olunmuş maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri hәmin tarixdә olan 
mәzәnnә ilә yenidәn әmәliyyat valyutasına çevrilir.  
Maliyyә vәsaitlәri üzrә xarici valyuta gәliri vә ya itkisi, dövr әrzindә effektiv faiz vә ödәnişlәr nәzәrә alınmaqla, 
dövrün әvvәlindә әmәliyyat valyutasının amortizasiya edilmiş dәyәrlә hesabat dövrünün sonunda mәzәnnә 
әsasında çevrilmiş xarici valyutada amortizasiya edilmiş dәyәr arasında olan fәrqdir. 
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3. ӘSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLӘRİ (DAVAMI) 
 
(w) Sәhm üzrә mәnfәәt.  

İmtiyazlı sәhmlәr geri qaytarılan deyil vә kapitalda iştirak hüququ verәn sәhmlәr kimi nәzәrdәn keçirilir. Sәhm 
üzrә gәlir Tәşkilatın sahibkarlarına aid olan mәnfәәt vә ya zәrәrin hesabat ili әrzindә dövriyyәdә olan kapitalda 
iştirak hüququ verәn sәhmlәrin orta miqdarına bölünmәsi ilә müәyyәn olunur.   

(x) İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr vә müvafiq ayırmalar. 
Әmәk haqları, mәvaciblәr, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna ödәnişlәr, mәzuniyyәt vә 
bülletenlәr üzrә illik ödәnişlәr, mükafatlar vә pul şәklindә olmayan imtiyazlar Tәşkilatın işçilәri tәrәfindәn 
müvafiq xidmәtlәr göstәrildikdә hesablanır. 
 
 

4. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 
TӘTBİQİ 
 
Yeni Beynәlxalq Maliyyә Hesabatları Standartları Tәlәblәrinin Tәtbiqi 
 
Maliyyә hesabatlarının hazırlanması üçün aşağıdakı standartlara edilmiş düzәlişlәrin tәtbiqi 1 yanvar 2017-ci il 
tarixindәn başlayan maliyyә ili üçün icbaridir. 
 Açıqlama Tәşәbbüsü adlı 7 №-li MUBS-a (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir.) - Düzәlişlәr 

müәssisәlәrdәn maliyyә hesabatlarının istifadәçilәrini müәssisәnin maliyyә fәaliyyәti nәticәsindә  
öhdәliklәrdә yaranan dәyişikliklәri dәyәrlәndirmәlәri üçün mәlumatla tәmin etmәyi tәlәb edir.  
 

 12 saylı MUBS-  realizә olunmamış zәrәrlәrә görә Tәxirә Salınmış Vergi Aktivlәrinin Tanınması standartına 
dәyişikliklәr (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir.) – Düzәlişlәr aktivin әdalәtli dәyәrlә 
qiymәtlәndirildiyi vә әdalәtli dәyәrin aktivin vergi bazasındakı dәyәrindәn aşağı olduğu (mәsәlәn әdalәtli 
dәyәrlә ölçülmüş borc alәtlәri üzrә realizә olunmamış zәrәrlәrlә әlaqәdar olaraq tәxirә salınmış vergi aktivi) 
hәmçinin tәxirә salınmış vergi aktivinin uçotu üzrә digәr aspektlәrә aydınlıq gәtirir. Dәyişikliklәrin Tәşkilatın 
maliyyә hesabatları üzәrindә heç bir tәsiri aşkar olunmamışdır. 
 

 12 saylı MHBS üzrә Dәyişiklik ( MHBS-ә 2014-2016 dövrünә illik tәkmillәşdirmәlәr, 2016-cı ilin  dekabr 
ayında dәrc edilmişdir.) – Düzәlişlәr nәticәsindә aydın olurki standartın açıqlanma tәlәblәri  (MHBS 12-nin 
B10-B16 paraqrafları)-nın ümumilәşdirilmiş maliyyә informasiyası istisna olmaqla müәssisәlәrә MHBS 5 
Satış üçün saxlanılan uzunmüddәtli aktivlәr vә dayandırılmış әmәliyyatlar çәrçivәsindә tәtbiq olunub. 
Dәyişikliklәrin Tәşkilatın maliyyә hesabatları üzәrindә heç bir tәsiri aşkar olunmamışdır. 

Nәşr edilmiş, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş MHBS tәlәblәri . 
 

 Tәşkilat MUBSŞ tәrәfindәn tәsdiq olunmuş yeni vә dәyişikliklәr olunmuş lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş 
standartları vә izahatları  1 Yanvar 2017-ci il  tarixindәn başlayan maliyyә ilinә tәtbiq etmәmişdir .  
Rәhbәrlik yeni vә dәyişikliklәr edilmiş standartların vә izahatların  effektiv olduqdan sonra Tәşkilatın  
maliyyә hesabatlarına tәtbiq olunacağını tәxmin edir. Tәşkilat praktiki baxımdan gәlәcәk dövrlәrdә effektiv 
olacaq bütün bu tәlәblәrin tәtbiqinin potensial tәsirlәrini dәyәrlәndirmişdir. 

 
Hal-hazırki Standartlara olan düzәlişlәr 
 
 28 saylı MUBS -a düzәliş (MHBS 2014-2016 dövrünә illik tәkmillәşdirmәlәr, 2016-cı ilin dekabr ayında dәrc   

edilmişdir.) -  Düzәliş, 1 Yanvar 2018-ci il tarixindәn effektiv olmaqla (daha tez tәtbiq olunmasına da icazә 
verilir) aydınlaşdırır ki, ortaq şirkәt vә ya yatırım fondu, sәrmayә tәşkilatı, pay fondundakı investisiyanın 
әdalәtli dәyәrinin qazanc vә zәrәr ölçüsünә әsasәn ölçülmәsi ortaq şirkәtdәki hәr bir investisiya üçün 
mümkündür. Düzәlişin Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına tәsir etmәsi gözlәnilmir. 
 
 



“PARA” BOKT ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARI ÜZRӘ QEYDLӘR  
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
(Min Azәrbaycan Manatı ilә) 

22 

 
4.  YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 

TӘTBİQİ (DAVAMI) 
 
 40 saylı İnvestisiya Әmlaklarının Transferi  MUBS-a düzәliş ( 2016-cı ilin Dekabr ayında dәrc edilmişdir .) - 

Düzәliş, 1 Yanvar 2018-ci il tarixindәn effektiv olmaqla (daha tez tәtbiq olunmasına da icazә verilir) 
aydınlaşdırır ki, İnvestisiya әmlakına vә ya әmlakından transfer (Tikilmәkdә olanlar da daxildir) yalnız o 
zaman ola bilәr ki, onların istifadә qaydasının dәyişdiyinә dair sübut olsun. Düzәlişin Tәşkilatın maliyyә 
hesabatlarına maddi tәsiri gözlәnilmir. 

 2 saylı MHBS Pay Alәtlәri әsasında Ödәmә Әmәliyyatlarının Tәsniflәşdirilmәsi vә Qiymәtlәndirilmәsi 
standartına (2016-cı ilin iyun ayında dәrc edilmişdir.)-  1 Yanvar 2018-ci il (daha tez tәtbiq olunmasına da 
icazә verilir) tarixinә vә bu tarixdәn sonrakı illik dövrlәrә tәtbiq olunacaq dәyişikliklәr, pul vәsaitlәrilә hәyata 
keçirilәn pay alәtlәri әsasında olan ödәnişlәrin hesablanmasında hüquqi vә qeyri- hüquqi verilmә şәrtlәrinin, 
ödәmә mәnbәyindәn vergi öhdәliklәrinin, pay alәtlәri әsasında әmәliyyatların tәsnifatının  nağd ödәnişdәn  
kapitala әsaslı ödәnişlәrә dәyişmәsinin ödәmә sövdәlәşmәlәrinin uçotuna olan tәsirini, dәyişiklikәrin pay 
alәtlәrinә әsaslanan ödәmәlәrin şәrtlәri üzәrindәki tәsirini müәyyәn edir. Dәyişikliklәrin Tәşkilatın maliyyә 
hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsiri gözlәnilmir. 
 

 4 nömrәli MHBS-a edilmiş 9 saylı MUBS-un Tәtbiqi 4 saylı Sığorta Müqavilәlәri adlı MHBS-in tәtbiqinә 
düzәlişlәr – 01 Yanvar, 2018-ci ildәn etibarәn vә ya hәmin tarixdәn başlayan illik dövrlәrә tәtbiq olunan 
düzәlişlәr sığortaçıya 9 saylı MHBS-in 17 saylı MHBS-dan әvvәl tәtbiq edilmәsi zamanı yarana bilәcәk 
dәyişikliklәri gәlir vә xәrc hesabatı әvәzinә digәr gәlirlәr daxilindә tanıması seçimini verir. Bundan әlavә, 
fәaliyyәtlәrinin әhәmiyyәtli hissәsi sığorta ilә bağlı olan şirkәtlәr müvәqqәti olaraq (2021-ci ilә qәdәr) 9 saylı 
MHBS-in tәtbiqindәn azaddırlar vә 39 saylı MUBS-un tәtbiqinә davam edә bilәrlәr. Tәşkilat sığorta 
müqavilәlәri dәrc etmәdiyindәn, adı çәkilәn dәyişikliklәrin Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına tәsiri 
gözlәnilmir. 

 10 saylı MHBS vә 28 saylı MUBS – İnvestor vә Şirkәt vә ya Birgә Müәssisә arasında Aktivlәrin Satışı vә ya 
Artırılması (Sentyabr, 2014-dә dәrc olunmuşdur) – Düzәlişlәr iki standart arasında anlaşılmazlığın izah 
olunmasını nәzәrdә tutur vә gәlir vә ya zәrәr әmәliyyatının biznes әsaslı olduğu zaman tam, әks halda isә 
hissәvi olaraq tanınmasını özündә әks etdirir. İlkin olaraq tәtbiq tarixi 1 Yanvar, 2016-cı il tarixi olaraq qeyd 
olunan standartın tәtbiq tarixi 2015-ci ilin Yanvar ayında qeyri müәyyәn tarixә qәdәr tәxirә salınmışdır, lakin 
ilkin tәtbiq edilmәyә icazә verilir. Bu dәyişikliyin Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına tәsiri gözlәnilmir. 

Yeni Şәrhlәr 

 22 saylı BMHŞK – Xarici Valyutada Olan Әmәliyyatlar vә Әvvәlcәdәn Ödәnişlәr barәdә Şәrh (2016-cı ilin 
Dekabr ayında dәrc olunmuşdur) – 2018-ci ilin 1 Yanvar tarixindәn başlayan dövrlәrә tәtbiq edilmәli olan 
şәrhә әsasәn (daha tez tәtbiq olunmasına da icazә verilir), xarici valyutada әvvәlcәdәn alınmış vә ya ödәnilmiş 
mәblәğ üçün kurs qeyri-maddi aktiv vә ya öhdәliyin tanındığı tarixә olan kurs olaraq hesablanmalıdır. Şәrhin 
Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına әsaslı tәsiri gözlәnilmir. 
 
23 saylı BMHŞK – Gәlir Vergisinin Tanınması Zamanı Qeyri-müәyyәnlik  (2017-ci ilin İyun ayında dәrc 
edilmişdir) – 1 Yanvar, 2019-cu il tarixindәn başlayan dövrlәrdә tәtbiq edilmәli olan şәrh, 12 saylı MUBS-a 
uyğun olaraq gәlir vergisinin tanınması zamanı yaranan qeyri-müәyyәnliklәri, xüsusәn dә (i) qeyri-müәyyәn 
vergi uçotlarının ayrıca aparılması; (ii) vergi orqanlarının yoxlamaları üçün ilkin fәrziyyәlәrin yaradılması; 
(iii) vergiyә tabe tutulan mәnfәәtin (xәrcin) tәyin olunması, vergi bazasının istifadә edilmәmiş vergi 
itkilәrinin, vergi kreditlәrinin vә vergi dәrәcәlәrinin tәyin olunması vә (iv) fakt vә şәraitlә bağlı dәyişikliklәrin 
tәsir sahәlәrindә mәslәhәtlәr verir. Şәrhin Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına әsaslı tәsiri gözlәnilmir. 

Yeni Standartlar 

 9 Saylı MHBS – Maliyyә Alәtlәri (2014-cü ilin İyun ayında dәrc edilmişdir) – Qeyd olunan standart 39 saylı 
MUBS-i vә 9 saylı MHBS-in әvvәlki versiyalarının әvәz edilmәsi mәqsәdilә dәrc olunmuş, 1 Yanvar 2018-
ci il tarixindәn etibarәn tәtbiq edilmәyә başlayacaq (erkәn tәtbiqinә icazә verilir). Standart özündә maliyyә 
aktiv vә öhdәliklәrinin tәsniflәşdirilmәsi vә dәyәrlәndirilmәsi, silinmәlәr, hecinq uçotunun aparılması, 
tanınma vә silinmә üçün şәrtlәri özündә әks etdirir. 
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4. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 
TӘTBİQİ (DAVAMI) 
 

o 9 saylı MHBS bütün tanınan maliyyә aktivlәrinin biznesin modelinә uyğun olaraq tәsniflәşdirilmәsinә vә 
pul axını müqavilәlәrinә әsasәn daha sonra amortizasiya olunmuş vә ya әdalәtli dәyәrdә ölçülmәsini tәlәb 
edir. 

o Maliyyә öhdәliklәri üçün 9 saylı MHBS-in әn әhәmiyyәtli tәsiri әdalәtli dәyәr üsulu seçilәn zaman ortaya 
çıxır: әdalәtli dәyәrin mәblәğindәki mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında tanınan vә öhdәliyin kredit risklәrinin 
dәyişilmәsindәn yaranan dәyişiklik uçot fәrqi yaratmadığı müddәtcә digәr mәcmu gәlirlәr hesabatında 
(mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatı әvәzinә) tanınmalıdır. 

o Maliyyә aktivlәrinin silinmәsi üçün 9 saylı MHBS “gözlәnilәn kredit itkisi(GKİ)” modelini tәqdim edir. Bu 
model  itkini sübut edәn şәraitin yaranması ilә әlaqәli obyektiv sübutun meydana gәlmәsini gözlәmәkdәnsә, 
müqavilәnin imzalandığı tarixә gözlәnilәn itkilәr üçün ehtiyatın yaradılması konsepti üzәrindә qurulub.  

o Hedcinq uçotu üçün 9 saylı MHBS әsaslı yeniliklәr tәqdim edir. Belә ki, bu yeniliklәr maliyyә 
hesabatlarında maddi vә qeyri-maddi risklәrin hecinqinin tәsviri üçün daha yaxşı imkan yaradır. 

o Ehtiyatların tanınması vә silinmәsi 39 saylı MUBS ilә eyni olaraq qalır. 
 

o Rәhbәrlik 9 saylı MHBS-in Tәşkilatın maliyyә hesabatlarında tәtbiqinә qeyd olunan tәtbiqin icbari olduğu 
tarixdәn başlayacaqlarını qeyd edir. Rәhbәrlik 9 saylı MHBS-in Tәşkilatın 31 Dekabr, 2017-ci il tarixinә 
olan maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin vә hәmin tarixә olan şәraitin analizi nәticәsindә Tәşkilatın maliyyә 
hesabatlarına tәsirini nәzәrdәn keçirmişdir. 

o 9 saylı MHBS-ә әsasәn mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında digәr gәlir vә xәrclәr bölmәsindә әdalәtli dәyәrindә 
tanınmalı olan vә satış üçün hazır kapital investisiyalarından başqa, müәssisәnin  bütün maliyyә aktiv vә 
öhdәliklәri 39 saylı MUBS-a әsasәn hesablanmalıdır. 

o Dәyәrsizlәşmә zamanı Rәhbәrlik Tәşkilatın debitor borcları üçün olan ömürlük GKI-lәri tanımaqla bağlı 
asanlaşdırılmış yanaşma tәtbiq etmәk fikrindәdir. Rәhbәrlik hazırda bu tәsirin dәrәcәsini 
qiymәtlәndirmәkdә olsa da, 9 №-li MHBS-in GKI modelinin tәtbiqinin kredit itkilәrinin erkәn qәbul 
edilmәsi ilә nәticәlәnәcәyini proqnozlaşdırır. Lakin aparılan әtraflı araşdırma tamamlanmadan bu tәsirin 
mәqbul sәviyyәdә tәxmin edilmәsi uyğun hesab edilmir. Xüsusilә yeni GKI modelinin icrası çәtinliklәrin 
olduğunu tәsdiqlәyir vә Tәşkilatın kredit idarәetmә sistemlәrinin mühüm modifikasiyalarını da ehtiva edә 
bilәr. 

o Yeni hecinq mühasibatlığının tәlәblәri Tәşkilatın riskin idarә edilmәsi siyasәti ilә sıx 
uyğunlaşdırılacağından, Tәşkilatın mövcud hecinq mühasibatlığının ilkin qiymәtlәndirilmәsi onların 9 №-
li MHBS-ın tәtbiqindәn sonra davam edәn hecinq  әlaqәlәri kimi uyğunlaşdırılacağı göstәrir. Rәhbәrlik 9 
№-li MHBS hecinq uçotu tәlәblәrinin tәtbiqinin Tәşkilatın maliyyә hesabatları üzәrindә әhәmiyyәtli 
tәsirinin olacağını proqnozlaşdırmır. 

 
 15 №-li MHBS Müştәrilәrlә Bağlanan Müqavilәlәrdәn Gәlir (2014-cü ilin may ayında dәrc olunmuş vә 2015-

ci ilin sentyabr, 2016-cı ilin aprel aylarında müvafiq olaraq keçәrli tarix vә izahlar üçün düzәlişlәr edilmişdir.) 
- 1 Yanvar 2018-ci il vә bu tarixdәn sonra (daha tez tәtbiq olunmasına da icazә verilir) başlayan hesabat 
dövrlәri üçün etibarlı olan 11 №-li MUBS, 18 №-li MUBS vә oların izahlarını әvәz edir. Әmәliyyatlar, sәnaye 
sektorları vә investisiya bazarlarında müntәzәm olaraq tәtbiq olunan әtraflı açıqlamalar vә yeni vә ya 
tәkmillәşdirilmiş tәlimat şәklindә gәlirin tanınması üçün tәk vә geniş (müştәrilәrin bütün müqavilәlәrinә tәtbiq 
olunacaq beş mәrhәlәli bir modelә әsaslanan) bir çәrçivә yaradır (misal üçün, gәlirin tanınması mәsәlәsi, 
dәyişkәn mülahizәlәrin nәzәrә alınması, müqavilәnin bağlanması vә yerinә yetirilmәsi xәrclәri vә s). 
Rәhbәrlik 15 №-li MHBS-in mәcburiyyәt yarandıqda Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına tәtbiq olunacağını 
gözlәyir vә yeni Standarta keçidin retrospektiv metodundan istifadә etmәk niyyәtindәdir. Tәşkilatın әsas gәlir 
mәnbәlәrinin hazırkı uçot davranışlarına әsaslanaraq, Rәhbәrlik 15 №-li MHBS-in tәtbiqinin Tәşkilatın 
maliyyә mövqeyi vә ya maliyyә performansına, gәlir tranzaksiyaları üzәrindә daha әhatәli açıqlamaların tәmin 
edilmәsi istisna olunmaqla, ciddi tәsiri olacağını fikirlәşmir. Bununla belә, Rәhbәrliyin hәlә ki 15 №-li MHBS-
in tәtbiqinin Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına tam tәsirini qiymәtlәndirmәkdә olduğundan, Rәhbәrlik әtraflı 
araşdırmanı tamamlanmadan bu tәsirin mәqbul sәviyyәdә tәxmin edilmәsi uyğun hesab etmir. 
 



“PARA” BOKT ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARI ÜZRӘ QEYDLӘR  
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
(Min Azәrbaycan Manatı ilә) 

24 

 
4.  YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 

TӘTBİQİ (DAVAMI) 
 
 16 №-li MHBS Lizinq (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc olunmuşdur.) - 1 Yanvar 2019-cu il vә bu tarixdәn 

sonra başlayan hesabat dövrlәri (erkәn tәtbiqә yalnız o halda icazә verilir ki, 15 №-li MHBS tәtbiq olunsun) 
üçün etibarlı olan yeni standart, 17 №-li MUBS vә izahını әvәz edir. Göstәrilәn әn böyük dәyişiklik, demәk 
olar ki, bütün lizinqlәrin, tәk bir modelә әsasәn (12 aydan qısa müddәtli icarәlәr vә aşağı dәyәrli aktivlәrin 
icarәsi istisna olmaqla) icarәdarların balans hesablarında göstәrilmәklә әmәliyyat vә maliyyә lizinqi arasındakı 
fәrqi aradan qaldırmasıdır. Buna baxmayaraq, icarәyә verәnin mühasibat uçotu böyük dәyişikliyә mәruz 
qalmır vә әmәliyyat - maliyyә lizinqlәri arasında fәrq saxlanılır. Rәhbәrlik 16 №-li MHBS-in mәcburiyyәt 
yarandıqda Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına aşağıdakı tәsirlәrlә tәtbiq olunacağı fikrindәdir: 
 

o Aktivdәn istifadә hüququ vә müvafiq öhdәlik 16 №-li MHBS-nın tәtbiqindәn sonra aşağı dәyәr vә 
qısamüddәtli lizinqlәr üçün kvalifikasiyadan keçmәsә,  Tәşkilat onları bütün bu lizinqlәrә nәzәrәn tanımalı 
olacaq ki, bu hal Tәşkilatın maliyyә hesabatlarında qәbul edilmiş mәblәğlәr üzәrindә ciddi tәsirә malik ola 
bilәr. Lakin Rәhbәrlik araşdırmanı tamamlanmadan bu tәsirin mәqbul sәviyyәdә tәxmin edilmәsi uyğun 
hesab edilmir. 

o Tәşkilatın icarәdar olduğu maliyyә lizinqlәri üçün, artıq Tәşkilat lizinq razılaşması üçün aktiv vә әlaqәdar 
maliyyә lizinq öhdәliyi hesab olunduğundan, Rәhbәrlik 16 №-li MHBS -ın tәtbiqinin Tәşkilatın maliyyә 
hesabatlarında qәbul edilmiş mәblәğlәr üzәrindә ciddi tәsirә malik olacağı fikrindә deyil. 
 

 17 №-li MHBS Sığorta müqavilәlәri (2017-ci ilin may ayında dәrc olunmuşdur) - 4 №-li MHBS-ı әvәz edәn, 
1 yanvar 2021-ci il vә bu tarixdәn sonra başlayan hesabat dövrlәri üçün etibarlı olan Standart sığorta 
öhdәliklәrinin cari yerinә yetirilmә dәyәrindә ölçülmәsini tәlәb edir vә bütün sığorta müqavilәlәri üçün daha 
düzgün ölçü vә tәqdimat anlayışını tәmin edir. Bu tәlәblәr sığorta müqavilәlәri üçün sistematik, prinsip-әsaslı 
uçot hәdәfinә nail olmaq üçün tәrtib edilib vә maliyyә hesabatlarının istifadәçilәrinin sığorta müqavilәlәrindәn 
mülkiyyәtin maliyyә mövqeyi, maliyyә performansı vә nağd pul axını üzәrindәki tәsirini qiymәtlәndirmәlәrinә 
әsas verir. O hәm dә oxşar prinsiplәrin tәkrar sığorta müqavilәlәrinә vә investisiya müqavilәlәrinә tәtbiq 
edilmәsini tәlәb edir. Tәşkilat nә sığorta, nә dә tәkrar sığorta müqavilәlәrinә sahib olmadığı üçün, Standartın 
maliyyә hesabatlarına tәsiri gözlәnilmir. 
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5. XALİS FAİZ GӘLİRLӘRİ 
 
 31 dekabr 2017-ci il  

tarixindә bitәn il üzrә 
AZN’000 

  31 dekabr 2016-cı il 
tarixindә bitәn il üzrә 

AZN’000 

Faiz gәlirlәri     

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 18,213   27,998 

Banklara verilmiş kreditlәr 79   57 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri -   16 

Cәmi faiz gәlirlәri 18,292   28,071 

Faiz xәrclәri     

Müştәrilәrin cari hesabları vә aktivlәri -   (4,683) 

Subordinasiya borc öhdәliklәri (901)   (1,270) 

İmtiyazlı sәhmlәr (1,154)   (1,154) 

Sair borc öhdәliklәri (392)   (323) 

Bank depozitlәri vә hesabları -   (60) 

Cәmi faiz xәrclәri (2,447)   (7,490) 

Xalis faiz gәlirlәri 15,845   20,581 

 
6. HAQQ VӘ KOMİSSİYA GӘLİRLӘRİ VӘ XӘRCLӘRİ 
 
Haqq vә komissiya gәlirlәri vә xәrclәri aşağıdakı şәkildә olmuşdur: 
 
 31 dekabr 2017-

ci il tarixindә 
bitәn il üzrә 

AZN’000 

 31 dekabr 2016-
cı il tarixindә

bitәn il üzrә
AZN’000

Haqq vә komissiya gәlirlәri:   
Nağd pul vәsaitlәrinin çıxarılması üzrә әmәliyyatlar 9  280
Hesablaşma әmәliyyatları üzrә 8  423
Plastik kartlar üzrә әmәliyyatlar -  247

Cәmi haqq vә komissiya gәlirlәri 17  950

Haqq vә komissiya xәrclәri:   
Plastik kartlar üzrә әmәliyyatlar (12)  (152)
Müxbir hesablara xidmәt (28)  (25)
Nağd pul vәsaitlәrinin çıxarılması üzrә әmәliyyatlar (1)  -
Digәr (32)  (106)

Cәmi haqq vә komissiya xәrclәri (73)  (283)
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7. DӘYӘRSİZLӘŞMӘ ÜZRӘ EHTİYATLAR 
 
Faiz gәtirәn aktivlәr üzrә ehtimal edilәn zәrәr üzrә ehtiyatlar aşağıdakı şәkildә olmuşdur: 
 
 31 dekabr 2017-ci il 

tarixindә bitәn il üzrә 
AZN’000 

  31 dekabr 2016-cı il 
tarixindә bitәn il üzrә 

AZN’000 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 27,335   28,730
Banklara verilmiş kreditlәr (10)   (14)
Müştәri hesablarının overdraft (10,706)   -
Cәmi xalis dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatlar 16,619   28,716 

 
 
8. XARİCİ VALYUTA İLӘ ӘMӘLİYYATLAR VӘ MӘZӘNNӘ FӘRQLӘRİ ÜZRӘ XALİS GӘLİR   
 
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә xalis gәlir aşağıdakı şәkildә olmuşdur: 
 
 31 dekabr 2017-ci il  

tarixindә bitәn il üzrә 
AZN’000 

  31 dekabr 2016-cı il 
tarixindә bitәn il üzrә 

AZN’000 

Dilinq әmәliyyatları üzrә gәlir 32   5,680 

Dilinq әmәliyyatları üzrә zәrәr (52)   (2,144) 

Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә xalis (zәrәr)/gәlir (20)   3,536 

Valyuta qalıqlarının yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn gәlir 18,606   60,317 

Valyuta qalıqlarının yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn zәrәr (20,942)   (57,306) 

Mәzәnnә fәrqlәri üzrә xalis (zәrәr)/gәlir (2,336)   3,012 

 
 
9. SAİR ӘMӘLİYYAT GӘLİRLӘRİ 
 
 31 dekabr 2017-ci il 

tarixindә bitәn il üzrә 
AZN’000 

  
31 dekabr 2016-cı il 

tarixindә bitәn il üzrә
AZN’000

Müştәri hesablarının silinmәsindәn gәlir 807   -
Әmanәtlәr üzrә yığılmış faizlәrin silinmәsindәn gәlir 54   -
Digәr gәlirlәr 7   5
Cәmi sair әmәliyyat gәlirlәri 868   5

 

10. İŞÇİ HEYӘT ÜZRӘ XӘRCLӘR  

 
31 dekabr 2017-ci il 

tarixindә bitәn il üzrә 
AZN’000 

  
31 dekabr 2016-cı il 

tarixindә bitәn il üzrә
AZN’000

Әmәkdaşların mәvacibi (2,307)   (3,399)
Azәrbaycan Respublikası Sosial Müdafiә Fonduna ayırmalar (504)   (741)
Cәmi işçi heyәt üzrә xәrclәr (2,811)   (4,140)

 
 



“PARA” BOKT ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARI ÜZRӘ QEYDLӘR  
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
(Min Azәrbaycan Manatı ilә) 

27 

 
11. SAİR ÜMUMİ İNZİBATİ XӘRCLӘR 
 
Әmәliyyat xәrclәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 

 
 31 dekabr 2017-ci il 

tarixindә bitәn il 
üzrә 

AZN’000

 

31 dekabr 2016-cı il 
tarixindә bitәn il 

üzrә
 AZN’000

Köhnәlmә vә amortizasiya (973)  (1,057)
Peşәkar xidmәtlәr (422)  (391)
Rabitә xәrclәri (390)  (480)
İcarә haqqı (358)  (544)
Tәhlükәsizlik xidmәti (352)  (609)
Ofis lәvazimatları (211)  (375)
Reklam vә marketinq (97)  (316)
Mәnfәәt vergisindәn başqa vergilәr (88)  (207)
İnvestisiya mülkiyyәti ürә birbaşa әmәliyyat xәrclәri (71)  (65)
Bina vә avadanlıqların digәr xәrclәri (58)  (131)
Kommunal xidmәtlәr (46)  (60)
Sığorta (22)  (44)
Ezamiyyәt (7)  (63)
Müştәri depozitlәrinin sığortası -  (130)
Sair xәrclәr (82)  (252)
Cәmi sair ümumi inzibati xәrclәr (3,177)  (4,724)

 
12. MӘNFӘӘT VERGİSİ 
 
Tәşkilat cari mәnfәәt vergisi ödәmәlәrini vә vergi bazalarını Tәşkilatın fәaliyyәt göstәrdiyi Azәrbaycan 
Respublikasının vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq aktiv vә öhdәliklәrdә dәyәrlәndirir vә әks etdirir vә bu 
hesablamalar MHBS-dan fәrqlәnir. 
 
Bәzi xәrclәrin vergi bazasının hesablanması zamanı nәzәrә alınmaması vә bәzi gәlirlәrin vergiyә tabe tutulmaması 
nәticәsindә Tәşkilatın daimi vergi fәrqlәri yaranır.  

Tәxirә salınmış vergilәr maliyyә hesabatlarında göstәrilәn aktiv vә öhdәliklәrin qalıq dәyәri ilә onların vergi 
hesabatındakı qalıq dәyәrlәri arasındakı müvәqqәti fәrqlәrin xalis vergi tәsirini әks etdirir. 31 dekabr 2017-ci il vә 
31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә olan müvәqqәti fәrqlәr әsasәn gәlir vә xәrclәrin tanınmasında müxtәlif üsulların 
istifadә edilmәsinә, elәcә dә bәzi aktivlәr üzrә vergi uçotunda olan qalıqların maliyyә hesabatlarında olan qalıqlara 
nisbәtәn fәrqli olması nәticәsindә yaranır. 

Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi xüsusilә fәrqli şәrhlәrә vә dәyişikliklәrә başlanğıc verә bilәr. 
Bundan әlavә, vergi qanunvericiliyinә dair rәhbәrliyin şәrhi vergi orqanlarının şәrhindәn fәrqlәnә bilәcәyi üçün 
sövdәlәşmәlәrә vergi orqanları tәrәfindәn etiraz edilә bilәr vә nәticәdә Tәşkilata maliyyә hesabatları üçün 
әhәmiyyәtli olacaq әlavә vergilәr, cәzalar vә faizlәr tәyin oluna bilәr. 
 
31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-ci il tarixlәrinә olan müvәqqәti fәrqlәrә aşağıdakılar daxildir: 
 
 
 
 

2017-ci il
AZN’000

 2016-cı il
AZN’000

Cari il üzrә vergi xәrclәri -  - 
Müvәqqәti fәrqlәrin yaranması vә bәrpası sәbәbindәn tәxirә salınmış 
vergi aktivlәrinin hәrәkәti 570  (500)

Cәmi mәnfәәt vergisi gәliri 570  (500)
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Maliyyә mәnfәәti ilә mәnfәәt vergisi xәrci arasında әlaqә 31 dekabr 2017-ci vә 2016-cı il tarixlәrinә aşağıdakı 
kimi izah edilir: 
 
 2017

AZN’000 %
 2016

AZN’000
 

% 

 
Mәnfәәt vergisindәn әvvәlki zәrәr (8,306)  (9,779)  
 

Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsi ilә 
mәnfәәt vergisi (1,661) 20  (1,956)  20
Gәlirdәn çıxılmayan xalis xәrclәr 2,231 (27)  1,456  (14)
 570 (7)  (500)  6

  

Tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri 

 
31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrindә başa çatmış illәr üzrә müvәqqәti fәrqlәrdә dәyişikliklәr 
aşağıdakı kimi tәqdim olunur. 
 

 
 
 

 

 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә olan tәxirә salınmış 802 min AZN vergi aktivlәri Tәşkilatda mövcuddur, bütün 
müvәqqәti dәyişikliklәrin xalis tәsiri gәlәcәkdә vergidәn yaranan fayda ilә nәticәlәnib. Halbuki vergiyә cәlb 
olunan gәlirlәr üzrә bu faydadan gәlәcәkdә istifadә olunması mәlum deyil vә buna görә dә Rәhbәrlik tәxirә 
salınmış vergi aktivlәri hesabında әlavә vergi faydalarını tanımır. 
 

 2017 
AZN’000 

1 yanvar 2017-ci il
 tarix inә qalıq 

 Mәnfәәt vә ya zәrәrdә 
 ә ks ol unmuş 

31 dekabr 2017-ci il
 tarix inә qalıq 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 527 (682) (155)
Bina vә avadanlıqlar (15) - (15)
Digәr aktivlәr 142 (1) 141
Digәr borc öhdәliklәri (13) (11) (24)
Digәr öhdәliklәr 125 124 249

Cәmi 766 (570) 196

2016 
AZN’000 

1 yanvar 2016-cı il
 tarixinә qalıq 

Mәnfәәt vә ya zәrәrdә
әks olunmuş 

31 dekabr 2016-cı il
 tarixinә qalıq 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 1,009 (482) 527
Bina vә avadanlıqlar (743) 728 (15)
Digәr aktivlәr - 142 142
Digәr borc öhdәliklәri - (13) (13)
Digәr öhdәliklәr - 125 125
Cәmi 266 500 766
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13. SӘHM ÜZRӘ ZӘRӘR 
 
Sәhm üzrә әsas vә azaldılmış zәrәr 
 
Adi sәhm üzrә әsas zәrәr 31 dekabr 2017-ci il üzrә adi sәhmdarlara aid olunan 11,335 min AZN (2016: 
9,779 min AZN zәrәr) zәrәr vә 146 min (2016: 146 min) adi sәhmlәrin dövriyyәdә olan orta çәkili sayına әsasәn 
aşağıdakı qaydada hesablanır.  
 
 31 dekabr

 2017-ci il
31 dekabr
 2016-cı il

 
Adi sәhmdarlara bölüşdürülә bilәn xalis zәrәr (AZN’000) (8,306) (9,779)

31 dekabr tarixindә başa çatmış il üzrә adi sәhmlәrin hesablanmış orta 
çәkili sayı (sәhm minlәrlә) 146  146 
  
Sәhm üzrә әsas vә azaldılmış zәrәr (sәhm üzrә AZN) (56.89)  (66.98)
 
 
 31 dekabr 

2017-ci il 
31 dekabr 
2016-cı il

İlin әvvәlindә buraxılmış adi sәhmlәr (sәhm minlәrlә) 
146 146

 

İl әrzindә buraxılmış sәhmlәrin tәsiri (sәhm minlәrlә) - -
31 dekabr tarixindә başa çatmış il üzrә adi sәhmlәrin hesablanmış orta 
çәkili sayı (sәhm minlәrlә) 146 146

 

 
 
Tәşkilatın azaldılmış potensial adi sәhmlәri yoxdur; buna görә dә sәhm üzrә azaldılmış gәlir sәhm üzrә әsas gәlirә 
bәrabәrdir. 
 
14. PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ 
 
Nağd pul vә ARMB-da yerlәşdirilmiş vәsaitlәrә aşağıdakılar daxildir: 
 
 31 dekabr

2017-ci il
AZN’000

 31 dekabr
2016-cı il
AZN’000

Pul vәsaitlәri 385  2,727

ARMB-dә müxbir hesablar 76  9,219

Digәr Tәşkilatlarda müxbir hesablar vә overnayt depozitlәr 

- reytinqi BBB 2  2

- reytinqi BB- dәn BB+ dәk 258  237

- reytinqi B+-dәn aşağı 23  3

- reytinqsiz 2  2

Digәr Tәşkilatlarda cәmi müxbir hesablar vә overnayt depozitlәr 288  244

 746  12,190

 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin heç biri dәyәrsizlәşmәmiş vә vaxtı keçmәmişdir. Bankların reytinqlәri 
beynәlxalq agentliklәrinin müәyyәn etdiyi reytinqlәrә әsaslanır. 
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15. İNVESTİSİYA QİYMӘTLİ KAĞIZLARI 
 

Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 

 31 dekabr 2017-ci il
AZN’000

31 dekabr 2016-cı il
AZN’000

- Korporativ sәhmlәr 

MilliKart MMC 500 500

Cәmi korporativ sәhmlәr 500 500
 

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın hәrәkәtinin tәhlili aşağıda göstәrilmişdir: 
 
 31 dekabr 2017-ci il  31 dekabr 2016-cı il
 AZN’000  AZN’000

İlin әvvәlinә qalıq -   - 
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın yaradılması -   - 
İlin sonuna qalıq -   - 

 
İlkin dәyәr әsasında әks edilmiş satıla bilәn investisiyalar MilliKart MMC-dә bazar qiymәtlәri olmayan 
sәhmlәrdәn ibarәtdir. Bu investisiyalar üzrә bazar yoxdur vә onların cari әdalәtli dәyәrini tәsdiqlәmәk üçün son 
dövrlәrdә heç bir әmәliyyat aparılmamışdır. Bununla yanaşı, bu sahәdә gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә bağlı 
qeyri-müәyyәnlik sәbәbindәn, diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üsulları bir sıra әdalәtli dәyәrlәri 
müәyyәn edir. Lakin rәhbәrlik ilin sonuna әdalәtli dәyәrin balans dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
fәrqlәnmәyәcәyini hesab edir. 
  
16. BANKLARA VERİLMİŞ KREDİTLӘR 
 
 31 dekabr 2017-ci il

           AZN’000
31 dekabr 2016-cı il

           AZN’000

ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar - - 

Kreditlәr vә depozitlәr 

- reytinqsiz 5   1,286 

Cәmi kreditlәr vә depozitlәr 5   1,286 

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat   (5)   (15) 

Tәşkilatlara verilmiş xalis kreditlәr vә avanslar -   1,271 

 

31 Dekabr 2017-ci il hesabat dövrünә Tәşkilatın Bank statusu olmadığı üçün ARMB –da heç bir mәcburi ehtiyat 
saxlamaq zәrurәti dә olmamışdır. 

 

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın hәrәkәtinin tәhlili 
 
 31 dekabr 2017-ci il 

AZN’000
31 dekabr 2016-cı il

AZN’000

İlin әvvәlinә qalıq 15  29

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın (qaytarılması)/ yaradılması (10)  (14) 

İlin sonuna qalıq 5  15 
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31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә Banklardan alınacaq vәsaitlәrә müvafiq olaraq 0 AZN vә 92 
min AZN mәblәğindә hesablanmış faiz gәlirlәri daxildir. 
 
Banklardan alınacaq vәsaitlәrin valyuta, likvidlik vә digәr risk tәhlillәri 31 saylı Qeyddә açıqlanmışdır. 
 
 
17. MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR 
 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr 2017

AZN’000
 31 dekabr 2016

AZN’000

Amortizasiya olunmuş dәyәrindә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 97,640  140,219
Kreditin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatlar (27,329)  (46,390)

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 70,311  93,829

 
31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә yığılmış faiz gәlirlәri, 
müvafiq olaraq 18,285 min AZN vә 27,998 min AZN tәşkil etmişdir. 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixindә başa çatmış il әrzindә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin 
siniflәri әsasında kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatdakı dәyişikliklәr tәqdim olunur: 

 
 Korporativ müştәrilәrә

verilmiş kreditlәr
AZN’000

Fәrdi müştәrilәrә
verilmiş kreditlәr

AZN’000

 
Cәmi

AZN’000

İlin әvvәlinә qalıq  3,806 42,584   46,390 
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın yaradılması 13,977 16,313  30,020
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın azaldılması (2,571) (114)  (2,685)
Silinmiş kreditlәrә yaradılmış ehtiyyat (14,092) (32,304)  (46,396)
İlin sonuna qalıq 1,120 26,209  27,329

 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixindә başa çatmış il әrzindә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin 
tәsnifat kateqoriyaları әsasında kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatdakı dәyişikliklәr tәqdim olunur: 

 
 Korporativ müştәrilәrә 

verilmiş kreditlәr 
AZN’000 

Fәrdi müştәrilәrә 
verilmiş kreditlәr 

AZN’000 

 
Cәmi

AZN’000

İlin әvvәlinә qalıq 2,620  21,548  24,168
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın yaradılması  1,695 27,040   28,735 
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın azaldılması  (1)  (4)   (5)
Silinmiş kreditlәrә yaradılmış ehtiyyat  (508)  (6,000)   (6,508)

İlin sonuna qalıq  3,806 42,584   46,390 
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Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә kredit növlәri üzrә mәlumat tәqdim olunur: 
 

 
Cәmi mәblәğ 

AZN’000 
 

Dәyәrsizlәşmә 
üzrә ehtiyat 

AZN’000 
 

Balans dәyәri 
AZN’000 

Korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

İri korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 
14,643    (1,120)  13,523 

Fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 
İstehlak kreditlәri  58,124   (18,697)    39 427 
Sahibkarlara verilmiş kreditlәr  18,103  ( 4,627)    13 476 
Kredit kartları  4,024   (1,687)    2 337 
Avtomobil kreditlәri  2,746  ( 1,198)    1 548 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 97,640  (27,329)  70,311 

 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә kredit növlәri üzrә mәlumat tәqdim olunur: 
 
 
 

 
Cәmi mәblәğ 

AZN’000 

 Dәyәrsizlәşmә 
üzrә ehtiyat 

AZN’000 

  
Balans dәyәri

AZN’000

Korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

İri korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәr                        25,034 (3,806)  21,228

Fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 
İstehlak kreditlәri 30,773                  (17,472)   13,301 
Sahibkarlara verilmiş kreditlәr 77,823                (21,762)   56,061 
Kredit kartları 3,600                  (1,525)   2,075 
Avtomobil kreditlәri 2,989                  (1,825)   1,164 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr        140,219   (46,390)  93,829
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31 dekabr 2017-ci il tarixinә korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 

31 dekabr 2017-ci il, AZN’000 

Müştәrilәrә
verilmiş kreditlәr, balans

dәyәri 
 

Girovun әdalәtli
dәyәri

- kreditin başlanğıc tarixinә 
dәyәrlәndirilmiş girov 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr:    
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr -  - 
Daşınmaz әmlak 110  110 
Avtonәqliyyat vasitәlәri -  - 
Qiymәtli metallar 914  908 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 2,817  - 
Cәmi fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr:  3,841  1,018 

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr:     

Pul vәsaitlәri vә depozitlәr 19  19 
Daşınmaz әmlak 9,632  7,949 
Sair girov 18  18 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 13  - 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 9,682    7,986 

Korporativ müştәrilәrә verilmiş cәmi kreditlәr: 13,523    9,004 
 
31 dekabr 2016-cı il tarixinә korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 
 

31 dekabr 2016-cı il, AZN’000 

Müştәrilәrә 
 verilmiş kreditlәr, balans 

dәyәri 

 Girovun әdalәtli 
dәyәri 

- kreditin başlanğıc tarixinә 
dәyәrlәndirilmiş girov 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr 

Pul vәsaitlәri vә depozitlәr -  -
Daşınmaz әmlak  12,963   12,963 
Avtonәqliyyat vasitәlәri  4,592   4,592 
Qiymәtli metallar  918   904 

Cәmi fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr: 

 
18,473

 
18,459

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr 

Pul vәsaitlәri vә depozitlәr                                                                                               18                                                       17 
Daşınmaz әmlak                                                                                                          2,729                                                  2,596 
Sair girov                        -            -

Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 
8
 

                                        -

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 2,755 

 
                            2,613 

Korporativ müştәrilәrә verilmiş cәmi 
kreditlәr 21,228

 
21,072

 
 
 
 
 



“PARA” BOKT ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARI ÜZRӘ QEYDLӘR  
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
(Min Azәrbaycan Manatı ilә) 

34 

 
Yuxarıdakı cәdvәllәr hәddindәn artıq girovlanma effekti istisna olmaqla tәqdim olunur. 
 
Korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәrә fәrdi kredit qiymәtlәndirilmәsi vә dәyәrsizlәşmә testi tәtbiq olunur. 
Korporativ müştәrinin ümumi kredit qabiliyyәti ona verilmiş kreditin keyfiyyәtinin әn münasib göstәricisidir. 
Bununla belә, girov әlavә tәhlükәsizliyi tәmin edir vә Tәşkilat korporativ borcalanlardan girovu tәmin etmәyi 
xahiş edir. 
 
Tәşkilat, girovunun әdalәtli dәyәri kreditin başlandığı tarixdә qiymәtlәndirilmiş kreditlәrә malikdir vә bu dәyәr 
sonrakı dәyişikliklәr üçün vә girovunun әdalәtli dәyәri müәyyәnlәşdirilmәmiş kreditlәr üçün yenilәnmәmişdir. 
Girovun qiymәtlәndirilmәsi haqqında mәlumat, әgәr varsa, bu qiymәtin nә zaman qoyulmasından asılıdır. 
 
Girovun çoxsaylı növlәri ilә tәmin olunan kreditlәr üçün, dәyәrsizlәşmә üzrә qiymәtlәndirilmәyә uyğun olan 
girov açıqlanmışdır. Kiçik vә orta müәssisә borcalanlarının sәhmdarları kimi fiziki şәxslәrdәn alınmış 
qarantiyalar vә qiymәtli kağızlar dәyәrsizlәşmә üzrә qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmamışdır.  
  
Vaxtı keçmәmiş vә ya dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәrin bәrpa oluna bilmә xüsusiyyәti, әsasәn, girovun dәyәrindәn daha 
çox borcalanın krediti ödәmә qabiliyyәtindәn asılıdır vә Tәşkilat hәr hesabat tarixindә girovun qiymәtlәndirilmәsini 
mütlәq şәkildә yenilәmir. 
 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә sahibkarlara verilmiş kreditlәrin girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 
 

31 dekabr 2017-ci il, AZN’000 

Müştәrilәrә
verilmiş kreditlәr, balans

dәyәri 
 

Girovun әdalәtli
dәyәri

- kreditin başlanğıc 
tarixinә dәyәrlәndirilmiş 

girov 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr:    
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr -  - 
Daşınmaz әmlak 2,396  2,369 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 14  14 
Qiymәtli metallar -  - 
Sair girov -  - 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 55  - 
Cәmi fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr: 2,465  2,383 
 Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr:     
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr -  - 
Daşınmaz әmlak 10,944  10,351 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 27  27 
Qiymәtli metallar -  - 
Sair girov -  - 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 40  3 

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 10,011  10,381 

Sahibkarlara verilmiş cәmi kreditlәr: 13,476  12,764 
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31 dekabr 2016-cı il tarixinә sahibkarlara verilmiş kreditlәrin girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 

31 dekabr 2016-cı il, AZN’000 
Müştәrilәrә

verilmiş kreditlәr, balans
dәyәri 

 

Girovun әdalәtli
dәyәri

- kreditin başlanğıc 
tarixinә dәyәrlәndirilmiş 

girov 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr:    
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr 170                                       170 
Daşınmaz әmlak 32,872   32,429 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 2,404   2,404 
Qiymәtli metallar                       10   10 
Sair girov                                  98   97 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 798   - 
Cәmi fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr: 36,352  35,110 

 Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr:     
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr 258   248 
Daşınmaz әmlak 18,948   17,591 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 161   142 
Qiymәtli metallar 5   5 
Sair girov 251   248 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 86  - 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 19,709   18,233 
Sahibkarlara verilmiş cәmi kreditlәr: 56,061   53,343 

 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә müştәrilәrә verilmiş istehlak kreditlәrin girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 

31 dekabr 2017-ci il, AZN’000 
Müştәrilәrә

verilmiş kreditlәr, balans
dәyәri 

 

Girovun әdalәtli
dәyәri

- kreditin başlanğıc 
tarixinә dәyәrlәndirilmiş 

girov 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr:    
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr -  - 
Daşınmaz әmlak 2,617  2,492 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 318  317 
Qiymәtli metallar 249  247 
Sair girov 7  7 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 385  4 
Cәmi fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr: 3,576  3,067 

 Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr:     
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr 439  409 
Daşınmaz әmlak 24,891  20,477 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 1,742  1,052 
Qiymәtli metallar 2,404  1,422 
Sair girov 1,684  1,489 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 4,691  94 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 35,851  24,943 

İstehlak mәqsәdli verilmiş cәmi kreditlәr: 39,427  28,010 
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31 dekabr 2016-cı il tarixinә müştәrilәrә verilmiş istehlak kreditlәrin girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 
 

31 dekabr 2016-cı il, AZN’000 
Müştәrilәrә

verilmiş kreditlәr, balans
dәyәri 

 

Girovun әdalәtli
dәyәri

- kreditin başlanğıc 
tarixinә dәyәrlәndirilmiş 

girov 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr:    
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr 3  3 
Daşınmaz әmlak 1,969  1,953 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 158  137 
Qiymәtli metallar 4,378  4,294 
Sair girov 44  39 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 720  31 
Cәmi fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr: 7,272  6,457 

 Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr:     
Pul vәsaitlәri vә depozitlәr 43  43 
Daşınmaz әmlak 2,033  2,010 
Avtonәqliyyat vasitәlәri 667  524 
Qiymәtli metallar 2,396  2,103 
Sair girov 140  135 
Girovsuz vә ya sair kredit tәminatsız 750  35 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 6,029  4,850 

İstehlak mәqsәdli verilmiş cәmi kreditlәr: 13,301  11,307 
 
 

Digәr fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

İstehlak kreditlәrinin 1%-i (2016: 1%) zәmanәt mәktubları ilә, qalan hissәsi isә maksimum 29% (2016: 36%) 
dәyәrindә girovun dәyәrә olan nisbәti ilә daşınmaz әmlak, qiymәtli metal vә digәr girovlarla tәmin olunur. 

Kredit kartı kreditlәri 15% (2016: 24%) dәyәrindә girovun dәyәrә olan nisbәti ilә avtomobillәr vә daşınmaz 
әmlakla tәmin olunur. 

Avtomobil kreditlәri әsas avtomobillәrlә tәmin edilir. Tәşkilatın siyasәti maksimum 15% dәyәrindә girovun 
dәyәrә olan nisbәti ilә avtomobil kreditlәri vermәkdәn ibarәtdir (2016: 29%). 
 
Balansa alınmış satılabilәn girov әmlakları 

31 dekabr 2017-ci il tarixindә başa çatmış il әrzindә Tәşkilat müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә әldә etdiyi 
girovların 159 min AZN xalis balans dәyәrinә malik müәyyәn aktivlәri satmışdır. Tәşkilatın siyasәti balansda 
investisiya mülkiyyәti kimi saxlanılması vә mümkün qәdәr tez satılmasından ibarәtdir. 31 dekabr 2017 vә 2016-
cı il tarixinә balansa alınmış girovlar aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 

 31 dekabr 2017
AZN’000

 31 dekabr 2016
AZN’000

Daşınmaz әmlak 1,131 1,290
Cәmi balansa alınmış girovlar 1,131 1,290
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31 dekabr 2017-ci il tarixinә kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 
 

 

   Ümumi 
kreditlәr üçün 
dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat 

   
Ümumi 

kreditlәr 
Dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat 
Xalis 

kreditlәr 

  AZN’000 AZN’000 AZN’000 % 

İri korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәr: 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr 

3,896 - 3,896 0% 

- vaxtı keçmәmiş - - - 0% 

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 

- vaxtı 90 gündәn az keçmiş - - - 0% 
- vaxtı 90 gün – 1 il keçmiş 4,870 (107) 4,763 3% 
- vaxtı 1 ildәn çox keçmiş 5,877 (1,013) 4,864 17% 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 10,747 (1,120) 9,627 10% 

Cәmi iri korporativ müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr 14,643 (1,120) 13,523 8% 

          

Fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr: 

İstehlak kreditlәri 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr 4,258 - 4,258 0% 
- vaxtı keçmәmiş 15,309 - 15,309 0% 

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 

- vaxtı 30 gündәn az keçmiş - - - 0% 
- vaxtı 30-89 gün keçmiş 1,760 (691) 1,069 39% 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş 1,769 (611) 1,158 35% 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş 4,156 (1,396) 2,760 34% 
- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş 30,872 (15,999) 14,873 52% 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 38,557 (18,697) 19,860  48% 

Cәmi istehlak kreditlәri 58,124 (18,697) 39,427 32% 
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   Ümumi 
kreditlәr üçün 
dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat, 

   
Ümumi 

kreditlәr 
Dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat 
Xalis 

kreditlәr 

  AZN’000 AZN’000 AZN’000 % 

Sahibkarlara verilmiş kreditlәr: 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr 2,976 - 2,976 0% 
- vaxtı keçmәmiş 2,982 - 2,982 0% 

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 
- vaxtı 30 gündәn az keçmiş - - - 0% 
- vaxtı 30-89 gün keçmiş 867 (116) 750 13% 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş 706 (153) 553 22% 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş 1,930 (385) 1,545 20% 
- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş 8,643 (3,973) 4,670 46% 

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 12,145 (4,627) 7,518 38% 
Cәmi sahibkarlara verilmiş kreditlәr 18,103 (4,627) 13,476 26% 

Kredit kartları 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr 243 - 243 0% 
- vaxtı keçmәmiş 233 - 233 0% 
Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 
- vaxtı 30 gündәn az keçmiş - - - 0% 
- vaxtı 30-89 gün keçmiş 96 (33) 63 34% 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş 213 (62) 151 29% 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş 570 (207) 363 36% 
- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş 2,669 (1,385) 1,284 52% 

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 3,548 (1,687) 1,861 48% 
Cәmi kredit kartları kreditlәri 4,024 (1,687) 2,337 42% 
Avtomobil kreditlәri 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan 
kreditlәr 39 - 39 0% 
- vaxtı keçmәmiş 324 - 324 0% 

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 
- vaxtı 30 gündәn az keçmiş - - - - 
- vaxtı 30-89 gün keçmiş 73 (37) 36 51% 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş 24 (12) 12 50% 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş 200 (86) 114 43% 
- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş 2,086 (1,063) 1,023 51% 
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 2,383 (1,198) 1,185 50% 

Cәmi avtomobil kreditlәri 2,746 (1,198) 1,548 44% 

Cәmi fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 82,997 (26,209) 56,788 32% 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 97,640 (27,329) 70,311 28% 
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Tәşkilat, MHBS 9 “Maliyyә alәtlәri: Tanınma vә Ölçülmә” standartında göstәrilәn ehtiyat portfeli üzrә 
metodologiyanı tәtbiq etmiş vә mәruz qaldığı lakin hesabat tarixinә hәr hansı fәrdi kreditlә ayrıca tәyin edilmәyәn 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üzrә ehtiyat yaratmışdır. Tәşkilatın siyasәti hәr bir krediti xüsusi dәyәrsizlәşmә hadisәsi tәyin 
edilәnә qәdәr “cari vә dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr” kateqoriyasında tәsnifatlaşdırmaqdır.  
 
 

31 dekabr 2016-cı il tarixinә kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 
 
 
 
 

 
 

Ümumi 
kreditlәr

  
 
Dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat

 
 

Xalis 
kreditlәr 

Ümumi 
kreditlәr üçün 
dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat,
 AZN’000  AZN’000 AZN’000 % 

İri korporativ müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr 18,801  (329) 18,472                        2% 

- vaxtı keçmәmiş 6 (3) 3                        50%

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 

- vaxtı 90 gündәn az keçmiş - -                        -                          0%

- vaxtı 90 gün – 1 il keçmiş 3,921 (1,714)                  2,207 34%

- vaxtı 1 ildәn çox keçmiş 2,306 (1,760) 546 76%

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr    6,227  (3,474)    7,712        56% 

Cәmi iri korporativ müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr    25,034 (3,806)    21,228 15%

Fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

İstehlak kreditlәri 

Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr    11,668   (4,396)      7,272   38% 

- vaxtı keçmәmiş 909  (629)  280 69%

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 

- vaxtı 30 gündәn az keçmiş 59  (37)  22 63%

- vaxtı 30-89 gün keçmiş 1,218  (453)  765 37%

- vaxtı 90-179 gün keçmiş 2,687  (1,327)  1,360 49%

- vaxtı 180-360 gün keçmiş 3,889  (2,492)  1,397 64%

- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş 10,343  (8,138)  2,205 79%

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr    18,196    (12,447)      5,749 68% 

Cәmi istehlak kreditlәri      30,773    (17,472)      13,301 57%
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Ümumi
kreditlәr

 

Dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat

 

Xalis 
kreditlәr 

Ümumi 
kreditlәr üçün 
dәyәrsizlәşmә 

üzrә ehtiyat, 

 AZN’000 AZN’000 AZN’000 % 

Sahibkarlara verilmiş kreditlәr 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr 39,226           (2,874) 36,352 7.3%

- vaxtı keçmәmiş  1,961   (772)  1,189 39.4%

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 

- vaxtı 30 gündәn az keçmiş  -  -  - 0.0%

- vaxtı 30-89 gün keçmiş  8,619   (5,439)  3,180 63.1%

- vaxtı 90-179 gün keçmiş  7,660   (1,622)  6,038 21.2%

- vaxtı 180-360 gün keçmiş  5,933   (2,148)  3,785 36.2%

- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş  14,424   (8,907)  5,517 61.8%

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr  36,636  (18,116)  18,520 49.5%

Cәmi sahibkarlara verilmiş kreditlәr  77,823  (21,762)  56,061 28.0%

Kredit kartları 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr 688 (117) 571 17.0%

- vaxtı keçmәmiş  337   (72)  265 21.4%

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr:    

- vaxtı 30 gündәn az keçmiş  -  -  - 0.0%

- vaxtı 30-89 gün keçmiş  425   (143)  282 33.6%

- vaxtı 90-179 gün keçmiş  572   (197)  375 34.4%

- vaxtı 180-360 gün keçmiş  634   (320)  314 50.5%

- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş  944   (676)  268 71.6%

Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr 2,575 (1,336) 1,239 51.9%

Cәmi kredit kartları kreditlәri 3,600 (1,525) 2,075 42.4%

Avtomobil kreditlәri 
Fәrdi dәyәrsizlәşmә әlamәti olmayan kreditlәr 518 (117) 401 22.6%

- vaxtı keçmәmiş  149   (114)  35 76.5%

Vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: 

- vaxtı 30 gündәn az keçmiş  -  -  - 0.0%
- vaxtı 30-89 gün keçmiş  236  (10)  226 4.2%
- vaxtı 90-179 gün keçmiş  41  (17)  24 41.5%
- vaxtı 180-360 gün keçmiş  259  (133)  126 51.4%
- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş  1,786  (1,434)  352 80.3%
Cәmi vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş kreditlәr  2,471  (1,708)  763  69.1% 

Cәmi avtomobil kreditlәri  2,989  (1,825)  1,164  61.1% 

Cәmi fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  115,185  (42,584)  72,601  37% 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  140,219  (46,390)  93,829  33% 

 
 
Kredit dәyәrsizlәşmәsinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә başlıca ehtimallar vә mülahizәlәr 
 
Kreditlәr, ilk dәfә uçota alındıqdan sonra baş vermiş vә kreditlә bağlı tәxmin edilәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә 
etibarlı qaydada ölçülә bilәn tәsir göstәrәn bir vә ya bir neçә hadisә nәticәsindә dәyәrsizlәşir. Fәrdi dәyәrsizlәşmә 
әlamәtlәri olmayan kreditlәr üzrә onlara birbaşa aid edilә bilәn dәyәrsizlәşmәnin obyektiv sübutları yoxdur. 
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Kreditin dәyәrsizlәşmәsi üzrә Tәşkilat tәrәfindәn ilk olaraq nәzәrә alınan amillәr onun ödәmә müddәtinin 
gecikmәsi vә girovun satılmasının mümkünlüyüdür. Nәticәdә, Tәşkilat fәrdi dәyәrsizlәşmiş kreditlәrin müddәtlәrә 
uyğun tәhlillәrini tәqdim edir. 
 
Cari vә dәyәrsizlәşmәmiş, lakin şәrtlәrinә yenidәn baxılmış kreditlәr dәyәrsizlәşmiş kreditlәrin qalıq dәyәrinә 
daxil edilir. Girovun әdalәtli dәyәrinin vaxtı keçmiş faizlәri vә әsas borcu ödәmәk üçün kifayәt etdiyi kreditlәr 
vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәrә daxildir. Vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәrin mәblәği 
tәkcә gecikdirilәn mәblәği deyil, belә kreditlәrin ümumi mәblәğini әks etdirir. Ümumilikdә şәrtlәrin yenidәn 
razılaşdırılması vә restrukturizasiya fәaliyyәtinin başlıca mәqsәdi kredit müştәrilәri ilә olan әlaqәlәri idarә etmәk 
vә  geri ödәnilmә prosesini maksimum sәviyyәdә sürәtlәndirmәk olmuşdur. 
 
 
Dәyәrsizlәşmә әlamәtlәri olan iri kreditlәr üzrә dәyәrsizlәşmәni Tәşkilat hәr bir krediti yoxlayaraq vә onunla bağlı 
gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini tәxmin edәrәk müәyyәn edir. Gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hesablanması bir neçә 
amillә şәrtlәnir, mәsәlәn, tәqdim edilmiş girovun tәxmini dәyәri vә girovun satılmasından vәsaitlәrin 12 aydan 
48 ayadәk olan müddәtә gecikdirilmәsi. Bundan sonra, kredit üzrә ilkin effektiv faiz dәrәcәsinә bәrabәr olan 
güzәşt dәrәcәsindәn istifadә edәrәk Tәşkilat hәmin pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin xalis cari dәyәrini hesablayaraq 
kredit üzrә yaradılmalı ehtiyatın lazımi mәblәğini müәyyәn edir. 
 
Ayrılıqda böyük әhәmiyyәt kәsb etmәyәn, dәyәrsizlәşmә әlamәtlәri olan kredit portfelinin qalan hissәsi vә 
dәyәrsizlәşmә әlamәtlәri olmayan kreditlәr üzrә Tәşkilat, hәr bir kredit portfeli üzrә son 12 ay әrzindә üzlәşdiyi 
itkilәrә әsaslanaraq ümumi ehtiyatın mәblәğini müәyyәn edir. Bu ümumi ehtiyat Tәşkilatın portfeldәki hesabat 
tarixinә mövcud olan, lakin konkret olaraq müәyyәn edilmәmiş itkilәrin ehtimalını әks edir. Ümumi ehtiyatın 
hesablanmasında istifadә olunan әsas ehtimallar vә fәrziyyәlәr itkilәrin gözlәnilәn yaranması müddәtinә vә 
keçmiş hesabat dövrlәrindә yaranmış itkilәrin gәlәcәk dövrlәrdә davam edәcәklәrinin ehtimalına aiddir. 
Sözügedәn ehtimallarda dәyişikliklәrin baş vermәsi kreditlәr üzrә yaradılmış ehtiyata tәsir göstәrә bilәr.  
 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә faiz dәrәcәsinin tәhlillәri 30 saylı Qeyddә әks etdirilmişdir. Әlaqәli tәrәflәrlә 
olan qalıqlar 27 saylı Qeyddә әks etdirilmişdir. 
 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr portfelinin iqtisadi sektorlar üzrә strukturu aşağıda göstәrilәn kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr 2017-ci il  31 dekabr 2016-cı il 

 Mәblәğ % Mәblәğ  %

Pәrakәndә kreditlәr (İstehlak 
kreditlәri istisna olmaqla) 68,199 70% 77,030 

 
55%

Kәnd tәsәrrüfatı 10,039 10% 15,719  11%
Ticarәt 6,902 7% 10,012  7%
Tikinti 8 0% 6  0%
İstehsalat 6,906 7% 20,210  14%
Digәr 5,586 6% 17,242  22%
 
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat: (27,329) (46,390) 

 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr (ümumi) 70,311 100% 93,829  100%

31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә kreditlәrin әhәmiyyәtli hissәsi (kredit portfelinin 100%-i) 
Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn hüquqi vә fiziki şәxslәrә verilmişdir vә bu bir region üzrә mühüm 
coğrafi cәmlәşmә tәşkil edir.  

31 dekabr 2017-ci vә 2016-cı il tarixlәrinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә maksimal kredit riski göstәricilәri, 
müvafiq olaraq,  70,311 min AZN vә 93,829 min AZN olmuşdur. 
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18. BİNA, AVADANLIQ VӘ QEYRİ-MADDİ AKTİVLӘR 

 
         31 dekabr 2017-ci il tarixinә әmlak vә avadanlıq aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur: 
           

 
 

AZN’000 Binalar
Ofis vә kompyuter 

avadanlıqları 
Mebel vә 

avadanlıqlar 
Nәqliyyat 
vasitәlәri 

Kompüter 
proqramı 

tәminatı Cәmi

İlkin dәyәr/yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәr 
 

1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq 14,348 1,011 1,650 1,246 139 18,394
Әlavәlәr 

- - 1 - - 1
Yenidәn tәsniflәşdirmә 

- 199 (199) - - -

31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq 14,348 1,210 1,452 1,246 139 18,395

 
Köhnәlmә vә amortizasiya 

1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq (2,841) (940) (1,426) (741) (124) (6,072)
İl üzrә köhnәlmә vә amortizasiya 

(714) (23) (116) (113) (7) (974)
Yenidәn tәsniflәşdirmә 

- (171) 171 - - -

31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq (3,555) (1,134) (1,371) (854) (131) (7,045)

Balans dәyәri 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә 10,793 76 81 392 8 11,351
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31 dekabr 2016-cı il tarixinә әmlak vә avadanlıq aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur: 
 

 
 
AZN’000 Binalar

Ofis vә kompyuter
avadanlıqları

Mebel vә
avadanlıqlar

Nәqliyyat
vasitәlәri

Kompyuter
proqramı

tәminatı

 
 

Cәmi 

İlkin dәyәr/yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәr 
 

1 yanvar 2016-cı il tarixinә qalıq 
            14,348                   983                1,647                1,231                   139             18,347 

Әlavәlәr 
                        -                      28                        4                      15                         -                      47 

31 dekabr 2016-cı tarixinә qalıq             14,348                1,011                1,650                1,246                   139             18,394 

 
Köhnәlmә vә amortizasiya  
1 yanvar 2016-cı il tarixinә qalıq 

            (2,123)                 (893)             (1,260)                 (625)                 (114)             (5,015) 
İl üzrә köhnәlmә vә amortizasiya 

                (717)                   (47)                 (165)                 (117)                   (11)             (1,057) 

31 dekabr 2016-cı tarixinә qalıq             (2,841)                 (940)             (1,426)                 (741)                 (124)             (6,072) 

Balans dәyәri 
 

31 dekabr 2016-cı tarixinә 11,507 71 225 505 15 12,323 
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Tәşkilatın binalarının әdalәtli dәyәrlәri 31 dekabr 2012-ci il tarixindә müәyyәn olunmuş әdalәtli dәyәr 
iyerarxiyasının 3-cü sәviyyәsindә tәsnif olunur. 
 
Tәşkilatın binaları 2012-ci ildә “Finre” MMC-nin müstәqil qiymәtlәndirmәsinin nәticәlәri әsasında yenidәn 
qiymәtlәndirilmişdir. Qiymәtlәndirmә üçün istifadә edilәn әsas bazar yanaşması olmuşdur. Bazar yanaşması oxşar 
binaların müqayisәli satışlarının nәticәlәrinin tәhlilinә әsaslanmışdır. 
  
31 dekabr 2017-ci il tarixinә rәhbәrlik binaların balans dәyәrinin bazar qiymәtlәrinә yaxın olduğunu hesablamışdır 
vә bu sәbәbdәn, binalar peşәkar qiymәtlәndirmә şirkәti tәrәfindәn yenidәn qiymәtlәndirilmәmişdir. 
 

 
19. DİGӘR AKTİVLӘR 
 
Digәr maliyyә aktivlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr 2017-ci

il
31 dekabr 2016-cı

il
 AZN’000 AZN’000

Ödәniş sistemlәrinin operatorları ilә hesablaşmalar 278 628

Cәmi sair maliyyә aktivlәri 278                       628 

Qabaqcadan ödәnişlәr 1,135 291

Sığorta vә digәr xidmәtlәr üçün qabaqcadan ödәnişlәr 61 57

Geri alınan aktivlәr 84 84

Sair aktivlәr 137 165

Cәmi sair qeyri-maliyyә aktivlәri 1,417 596

Cәmi sair aktivlәr 1,695 1,224

 
31 dekabr 2017- ci il tarixinә tamamlanan il üzrә sair qeyri-maliyyә aktivlәrinә ehtiyat yaradılmamış vә ümidsiz 
borclar üzrә silinmәlәr olmamışdır. 
 
 
20. BANK DEPOZİTLӘRİ VӘ HESABLARI, BANKLARA VӘ DİGӘR MALİYYӘ İNSTİTUTLARINA 

ÖDӘNİLӘCӘK VӘSAİTLӘR 
 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına ödәnilәcәk vәsaitlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr 

2017-ci il 
AZN’000 

31 dekabr 
2016-cı il 
AZN’000 

Azәrbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu 14,124 15,774 
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi 2,946 3,254 
Bank Respublika ASC 1,889 - 
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı - 4,055 
Azәrbaycan Әmanәtlәrin Sığortalanması Fondu 37,215 43,307
Cәmi borc öhdәliklәri 56,174 66,390
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31 dekabr 
2017-ci il  

31 dekabr 
2016-cı il 

Digәr Banklarda müxbir hesablar vә overnayt depozitlәr -  1 
Müştәrilәrin cari hesabları vә depozitlәri 377  21,262 

 377  21,263 

 
Azәrbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu 
 
Kiçik vә orta ölçülü müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә Tәşkilat, Azәrbaycan Respublikası İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi nәzdindә yaradılmış Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu ilә 26 noyabr 2009- cu il tarixindә kredit 
müqavilәsini bağlamışdır. 
 
Hәmin sazişә әsasәn ödәniş müddәti 5 ilә qәdәr olan vә illik 1% dәrәcәsilә alınmış kreditlәr üzrә 31 dekabr 2017 
vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә Tәşkilatın SKMF qarşısında öhdәliklәri müvafiq olaraq,  14,124 min AZN vә  
15,774 min AZN tәşkil edir. Tәşkilat bu vәsaitlәrdәn 7.0 – 8.0 %-dәn yüksәk olmayan faiz dәrәcәsi vә eyni ödәmә 
müddәti ilә Azәrbaycan Respublikasında fәrdi sahibkarlara vә şirkәtlәrә kreditlәr vermәk üçün istifadә etmişdir. 
Bu kreditlәr üzrә Tәşkilatın digәr şәrti maliyyә öhdәliklәri mövcud deyil.  
 
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi 
 
Tәşkilat kәnd tәsәrrüfatı layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә 9 iyun 2009-cu il tarixindә Azәrbaycan 
Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi ilә kredit müqavilәsi imzalamışdır. Hәmin proqram çәrçivәsindә 
vәsaitlәr Tәşkilata 2% illik faiz dәrәcәsi ilә verilir, Tәşkilat isә hәmin vәsaitlәri müәyyәn edilmiş tәlәblәrә 
cavab verәn borcalanlara illik faiz dәrәcәsi 7%-dәn yüksәk olmayan faiz dәrәcәsi ilә verir. 31 dekabr 2017-ci il 
tarixinә, Tәşkilat Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyindәn 2,946 min AZN (31 dekabr 2016: 
3,254 min AZN) borc öhdәliklәrinә malikdir. Bu borclarla bağlı xüsusi maliyyә şәrtlәri yoxdur. 
 
Bank Respublika ASC 
 
31 dekabr 2017-ci tarixinә Tәşkilatın Bank Respublika ASC-dәn illik 19.5% faiz dәrәcәsi ilә alınmış, ümumi 
mәblәği 1,889  min AZN olan kredit xәtti müqavilәsi әsasında dekabr 2017-ci il tarixindәn dekabr 2019-cu il 
tarixinәdәk cәlb olunmuş krediti olmuşdur. Borclarla bağlı Tәşkilatın yerinә yetirmәli olduğu xüsusi maliyyә 
şәrtlәri yoxdur. 
 
Azәrbaycan Әmanәtlәrin Sığortalanması Fondu 
 
21 iyul 2016-cı il tarixindә Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının Direktorlar Şurasının qәrarı ilә “ParaBank” 
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin lisenziyası lәğv olunmuşdur vә Azәrbaycan Respublikası Әmanәtlәrin 
Sığortalanması Fondu  mәhkәmә qәrarına әsasәn Tәşkilata lәğvedici tәyin olunmuşdur. Tәşkilatın lisenziyasının 
lәğvinә әsas sәbәb kimi mәcmu kapitalın minimum tәlәbinә әmәl edilmәmәsi göstәrilmişdir. 
 
Әmanәtlәrin Sığortalanması haqqında Fond ilә bağlanmış müqavilәyә әsasәn Tәşkilatda sığorta hadisәsinin 
yaranması sәbәbindәn müqavilәdәn  irәli gәlәn göstәricilәr üzrә әmanәtlәrin geri ödәnilmәsi prosesi 
başlanılmışdır. Bu müqavilә әsasında 31 dekabr 2016-cı il tarixinә  Fond tәrәfindәn ümumi mәblәği 43,307 min 
AZN dәyәrindә olan sığortalı әmanәtlәr üzrә kompensasiya ödәnilmiş vә sığortalı әmanәtlәr üzrә әmanәtçilәrin 
tәlәblәri tam şәkildә tәmin olunmuşdur.  Tәşkilatın Fond qarşısında öhdәliyini tәsdiq edәn müqavilә 17 Mart 2017-
ci il tarixindә rәsmilәşdirilmişdir. Müqavilәyә әsasәn tәrәflәr Fondun Tәşkilat qarşısında tәlәblәrinin 43,245,594 
AZN tәşkil etmәsi vә bu tәlәbin müqavilәdә nәzәrdә tutulan qrafik әsasında 4 il müddәtinә ödәnilmәsi haqda 
razılığa gәlmişdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinә fond qarşısında öhdәlik 37,215 min AZN tәşkil edir. Tәşkilat 
tәrәfindәn tәlәbin tam şәkildә yerinә yetirilmәsinin tәminatı kimi Tәşkilatın kredit portfelinә tәlәb hüquqları Fonda 
ötürülmüş, Fond isә kredit portfelinin idarә edilmәsini istәnilәn vaxt geri götürmәk hüququ ilә Tәşkilata hәvalә 
etmişdir. 
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21. MÜŞTӘRİLӘRİN CARİ VӘ DEPOZİT HESABLARI  
 
Müştәri hesabları aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 Dekabr 2017-ci 

il 
AZN’000 

31 Dekabr 2016-cı 
il 

AZN’000 

Cari hesablar vә tәlәb depozitlәri 
- Fәrdi müştәrilәr 376 1,853 
- Korporativ müştәrilәr 1 871 

Müddәtli depozitlәr 

- Fәrdi müştәrilәr - 18,538 
- Korporativ müştәrilәr - - 
 377 21,262 
 
31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә müştәri hesabları üzrә hesablanmış, lakin ödәnilmәmiş faiz 
xәrclәri, müvafiq olaraq 0 AZN vә  848 min AZN tәşkil etmişdir. Tәşkilatda olan lәğvetmә prosesindәn sonra 
sığortalı müştәri  әmanәtlәri, cari hesabları vә digәr kreditorlar qarşısında  olan borclar subordinasiya metodu 
gözlәnilmәklә Fond vә Tәşkilatın özü tәrәfindәn ödәnilmәyә davam etdirilmişdir. Bunun nәticәsi olaraq 31 dekabr 
2017-ci il tarixinә depozit hesabları üzrә qalıq olmamışdır.  
  
31 dekabr 2017-ci il tarixinә kimi Tәşkilatdan götrülmüş kredit alәtlәri üzrә 36 min AZN   (2016-cı il: 3,286 min 
AZN) mәblәğindә müştәri depozitlәri tәminat kimi bloklaşdırılmışdır.   
 
22. SUBORDİNASİYA BORC ÖHDӘLİKLӘRİ 
 
Subordinasiya borc öhdәliklәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr 2017

AZN’000
  31 dekabr 2016

AZN’000

Subordinasiya borc öhdәliklәri 8,200  6,644

Cәmi 8,200  6,644
 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә subordinasiya borcları 2017-2021-ci illәrdә ödәnilmәli olan, fiziki şәxslәrә vә 
әlaqәli tәrәflәrә verilmiş vә illik 3-15 faiz dәrәcәli (2016: illik 15%) istiqrazlardan ibarәt olmuşdur. Tәşkilat 
müflislәşdiyi tәqdirdә, subordinasiya borcları Tәşkilatın bütün digәr öhdәliklәri tam hәcmdә ödәnildikdәn sonra 
ödәnilәcәkdir. 
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23. İMTİYAZLI SӘHMLӘR 
 
 31 dekabr

 2017
 31 dekabr

 2016
  
İmtiyazlı sәhmlәr 9,621  9,621
Cәmi imtiyazlı sәhmlәr 9,621  9,621
 
Ödәnilmәyәn imtiyazlı sәhmlәr 
Bazel I standartlarına әsasәn, qeyri-kumulyativ ehtiyata malik ödәnilmәyәn imtiyazlı sәhmlәr 1-ci sәviyyәli 
kapitalın tәrkib hissәsi hesab olunur. Tәşkilat eyni xarakterli imtiyazlı sәhmlәrә sahibdir vә onları 1-ci sәviyyәli 
kapital әmsalının hesablanmasına әlavә etmişdir. 
 
Ödәnilmәyәn mәcmu imtiyazlı sәhmlәrin sahiblәri öz sәhmlәrinin nominal dәyәri üzrә illik 12% minimum 
mәcmu dividend әldә edirlәr. Bütün sәhmlәr qalıq aktivlәrlә münasibәtdә eyni dәrәcәyә malikdirlәr, lakin 
imtiyazlı sәhmdarlar vaxtı keçmiş dividendlәr üzrә düzәliş edilmiş sәhmlәrin balans dәyәri hәcmindә iştirak 
hüququna malik olurlar. 
 
31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanmış il әrzindә Tәşkilat imtiyazlı sәhmlәr üzrә 1,154 min AZN dividend 
(2016: 1,154 min AZN) elan etmişdir. 
 
24. DİGӘR ÖHDӘLİKLӘR 
 
 31 dekabr 

2017-ci il 
AZN’000 

  31 dekabr 
2016-cı il 
AZN’000

Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә müvәqqәti hesablar 4   8 

İşçilәrә ödәnilәcәk mәblәğlәr 10   6 
Ödәnilәcәk dividendlәr 1,122   558 

Mәnfәәt vergisindәn başqa digәr ödәnilәcәk vergilәr 118   80 

Ödәniş sistemlәrinin operatorları ilә hesablaşmalar 346   29 

Cәmi sair maliyyә öhdәliklәri 1,600  681 

Sair ödәnilәcәk mәblәğlәr 99  112 

Cәmi sair qeyri-maliyyә öhdәliklәri 99  112 

Cәmi sair öhdәliklәr 1,699  793 
 
25. NİZAMNAMӘ KAPİTALI VӘ EHTİYATLAR 
 
Buraxılmış vә dövriyyәdә olan nizamnamә kapitalı 146 min (2016: 146 min) olan adi sәhmdәn ibarәtdir. Hәr bir 
sәhmin nominal dәyәri 200 AZN tәşkil edir. 2017-ci ildә heç bir (2016: sıfır) adi sәhm buraxılmamışdır. 
 
Adi sәhmdarların elan edilәn dividendlәri almaq vә Tәşkilatın illik vә ümumi yığıncaqlarında hәr bir sәhmә 
görә bir sәs vermәk hüququ vardır. 
 
Tәşkilatın nizamnamә kapitalı sәhmdarlar tәrәfindәn AZN-dә ödәnilmişdir vә onlar dividendlәr almaq vә digәr 
kapital bölüşdürmәlәrindәn yararlanmaq hüququna malikdirlәr. Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә 
müvafiq olaraq, Tәşkilatın sәhmdarları aşağıda göstәrilәn hüquqlara malik olmalıdır:  

- Tәşkilatın idarә edilmәsindә iştirak etmәk, onun rәhbәrliyinә vә icra strukturlarına müvafiq әmәkdaşları 
seçmәk vә bu strukturlara seçilmәk, Tәşkilatın fәaliyyәtinә dair mәlumat toplamaq, ildә bir dәfә illik 
hesabatlarla vә maliyyә göstәricilәri ilә tanış olmaq, sәhmdarların ümumi yığıncağının keçirilmәsini tәlәb 
etmәk, Tәşkilat sәhmdarlarının ümumi yığıncağının gündәliyinә әlavәlәrin edilmәsini tәlәb etmәk, 
Tәşkilat fәaliyyәtinin auditini tәlәb etmәk vә Tәşkilat fәaliyyәtini dayandırılması halında öhdәliklәrin vә 
kreditlәrin vә yığılmış lakin ödәnilmәmiş dividendlәrin ödәnilmәsindәn sonra Tәşkilat aktivlәrinin qalan 
hissәsindәn pay almaq.  
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Ehtiyatların xarakteri vә mәqsәdi 
 
Binalar üçün yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı 
 
Binalar  üçün  yenidәn  qiymәtlәndirmә  ehtiyatı  aktivlәrin  tanınmasının  dayandırılması  vә  ya 
dәyәrsizlәşmәsinә qәdәr binaların yenidәn qiymәtlәndirilmiş ümumi müsbәt dәyәrini әhatә edir. 
 

Dividendlәr 
 
Ödәnilәcәk dividendlәr Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә әsasәn müәyyәnlәşdirilәn maksimum 
bölüşdürülmәmiş mәnfәәtә qәdәr mәhdudlaşdırılır. 2017 vә 2016-cı illәrdә Tәşkilat adi sәhmlәr üzrә heç bir 
dividend elan etmәmişdir. 
 
26. TӘӘHHÜDLӘR VӘ ŞӘRTİ ÖHDӘLİKLӘR 
 
Vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәtin gedişindә Tәşkilat müştәrilәrinin tәlәbatlarını qarşılamaq mәqsәdilә balans 
kәnarı risklәr yarada bilәcәk maliyyә alәtlәrindә tәrәf kimi çıxış edir. Müxtәlif kredit risklәrinә malik bu alәtlәr 
maliyyә vәziyyәti hesabatında öz әksini tapmamışdır. 
 
Müştәrilәrin öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәdiklәri hallarda, girov vә zәmanәtlәrin dәyәrsiz olduğu zaman şәrti 
öhdәliklәr vә tәәhhüdlәr üzrә Tәşkilatın maksimal kredit itkisi, bu maliyyә alәtlәrini yaradan müqavilәlәr üzrә 
göstәrilәn mәblәğlәr şәklindә tәqdim edilir. 
 
Tәşkilat balansdan kәnar öhdәliklәr üzrә maliyyә vәziyyәti hesabatında tәqdim edilmiş öhdәliklәr üçün tәtbiq 
edilәn kredit nәzarәt vә idarәetmә siyasәtindәn istifadә edir. 31 dekabr 2017-ci il vә 2016-cı il tarixlәrinә nominal 
vә ya müqavilә üzrә balansdan kәnar öhdәliklәr aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 
 31 dekabr

 2017
 31 dekabr

 2016
  
Şәrti öhdәliklәr vә kredit tәәhhüdlәri  
Kreditlәr vә istifadә edilmәmiş kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr 513  10,389
Qarantiyalar vә bәnzәri öhdәliklәr 25  277
  
Cәmi şәrti öhdәliklәr vә kredit tәәhhüdlәri 538  10,666

Cәdvәldә göstәrilmiş cәmi müqavilә üzrә şәrti öhdәliklәri heç dә mütlәq gәlәcәk nağd pul vәsaitlәrinә tәlәbatı әks 
etdirmir, çünki bu şәrti öhdәliklәrin maliyyәlәşdirmәsi tәmin edilmәdәn müddәti başa çata vә ya onlara xitam verilә 
bilәr. Kredit vә kredit xәtlәrinin ayrılmasına dair şәrti öhdәliklәrin әksәriyyәti Tәşkilat tәrәfindәn şәrtsiz öhdәliklәri 
tәşkil etmir. 
 

Sığorta 
 
Azәrbaycan Respublikasında sığorta sahәsi inkişaf mәrhәlәsindәdir vә dünyanın digәr ölkәlәrindә qәbul 
edilmiş sığortalamanın bir çox formaları Azәrbaycanda hәlә mövcud deyil. Tәşkilatın әmlak vә avadanlıqları, 
biznes fәaliyyәtinin dayanması vә ya Tәşkilata mәxsus olan әrazilәrdә vә ya onun әmәliyyatları ilә әlaqәli baş 
vermiş hadisәlәr nәticәsindә әmlak vә ya әtraf mühitә zәrәrin vurulması ilә әlaqәdar olaraq yaranan üçüncü 
tәrәf mәsuliyyәtinә dair tam sığorta tәminatı yoxdur. Tәşkilat tam sığorta tәminatı alanadәk, müәyyәn aktivlәrin 
itirilmәsi vә ya mәhv olunması riski mövcuddur vә bu riskin әmәliyyatlara vә maliyyә vәziyyәtinә әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә mәnfi tәsiri ola bilәr.
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Kapital qoyuluşları üzrә öhdәliklәr 
 
31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә Tәşkilatın kapital qoyuluşları vә ya xәrclәr üzrә hәr hansı bir 
mühüm öhdәliyi olmamışdır.  
 
Mәhkәmә proseduraları 
 
Vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәtin gedişindә müştәrilәr vә üçüncü şәxslәr tәrәfindәn Tәşkilata qarşı iddialar irәli 
sürülür. Tәşkilatın rәhbәrliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir әhәmiyyәtli zәrәr baş vermәyәcәkdir vә 
müvafiq olaraq maliyyә hesabatlarında zәrәrlәrin ödәnilmәsi üçün heç bir ehtiyat yaradılmamışdır. 
 
Vergi qanunvericiliyi  
 
Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindәki müddәalara bәzәn müxtәlif şәrhlәr vә dәyişikliklәr baş 
verir vә bu dәyişikliklәr müxtәlif mәnalarda şәrh edilә bilәr vә nәticәdә vergi orqanları bu müddәaları özlәri hesab 
etdiklәri kimi şәrh edә bilәrlәr. Praktikada, vergi orqanları belә hallarda adәtәn vergi ödәyicilәrinin әleyhinә qәrar 
çıxarırlar ki, nәticәdә vergi ödәyicilәri öz hüquqlarını mәhkәmә vasitәsilә müdafiә etmәyә mәcbur olurlar. Qeyd 
etmәk lazımdır ki, vergi orqanları mәhkәmә orqanları tәrәfindәn tәqdim edilmiş “haqsız vergi qazancı”, 
“әmәliyyatın әsas kommersiya mәqsәdi” konsepsiyalarından vә “әmәliyyatın kommersiya mahiyyәti/(mәqsәdi)” 
kriteriyalarından istifadә edә bilәrlәr. 
 
Belә qeyri-müәyyәnliklәr, әsasәn maliyyә alәtlәrinin/derivativlәrin vә transfer qiymәtini tәyin etmәk mәqsәdilә 
әmәliyyatın bazar qiymәtinin istifadә edilmәsi zamanı vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq şәrhinә aid edilә bilәr. 
Bu hallar elәcә dә kreditlәr üzrә ehtiyatların yaradılması zamanı yaranan müvәqqәti fәrqlәrin vә bunun vergi 
öhdәliyinә tәsirinin vergi orqanları tәrәfindәn mәnfәәt vergisi bazasının bilәrәkdәn azaldılması kimi şәrh 
edilmәsinә aid edilә bilәr. Tәşkilatın rәhbәrliyi әmindir ki, bütün lazımi vergilәr hesablanmış, öhdәliklәr 
yaradılmışdır vә ona görә dә әlavә vergi ehtiyatının yaradılmasına ehtiyac yoxdur. 
 
Ümumiyyәtlә, vergi ödәyicilәrinin audit tarixindәn әvvәlki üç ilә aid maliyyә tәsәrrüfat fәaliyyәti vergi orqanları 
tәrәfindәn yoxlanıla bilәr. Bundan әlavә, vergi yoxlamaları başa çatsa belә aparılmış yoxlamaların daha yüksәk 
vergi orqanları tәrәfindәn yoxlanılması ehtimalı da istisna edilmir. Hәmçinin, Azәrbaycan Respublikası 
Konstitusiya Mәhkәmәsinin qәrarının müddәalarına әsasәn vergi yoxlamasının әhatә etdiyi üç illik limit, 
mәhkәmәnin qәrarına әsasәn vergi ödәyicisinin vergi orqanlarını bilәrәkdәn yanlış istiqamәtlәndirdiyi vә onlara 
çaşdırıcı mәlumatlar verdiyi hallarda uzadıla bilәr. 
 
Pensiya vә tәqaüd planları 
  
İşçilәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә vә normativ aktlarına müvafiq olaraq tәqaüd müavinәtlәri 
alır. 31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә Tәşkilatın hazırkı vә yaxud keçmiş işçilәri üzrә hәr hansı 
bir әlavә tәqaüd, tәqaüd sonrası tibbi xidmәt, sığorta vә ya kompensasiya ödәnişi üzrә öhdәliyi olmamışdır.  
 
27. ӘLAQӘLİ TӘRӘFLӘRLӘ ӘMӘLİYYATLAR 
 
Әlaqәli tәrәflәr vә ya әlaqәli tәrәflәrlә aparılan әmәliyyatlar aşağıdakıları әks etdirir: 
a) Tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, onlar bir vә ya bir neçә qrupun nәzarәti altında olsun vә ya onlardan 
biri digәrinә nәzarәt edә bilsin vә yaxud maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı qәrar qәbul edәrkәn digәr tәrәfә 
әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilsin. Ehtimal edilәn hәr hansı bir әlaqәli tәrәfi nәzәrә alarkәn, әlaqәnin tәkcә hüquqi 
formasına deyil hәmçinin mahiyyәtinә diqqәt yetirilir. 
b) Әlaqәli müәssisәlәr - Tәşkilata әhәmiyyәtli tәsiri olan, lakin törәmә, birgә müәssisә olmayan müәssisәlәr; 
c) Birgә müәssisәlәr; 
d) Tәşkilatın vә ya onun ana müәssisәsinin әsas idarәedici heyәtinin üzvlәri; 
e) (a) vә (d) bәndlәrindә qeyd olunan fiziki şәxslәrin yaxın qohumları vә ya ailә üzvlәri 
f) (d) vә (e) bәndlәrindә qeyd olunan fiziki şәxslәr tәrәfindәn birgә idarә olunan vә ya onlar tәrәfindәn әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә tәsir göstәrilә bilәn müәssisәlәr; 
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g) Tәşkilatın  vә ya Tәşkilatın әlaqәli tәrәfi olan hәr hansı müәssisәnin işçilәrinin xeyrinә növbәdәn kәnar ödәniş 
planları. 
 
Hәr bir әlaqәli tәrәflә münasibәtlәri nәzәrdәn keçirәrkәn әsas diqqәt bu münasibәtlәrin yalnız hüquqi formasına 
deyil mәzmununa yönәldilir. Tәşkilat vә onun yuxarıda vurğulanan әlaqәli tәrәflәr arasındakı әmәliyyatların 
tәfәrrüatları aşağıda qeyd edilmişdir: 

Sәhmdarlar istisna olmaqla, İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının üzvlәri ilә әmәliyyatlar üzrә 31 dekabr 2017 vә 
2016-cı il tarixlәrinә olan qalıqlar vә orta faiz dәrәcәlәri aşağıda qeyd olunmuşdur: 
 

 2017 
AZN’000

Orta effektiv 
faiz dәrәcәsi, %

 2016 
AZN’000 

Orta effektiv 
faiz dәrәcәsi, %

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat 

Verilmiş kreditlәr (ümumi) 483 18 261 14 
Kreditin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat (88) 18 (39) 14
Әldә edilmiş depozitlәr - - 247 8
 
 

 2017
AZN’000

2016
AZN’000

Әmәkdaşların qısamüddәtli müavinәtlәri 152 226

Cәmi: 152 226
 

Bu mәblәğlәrә İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının üzvlәrinin nağd pul vәsaitlәri gәlirlәri daxildir. 
 
 

Sәhmdarlar istisna olmaqla, İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının üzvlәri ilә әmәliyyatlar üzrә 31 dekabr tarixindә 
başa çatmış illәrin sonuna olan mәnfәәt vә ya zәrәr aşağıda qeyd olunur: 
 

 2017
AZN’000

2016
AZN’000

Mәnfәәt vә ya zәrәr
Faiz gәlirlәri 37 31

Faiz xәrclәri - (6)

 
 
28. ӘMӘLİYYAT SEQMENTLӘRİ 
 
Seqment üzrә mәlumatın tәqdim edilmәsi üçün Tәşkilat ilk növbәdә biznes seqmenti üzrә ikinci növbәdә isә 
coğrafi seqment üzrә mәlumatı әks etdirir. 
 
Biznes seqmentlәri 
 
Tәşkilatın tәqdim olunmalı bir seqmenti vә kreditlәr, depozitlәr vә müştәrilәrlә olan sair әmәliyyatları tәşkil edәn 
bir strateji biznes vahidi var. 
 
Xarici müştәrilәrdәn әldә olunan gәlirin әsas hissәsi Azәrbaycan Respublikasının rezidentlәrinә aiddir. 
 
Uzunmüddәtli aktivlәr әsasәn Azәrbaycan Respublikasında yerlәşir.  
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29. MALİYYӘ ALӘTLӘRİNİN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ 
 
Maliyyә alәtlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri BMS 32 “Maliyyә Alәtlәri: Qeyd vә Tәqdimat” vә MUBS 39 
“Maliyyә Alәtlәri: Tanınma vә Ölçülmә” standartlarına uyğun olaraq tәqdim edilmişdir. Әdalәtli dәyәr, mәcburi 
satış vә ya lәğv etmә halları istisna olmaqla, maraqlı tәrәflәr arasında cari әmәliyyat zamanı maliyyә alәtinin 
mübadilә edilә bilindiyi mәblәği tәşkil edir vә bu mәblәğin әn dәqiq göstәricisi bazar qiymәtidir. Burda tәqdim 
edilmiş tәxminlәr Tәşkilatın maliyyә alәtini bazar vasitәsilә tam vә ya qismәn dәyişdirdiyi zaman әldә edәcәyi 
mәblәğlәrdәn fәrqli ola bilәr. 
Maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәrlәri ilә maliyyә vәziyyәti hesabatında tәqdim edilmiş qalıq dәyәrlәri 
arasındakı müqayisә aşağıda göstәrilmişdir: 
 
31 dekabr 2017-ci il 

AZN ’000 

Kreditlәr vә
debitor

borcları
Satıla bilәn

aktivlәr

Sair 
amortizasiya 
edilmiş dәyәr 

Cәmi balans
dәyәri

Әdalәtli
dәyәr

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 746 - - 746 746
İnvestisiya qiymәtli kağızları - 500 - 500 500
Banklara verilmiş kreditlәr - - - - -
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr: 
Müәssisәlәrә verilmiş kreditlәr 13,523 - - 13,523 11,631
Fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 56,788 - - 56,788 49,906
Sair maliyyә aktivlәri 278 - - 278 278
 71,335 500 - 71,835 63,061
 
Bank depozitlәri vә hesabları - - - - -
Müştәrilәrin cari hesabları vә depozitlәri - - 377 377 377
Subordinasiya borc öhdәliklәri - - 8,200 8,200 8,200
İmtiyazlı sәhmlәr - - 9,621 9,621 9,621
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr - - 56,174 56,174 56,174
Sair maliyyә öhdәliklәri - - 1,600 1,600 1,600
 - - 75,972 75,972 75,972
 
 
31 dekabr 2016-cı il 

AZN ’000 

Kreditlәr vә
debitor

borcları
Satıla bilәn

aktivlәr

Sair 
amortizasiya 
edilmiş dәyәr 

Cәmi balans
dәyәri

Әdalәtli
dәyәr

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 12,190 - - 12,190 12,190
İnvestisiya qiymәtli kağızları - 500 - 500 500
Banklara verilmiş kreditlәr 1,271 - - 1,271 1,271
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr: 
Müәssisәlәrә verilmiş kreditlәr 21,228 - - 21,228 19,953
Fәrdi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 72,601 - - 72,601 66,270
Sair maliyyә aktivlәri 628 - - 628 628
 107,918 500 - 108,418 100,811

 
Bank depozitlәri vә hesabları 

 
-

  
- 1 1 1

Müştәrilәrin cari hesabları vә depozitlәri -  - 21,262 21,262 20,915
Subordinasiya borc öhdәliklәri -  - 6,644 6,644 6,644
İmtiyazlı sәhmlәr -  - 9,621 9,621 9,621
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr 

-  -
66,390 66,390 66,390

Sair maliyyә öhdәliklәri -  - 680 680 680
 -  - 104,598 104,598 104,251
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Әdalәtli dәyәrin iyerarxiyası 
 
Tәşkilat әdalәtli dәyәrlәri ölçәrkәn ilkin göstәricilәrin әhәmiyyәtliliyini әks etdirәn aşağıdakı әdalәtli dәyәr 
iyerarxiyasından istifadә edir: 
 
- 1-ci sәviyyә: Fәal bazarda eyni bir alәt üçün aktiv bazar qiymәtlәri (nizamlanmamış). 
 
- 2-ci sәviyyә: birbaşa (yәni qiymәtlәr kimi), ya da bilavasitә (yәni qiymәtlәrdәn törәyәn) müşahidә oluna 

bilәn, 1-ci sәviyyәyә daxil edilmiş kotirovka olunan qiymәtdәn başqa digәr ilkin göstәricilәr. Bu kateqoriyaya 
aşağıdakı amillәrdәn istifadә etmәklә qiymәtlәndirilәn alәtlәr daxildir: analoji alәtlәr üçün fәal bazarda 
tәtbiq edilәn bazar qiymәtlәri; analoji alәtlәr üzrә kifayәt qәdәr fәal hesab olunmayan bazarlarda tәtbiq 
edilәn qiymәtlәr; vә ya bütün әhәmiyyәtli ilkin göstәricilәrin birbaşa, yaxud dolayısı ilә bazar 
mәlumatlarından müşahidә oluna bildiyi sair qiymәtlәndirmә üsulları. 

 
- 3-cü sәviyyә: ilkin göstәricilәr müşahidә oluna bilmir. Bu kateqoriyaya aid edilәn alәtlәrin qiymәtlәndirmә 

metoduna müşahidә edilә bilәn mәlumata әsaslanmayan ilkin göstәricilәr daxildir vә müşahidә edilә 
bilmәyәn ilkin göstәricilәr hәmin alәtin qiymәtlәndirilmәsindә әhәmiyyәtli tәsirә malikdir. Bu kateqoriyaya 
oxşar alәtlәr üçün kotirovka olunan qiymәtlәr әsasında qiymәtlәndirilәn alәtlәr daxildir vә bu zaman alәtlәr 
arasında fәrqi әks etdirmәk üçün mühüm müşahidә olunmayan tәnzimlәmәlәr vә ya mülahizәlәr tәlәb olunur. 

 
Aşağıdakı cәdvәl әdalәtli dәyәrindә ölçülmәyәn maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrinin hәr bir әdalәtli dәyәr 
ölçülmәsinin 31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә tәsniflәşdirildiyi әdalәtli dәyәr 
iyerarxiyasındakı sәviyyә әsasında tәhlil edir: 
 
 
31 dekabr 2017-ci il 
AZN’000 

2-ci 
sәviyyә

3-cü 
sәviyyә

Cәmi әdalәtli
dәyәrlәr

Cәmi balans
dәyәri

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 746 - 746 746
İnvestisiya qiymәtli kağızları - 500 500 500
Banklara verilmiş kreditlәr - - - -

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr - 61,537 61,537 70,311
Sair maliyyә aktivlәri - 278 278 278

ÖHDӘLİKLӘR 

Bank depozitlәri vә hesabları - - - -
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri 377 - 377 377
Subordinasiya borc öhdәliklәri - 8,200 8,200 8,200
İmtiyazlı sәhmlәr -  9,621 9,621 9,621
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr - 56,174 56,174 56,174
Sair maliyyә öhdәliklәri - 1,600 1,600 1,600
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31 dekabr 2016-cı il 
AZN’000 

2-ci 
sәviyyә

 3-cü 
sәviyyә

 Cәmi әdalәtli
dәyәrlәr

 Cәmi balans
dәyәri

AKTİVLӘR 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 12,190 - 12,190 12,190
İnvestisiya qiymәtli kağızları - 500 500 500
Banklara verilmiş kreditlәr 1,271 - 1,271 1,271

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr -   86,223 86,223 93,829

Sair maliyyә aktivlәri - 628 628 628
ÖHDӘLİKLӘR 

Bank depozitlәri vә hesabları 1 - 1 1

Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri 21,262 - 21,262 21,262
Subordinasiya borc öhdәliklәri - 6,644 6,644 6,644

İmtiyazlı sәhmlәr - 9,621 9,621 9,621
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr - 66,390 66,390 66,390

Sair maliyyә öhdәliklәri - 680 680 680
 
Әdalәtli dәyәri müәyyәn edәrkәn istifadә edilәn üsullar vә ehtimallar 
 
Maliyyә alәtlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri Tәşkilat tәrәfindәn mövcud bazar mәlumatlarından (әgәr mövcud 
olarsa) vә müvafiq qiymәtlәndirmә metodlarından istifadә etmәklә müәyyәn edilmişdir. Lakin, tәxmin edilәn 
әdalәtli dәyәrin müәyyәn edilmәsi üçün bazar mәlumatlarını şәrh edәrkәn peşәkar mülahizәlәr irәli sürmәk tәlәb 
edilir. Azәrbaycan Respublikasında inkişaf etmәkdә olan bazar iqtisadiyyatına xas xüsusiyyәtlәr müşahidә 
olunmaqdadır, lakin iqtisadi şәrait maliyyә bazarlarında aktivliyin hәcmini mәhdudlaşdırmaqda davam edir. Bazar 
qiymәtlәri köhnәlmiş ola bilәr vә ya aşağı qiymәtlәrlә satışın dәyәrini әks etdirә bilәr vә bu sәbәbdәn maliyyә 
alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini әks etdirmәyә bilәr. Maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini müәyyәn edәrkәn Tәşkilatın 
rәhbәrliyi bütün mövcud bazar mәlumatlarından istifadә edir. 
 
Bazar qiymәtlәri mövcud olmadıqda, Tәşkilat qiymәtlәndirmә üsullarından istifadә etmişdir. Fәal bazar qiymәti 
olmayan dәyişkәn faizli maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri tәxminәn onların qalıq dәyәrinә bәrabәrdir. Fәal bazar 
qiymәti olmayan sabit faizli maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri analoji kredit riskinә vә ödәmә müddәtinә malik 
yeni alәtlәr üçün mövcud faiz dәrәcәlәrini tәtbiq etmәklә diskont edilmiş gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
metoduna әsaslanır. 
 
30. KAPİTALIN İDARӘ EDİLMӘSİ 
 
Tәşkilat, kapital kimi hüquqi normativlәr ilә kredit tәşkilatları üçün kapital kimi müәyyәn edilmiş vәsaitlәri qәbul 
edir.  
 
Kapitalın idarә olunmasında tәşkilatın әsas  mәqsәdi sәhmdarların gәlirlәrini artirmaqla Tәşkilatın  fasilәsiz 
fәaliyyәtini davam etdirmәk qabiliyyәtini qorumaq vә kapitalın uyğunluq nisbәtinә nail olmaq üçün kafi kapital 
bazasını saxlamaqdır.  
 
Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr hesabatında göstәrildiyi kimi buraxılmış kapital vә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt 
daxil olmaqla, Tәşkilatın kapital strukturu, Tәşkilatın sahibkarlarına aid olan borc vә kapitalından ibarәtdir. 
 
İdarә Heyәti kapital strukturunu davamiyyәt әsasında nәzәrdәn keçirir. Bu tәhlilin bir hissәsi kimi, Rәhbәrlik 
kapitalın dәyәrini vә kapitalın hәr növü üzrә әlaqәli risklәri nәzәrdә tutur. Rәhbәrliyin tövsiyәlәrinә әsaslanaraq, 
Tәşkilat onun tam kapital strukturunu dividendlәrin ödәnilmәsi, yeni sәhmlәrin buraxılması elәcә dә yeni borcların 
buraxılması vә ya mövcud olan borcların ödәnilmәsi üzrә tarazlaşdırır.  
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31. RİSKLӘRİN İDARӘ EDİLMӘSİ SİYASӘTİ 
 
Tәşkilatın fәaliyyәti üçün risklәrin idarә olunması Tәşkilat әmәliyyatlarının mühüm elementini tәşkil edir. 
Tәşkilatın әmәliyyatlarına tәsir göstәrәcәk әsas risklәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 Kredit riski 

 Likvidlik riski 

 Bazar riski 

 
Tәşkilat rәhbәrliyi anlayır ki, sәmәrәli vә effektiv risk idarәetmә sisteminә malik olmaq vacib şәrtdir. Bu mәqsәdlә, 
Tәşkilat rәhbәrliyi risk idarәetmә komitәsi yaratmışdır. Bu qrupun әsas mәqsәdi Tәşkilatı ehtimal edilәn risklәrә 
qarşı qorumaq vә ona qarşıda qoyulan hәdәflәrә çatmaq imkanı yaratmaqdır. Risk idarәetmә qrupu vasitәsilә 
Tәşkilat rәhbәrliyi, aşağıdakı risklәrin idarә olulnmasına nәzarәt edir: 
 
Kredit riski 
 
Bir tәrәfin maliyyә alәti üzrә öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәdiyi zaman vә maliyyә zәrәrlәri ilә nәticәlәnә bilәn 
hallarda Tәşkilat kredit riskinә mәruz qalır. Kredit riskinә mәruz qalma, digәr tәrәflәrә borc vermә vә maliyyә 
aktivlәrinin artırılmasına sәbәb olan digәr әmәliyyatlarda iştirak etmәnin nәticәsindә yaranır. 
 
Riskin idarә edilmәsi vә onun monitorinqi müәyyәn olunmuş sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә kredit komitәsi vә 
Tәşkilatın İdarә heyәti tәrәfindәn yerinә yetirilir. Kredit komitәsi tәrәfindәn hәr hansı fәaliyyәt hәyata 
keçirmәzdәn әvvәl kredit proseslәri üzrә bütün tövsiyәlәr (borcalanların tәtbiq edilmiş limitlәri vә ya kredit 
müqavilәlәrinә edilәn düzәlişlәr vә s.) nәzәrdәn keçirilir vә kredit departamentinin mütәxәssislәri tәrәfindәn 
tәsdiqlәnir. Riskin gündәlik idarә edilmәsi kredit departamentinin rәhbәrliyi tәrәfindәn hәyata keçirilir. 
 
Tәşkilat bir borcalan vә ya bir qrup borcalanlar ilә bağlı vә sәnaye seqmentlәri üzrә qәbul edilmiş risk mәblәğlәrinә 
hәdlәr qoymaqla üzәrinә götürdüyü kredit risklәrini sәviyyәlәrә bölür. İdarә heyәti hәr borcalan tәrәfindәn vә 
mәhsul üzrә (sәnaye sahәsi) yaranan kredit riski dәrәcәsi üçün mәhdudiyyәtlәri tәsdiq edir. Tәşkilatlar vә brokerlәr 
dә daxil olmaqla hәr hansı bir borcalan üzrә tәsir kredit komitәsi tәrәfindәn qoyulan maliyyә vәziyyәti hesabatına 
vә ya ondan kәnar tәsirlәri әhatә edәn sub-limitlәrlә mәhdudlaşdırılır. Mәhdudiyyәtlәr üzrә faktiki tәsirin gündәlik 
monitorinqi aparılır.  
 
Müvafiq hallarda vә ümumiyyәtlә bir çox kredit ayırmalarında Tәşkilat girov vә korporativ tәminatlar vә şәxsi 
zәmanәtlәr götürür ki, bunların mühüm hissәsi şәxsi kreditlәrdir vә onlar üzrә belә şәrtlәr qәbul edilmir. Belә 
risklәr davamlı şәkildә tәnzimlәnir vә ildә bir dәfә vә ya daha tez-tez yoxlanılır.  
 
Kreditin uzadılması üzrә öhdәliklәrә müştәri kreditlәri, zәmanәtlәr vә ya akkredetiv şәklindә öhdәlik götürülmüş 
ümumi vәsaitlәrin istifadә olunmamış hissәlәri aiddir. Balansdan kәnar maliyyә alәtlәrinin kredit riski qarşı tәrәfin 
öz müqavilәnin şәrtlәrini yerinә yetirә bilmәmәsindәn yaranan zәrәrlәr kimi müәyyәn olunur. Kreditin uzadılması 
öhdәliklәrinin kredit riski ilә bağlı Tәşkilat ümumi istifadә olunmamış öhdәliklәrin mәblәği hәcmindә itkilәrә 
mәruz qala bilәr. Bununla belә, itkinin tәxmini miqdarı ümumi istifadә olunmamış öhdәliklәrdәn az olur, çünki 
kreditin uzadılması barәdә bir çox öhdәliklәr xüsusi kredit standartları şamil edәn müştәrilәrdәn asılı olur. Tәşkilat 
şәrti öhdәliklәrә maliyyә vәziyyәti hesabatının ödәniş dövrünә dә nәzarәt edir, çünki uzunmüddәtli öhdәliklәr 
ümumilikdә qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәtәn daha yüksәk kredit riski daşıyır. 
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Maksimal risk 
 
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti hesabatında maksimal riskә mәruz qalma sәviyyәsi ümumi olaraq maliyyә vәziyyәti 
hesabatında maliyyә aktivlәrinin qalıq dәyәrindә göstәrilir. Aktiv vә öhdәliklәrin mümkün qarşılıqlı 
hesablanılmasının potensial kredit riskinә mәruz qalmasına tәsiri әhәmiyyәtli deyil. 
 
Balansdan kәnar bәndlәr üzrә maksimal kredit riski, zәmanәtlәr vә akkreditivlәr şәrti öhdәliklәrin ümumi 
mәblәğini tәşkil edir. Tәşkilatın balansdan kәnar bәndlәr üzrә maksimal kredit riski 25 saylı Qeyddә “Tәәhhüdlәr 
vә şәrti öhdәliklәr” әks etdirilmişdir.  
 
Balansdan kәnar maliyyә alәtlәri üçün kredit riski digәr tәrәfin müqavilә şәrtlәrinә müvafiq olaraq öhdәliklәrini 
yerinә yetirә bilmәdiyi zaman vә maliyyә zәrәrlәri ilә nәticәlәnә bilәn risk kimi tәyin edilir. Şәrti öhdәliklәri, 
kreditlәrin tәsdiqi, riskin idarәetmә limitlәri vә monitorinq proseduralarını tәyin etdikdә Tәşkilat maliyyә vәziyyәti 
hesabatında tәqdim edilmiş alәtlәr üçün istifadә etdiyi kredit prinsiplәrini tәtbiq edir. 
 
Aşağıdakı cәdvәl maliyyә aktivlәrinin kredit  risklәrinә mәruz qalmasının maksimal hәddini tәqdim edir. Maliyyә 
aktivlәri üçün bu mәblәğ qarşılaşdırmalar vә mövcud girovlar çıxıldıqdan sonra aktivlәrin qalıq dәyәrinә 
bәrabәrdir. Maliyyә zәmanәtlәri vә digәr şәrti tәәhhüdlәr üçün kredit riskinә mәruz qalmanın maksimum hәddi 
Tәşkilatın bu zәmanәtlәr üzrә üçüncü şәxslәrә ödәnilmәli olan mütlәq mәblәğlәr, kredit öhdәliklәrindә isә müştәri 
tәrәfindәn tәlәb edilәn vәsaitlәrin mәblәği kimi tәyin edilir. 
 
 
 31 dekabr 2017

AZN’000
 31 dekabr 2016

AZN’000

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 361 9,463
Banklara verilmiş kreditlәr - 1,271
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 70,311 93,829
Sair maliyyә aktivlәri 278 628

Cәmi maksimal risk 70,950 105,191
 
Coğrafi konsentrasiya 
 
Rәhbәrlik hәmçinin qanunvericilik vә tәnzimlәmә sahәsindәki risklәrin idarә edilmәsinә vә bu risklәrin Tәşkilatın 
fәaliyyәtinә tәsirinә nәzarәt edir. Bu nәzarәt mexanizmi Tәşkilata Azәrbaycan Respublikasındakı investisiya 
mühitinin dәyişmәsindәn yaranan ehtimal edilәn zәrәrlәri minimal hәddә salmağa şәrait yaradır.  
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Likvidlik riski 
 
Likvidlik riski әmanәtlәrin geri götürülmәsi vә ödәmә müddәti çatmış digәr maliyyә alәtlәri ilә әlaqәdar maliyyә 
öhdәliklәrini ödәmәk üçün vәsaitlәrin kifayәt etmәmәsi riskidir.  
 
Aktivlәrin vә Öhdәliklәrin İdarә olunması Komitәsi (“AÖİK”) belә risklәri ödәmә tarixi tәhlillәrinin vasitәsilә, 
Tәşkilatın gәlәcәk dövr üzrә strategiyasını tәyin edәrәk idarә edir. Cari likvidlik, AÖİK tәrәfindәn cari likvidlik 
tәminatı vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin optimizasiyası üzrә pul bazarı ilә әmәkdaşlıq etmәk vasitәsilә idarә 
olunur. 
 
Likvidlik riskini idarә etmәk mәqsәdilә Tәşkilat müştәri vә Tәşkilat әmәliyyatları üzrә pul vәsaitlәri hәrәkәtinin, 
aktiv/öhdәliklәrin idarә olunması prosesinin bir hissәsi kimi, gündәlik likvidlik mövqeyinin monitorinqini keçirir. 
Rәhbәrlik depozitlәrin geri götürülmәsi üçün hazır vәsaitlәrinin minimal nisbәtinә vә gözlәnilmәyәn mәblәğlәrdә 
geri götürmәlәri ödәmәk üçün Tәşkilatlararası vә digәr institutlardan alınan kreditlәrin minimal sәviyyәsinә hәdlәr 
qoyur.  
 
Aşağıdakı cәdvәllәrdә likvidlik vә faiz dәrәcәlәri risklәrinin tәhlili tәqdim edilmişdir. Cәdvәllәr aşağıdakı 
mәqamları әks etdirir: 
 
(i) Qeyri-derivativ maliyyә öhdәliklәri üzrә müqavilәyә әsasәn başaçatma müddәtinә uyğun diskont edilmәmiş 
nağd vәsaitlәrin hәrәkәtini (hәm әsas borc hәm dә faizlәr) nәzәrә almaqla qalan günlәrin sayına uyğun Tәşkilatın 
bu öhdәliyi ödәmәli olduğu әn tez tarix istifadә edilmiş; vә  
 
(ii) Qeyri-derivativ maliyyә aktivlәri üzrә diskont edilmәmiş nağd vәsaitlәrin hәrәkәtini vә bu aktivlәr üzrә 
qazanılacaq faiz mәblәğlәrini dә nәzәrә almaqla (Tәşkilatın pul hәrәkәtlәrinin başqa tarixdә baş verәcәyini 
әvvәlcәdәn bildiyi hallar istisna olmaqla) hesablanmışdır. 
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Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda әks edilmiş mәblәğlәrin ödәniş müddәtlәri üzrә tәhlili tәqdim olunur: 
 
 

AZN’000 

Tәlәb
olunanadәk vә 1

aydan az
1 aydan 3

ayadәk
3 aydan 12

ayadәk
1 ildәn 5

ilәdәk 5 ildәn çox

Ödәniş 
müddәti 
olmayan Vaxtı keçmiş

 
 

Cәmi 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 746 - - - - - - 746 

İnvestisiya qiymәtli kağızları - - - - - 500 - 500 

Banklara verilmiş kreditlәr - - - - - - - - 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 12,825 4,931 12,258 10,673 66 - 29,558 70,311 
Sair aktivlәr 278 - - - - - - 278 

Cәmi aktivlәr 13,849 4,931 12,258 10,673 66 500 29,557 71,835 

Bank depozitlәri vә hesabları - - - - - - - - 

Müştәrilәrin cari hesabları vә depozitlәri 377 - - - - - - 377 

Subordinasiya borc öhdәliklәr 888 667 2,034 4,611 - - - 8,200 

İmtiyazlı sәhmlәr - - - - - 9,621 - 9,621 

Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr 5,765 3,755 14,355 32,299 - - - 56,174 

Sair öhdәliklәr 478 - - 1,122 - - - 1,600 

Cәmi öhdәliklәr 7,508 4,422 16,389 38,032 - 9,621 - 75,972 

Xalis vәziyyәt 6,341 509 (4,131) (27,359) 66 (9,121) 29,558 (4,137) 

Mәcmu likvidlik çatışmazlığı 6,341 6,850 2,719 (24,640) (24,574) (33,695) (4,137)  
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Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda әks edilmiş mәblәğlәrin ödәniş müddәtlәri üzrә tәhlili tәqdim olunur: 
 
 

AZN’000 

Tәlәb
olunanadәk vә 1

aydan az
1 aydan 3

ayadәk
3 aydan 12

ayadәk
1 ildәn 5

ilәdәk 5 ildәn çox

Ödәniş
müddәti
olmayan

Vaxtı
keçmiş

 
 

Cәmi 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 12,190 - - - - - - 12,190 

İnvestisiya qiymәtli kağızları - - - - - 500 - 500 

Banklara verilmiş kreditlәr 1,271 - - - - - - 1,271 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 15,881 22,860 16,286 27,684 222 - 10,896 93,829 

Sair aktivlәr 628 - - - - - 628 

Cәmi aktivlәr  29,970  22,860  16,286  27,684 222 500  10,896 108,418 
 

Bank depozitlәri vә hesabları 1 - - - - - - 1 

Müştәrilәrin cari hesabları vә depozitlәri 21,262 - - - - - - 21,262 

Subordinasiya borc öhdәliklәr 110 - 358 6,176 - - - 6,644 

İmtiyazlı sәhmlәr - - - - - 9,621 - 9,621 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 6,243 2,560 14,062 43,525 - - - 66,390 

Sair öhdәliklәr 122 - 558 - - - 680 

Cәmi öhdәliklәr 27,738 2,560 14,978 49,701 - 9,621 - 104,598 

Xalis vәziyyәt 2,232 20,300 1,308 (22,017) 222 (9,121) 10,896 3,820 

Mәcmu likvidlik çatışmazlığı 2,232 22,532 23,840 1,823 2,045 (7,076) 3,820 - 
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Tәşkilatın faiz gәliri yaradan aktivlәrinin vә faiz xәrci yaradan öhdәliklәrinin әksәr hissәsi müәyyәn faiz dәrәcәsini 
daşıyır.  
 
Aktiv vә öhdәliklәrin ödәniş müddәtlәri, hәmçinin faiz hesablanan öhdәliklәrini ödәniş vaxtı çatdıqda qәbul edilәn 
dәyәrdә dәyişdirilmәsi imkanları Tәşkilatın likvidliyinin, elәcә dә faiz dәrәcәlәrinin vә valyuta mәzәnnәsinin 
dәyişkәnliyinә nә dәrәcәdә hәssas olmasının müәyyәn edilmәsindә mühüm әhәmiyyәt daşıyır. 
 
Likvidlik vә faiz dәrәcәsi üzrә tәhlillәr MHBS 7 standartına müvafiq olaraq aşağıda göstәrilәn cәdvәllәrdә tәqdim 
edilmişdir. Bu cәdvәllәrdә әks edilәn mәblәğlәr maliyyә vәziyyәti hesabatında әks etdirilәn mәblәğlәrlә uyğun deyil, 
ona görә ki, aşağıdakı tәqdimat maliyyә öhdәliklәrinin maliyyә vәziyyәti hesabatında effektiv faiz üsulu әsasında 
tәqdim edilmiş ümumi müqavilә üzrә qalıq ödәnişlәrini (faizlәrin ödәnişi daxil olmaqla) әks etdirәn ödәniş 
müddәtlәrinin tәhlillәrini әhatә edir. 
 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә öhdәliklәrinin ödәniş müddәti üzrә tәhlili aşağıda göstәrilәn kimi olmuşdur: 
 
 
 
 
AZN’000 

Tәlәb 
olunanad 

әk vә 1 
aydan az 

 
1 aydan

3
ayadәk

  
3 aydan

12 
ayadәk

  
 
1 ildәn 5 

ilәdәk

  
 

5 ildәn
Çox

  
Ödәniş 

müddәti 
olmayan 

 
 

Cәmi 
mәxaric

 
 

Balans 
dәyәri 

Qeyri-derivativ öhdәliklәr 
Bank depozitlәri vә hesabları - - - - - - - -
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri 377 - - - - - 377 377
Subordinasiya borc 
öhdәliklәri 888 667 2,034 4,611 8,200 8,200
İmtiyazlı sәhmlәr - - - - - 9,621 9,621 9,621

Banklara vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk vәsaitlәr 5,808 3,841 14,717 32,821 - - 57,187 56,174
Sair maliyyә öhdәliklәri 478 - 1,122 - - - 1,600 1,600

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 7,551 4,508 17,873 37,432 - 9,621 76,985 75,972
 
31 dekabr 2016-cı il tarixinә maliyyә öhdәliklәrinin ödәniş müddәti üzrә tәhlili aşağıda göstәrilәn kimi olmuşdur: 
 
 
 
 
AZN’000 

Tәlәb 
olunanad 

әk vә 1 
aydan az 

1 aydan
3

ayadәk

 
3 aydan

12
ayadәk

 

1 ildәn 5
ilәdәk

 

5 ildәn
çox

 
Ödәniş

müddәti
olmayan

Cәmi
mәxaric

Balans
dәyәri

Qeyri-derivativ öhdәliklәr 
Bank depozitlәri vә hesabları 1 - - - - - 1 1
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri 21,262 - - - - - 21,262 21,262
Subordinasiya borc 
öhdәliklәri 2 182 144 1,004 8,862 - 10,191 6,644
İmtiyazlı sәhmlәr - - - - - 9,621 9,621 9,621

Bank vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk vәsaitlәr  6,270  2,596 14,203 43,821 - - 66,890 66,390
Sair maliyyә öhdәliklәri 122 - 558 - - - 680 680

Cәmi maliyyә öhdәliklәri  27,657  2,778  14,905  44,825  8,862 9,621  108,645  104,598
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Yuxarıda tәqdim edilmiş cәdvәllәrdә müştәri hesabları müqavilәyә әsasәn ödәniş müddәti çatmış öhdәliklәrin 
tәhlillәri әsasında tәsnifatlaşdırılmışdır. Buna baxmayaraq Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinә müvafiq 
olaraq, fiziki şәxslәr yığılmış faizlәrin alınması hüququndan mәhrum olunması şәrtilә ödәniş müddәtindәn әvvәl 
әmanәtlәrini geri götürmәk hüququna malikdir.  
 
Bazar riski 
 
Bazar riskinә, faiz dәrәcәsindә, xarici valyuta mәzәnnәlәrindә vә qiymәtlәndirmәdәki dәyişmәlәrdәn yaranan vә 
Tәşkilatın mәruz qaldığı bәnzәri risklәr aiddir. 2017-ci vә 2016-cı illәrdә bu risklәrin Tәşkilat tәrәfindәn 
qiymәtlәndirilmәsindә vә Tәşkilatın mәruz qaldığı bazar risklәrindә әhәmiyyәtli dәyişikliklәr olmamışdır. 
  
AÖİK, Tәşkilatı müsbәt faiz marjası ilә tәmin edәn faiz dәrәcәsi mövqeyinә uyğunlaşdıraraq faiz riskini vә bazar 
riskini idarә edir. AÖİK elәcә dә Tәşkilatın cari maliyyә tәqdimatının monitorinqini keçirir, Tәşkilatın faiz 
dәrәcәsinin dәyişdirilmәsinә dair hәssaslığını vә onun Tәşkilat mәnfәәtinә tәsirini tәxmin edir. 
 
Tәşkilatın kredit sazişlәrinin vә digәr maliyyә aktivlәrinin әksәriyyәti sabit faiz dәrәcәsi daşıyır. Tәşkilat faiz dәrәcәsi 
marjasının monitorinqini keçirir vә bu sәbәbdәn zәruri faiz dәrәcәsi riskinә vә ya әhәmiyyәtli pul vәsaitlәrini axımına 
mәruz qalmadığını hesab edir. 
 
Faiz dәrәcәsi riski 
 
Tәşkilat faiz dәrәcәsinin әdalәtli dәyәri riskini bazar şәraitindә mәnfi dәyişmәlәr nәticәsindә yarana bilәn potensial 
zәrәrlәrin mütәmadi tәxminlәrini edir. İdarә Heyәti, Tәşkilatın cari maliyyә fәaliyyәtinin monitorinqini keçirir, 
Tәşkilatın faiz dәrәcәsinin dәyişdirilmәsinә dair hәssaslığını vә bunun Tәşkilat mәnfәәtinә tәsirini tәxmin edir. 

Aşağıdakı cәdvәldә әsas maliyyә alәtlәri üzrә faiz dәrәcәlәri arasında fәrqlәr tәqdim olunur: 

 
 
 

AZN ’000 

 
 

1 aydan az 

 
1-3
ay

 
3-12

ay
1-5

il
5 ildәn

çox

Ödәniş 
müddәti 
olmayan 

 
 

Faizsiz 

 
Balans
dәyәri

31 dekabr 2017 
AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri -  - - - - - 746 746

İnvestisiya qiymәtli 
kağızları -  - - - - - 500 500
Banklara verilmiş kreditlәr -  - - - - - - -
Müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr 12,825  4,931 12,258 10,673 66 29,558 - 70,311

Sair maliyyә aktivlәri -  - - - - - 278 278
 

12,825  4,931 12,258 10,673 66 29,558 1,524 71,835

ÖHDӘLİKLӘR 
Bank depozitlәri vә hesabları -  - - - - - - -
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri -  - - - - - 377 377
Subordinasiya borc 
öhdәliklәri 888  667 2,034 4,611 - - - 8,200
İmtiyazlı sәhmlәr -  - - - - 9,621 - 9,621

Banklara vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk vәsaitlәr 5,823  2,728 5,335 5,053 - - 37,235 56,174
Sair maliyyә öhdәliklәri -  - 1,122 - - - 478 1,600
 6,711  3,395 8,491 9,664 - 9,621 38,070 75,972
 6,114  1,536 3,747 1,009 66 19,937 (36,566) (4,137)
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AZN ’000 1 aydan az

 
1-3
Ay

3-12
ay

1-5
il

5 ildәn
Çox

Ödәniş 
müddәti 
olmayan Faizsiz

Balans
dәyәri

31 dekabr 2016 

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 

-  - - - - - 12,190   12,190

İnvestisiya qiymәtli 
kağızları 

-  - - - - - 500 500

Banklara verilmiş kreditlәr -  - - - - - 1,27 1,27
Müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr 

15,881  22,860  16,286  27,684  222 10,896 - 93,829

Sair maliyyә aktivlәri -  - - - - - 628 628
  15,881   22,860  16,286  27,684  222  10,896   14,589  108,418

ÖHDӘLİKLӘR 
Bank depozitlәri vә hesabları  1   -  -  -  -  -   -  1 
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri -

 
 -  -  -  -  -   21,262  21,262 

Subordinasiya borc 
öhdәliklәri  111 

 
 -  358  -  6,175  -   -  6,644 

İmtiyazlı sәhmlәr  -   -  -  -  9,621   -  9,621 
Sair borc öhdәliklәri  6,243   2,560  14,062 -  -  -  43,525  66,390 
Sair maliyyә öhdәliklәri -   -  -  -  -  -  680 680 
  6,355   2,560  14,420 -  6,175  9,621   65,467 104,598
 9,526  20,300 1,866 27,684 (5,953) 1,275 (50,878) 3,820

 

Orta effektiv faiz dәrәcәlәri 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә faiz qazanan aktivlәr vә öhdәliklәr üzrә orta effektiv 
faiz dәrәcәlәri tәqdim olunur. Bu faiz dәrәcәlәri gәlirlilik sәviyyәlәrinin hәmin aktivlәrin vә öhdәliklәrin ödәniş 
müddәtinә nisbәtin tәxminidir. 

                                                                                                             2017                                                         2016 
          Orta effektiv faiz dәrәcәsi, %                   Orta effektiv faiz dәrәcәsi,%    

 
  

AZN 
 

USD 
Sair 

valyutalar 
 

AZN USD
Sair 

valyutalar 
Faiz qazanan aktivlәr      
İnvestisiya qiymәtli kağızları - - - - - - 
Banklara verilmiş kreditlәr - - - - - - 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 25 31 24 27 29.65 22.96 

Faiz qazanan öhdәliklәr       
Bank depozitlәri vә hesabları - - - - - - 
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri - - - 15.1 13.1 12.9 
Subordinasiya borc öhdәliklәri 15.4 5.9 3 15.0 - - 
İmtiyazlı sәhmlәr 12.0 - - 12.0 - - 

Sair borc öhdәliklәri 1.2 - - 1.3 - - 
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Xarici valyuta riski 
 
Mәzәnnә fәrqlәrindәn asılı olaraq maliyyә alәtinin dәyәrindәki dәyişmәlәr xarici valyuta riski adlanır. Tәşkilatın 
maliyyә vәziyyәti vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti mövcud valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişmәsi zamanı belә risklәrin 
tәsirinә mәruz qalır.  
 
İdarә Heyәti valyuta mәzәnnәlәrinә hәddlәr qoyur, vә bu Tәşkilata milli valyutanın xarici valyutaya mәzәnnәsinә 
qarşı dәyişmәlәr nәticәsindә zәrәrlәrin azaldılmasına imkan yaradır. ARMB-ın minimal tәlәblәrinә cavab vermәk 
mәqsәdilә AÖİK Tәşkilatın açıq valyuta mövqeyinin gündәlik monitorinqini keçirir. Bu mәhdudiyyәtlәr elәcә dә 
ARMB-nın tәlәblәrinә uyğunlaşdırılmışdır.  
Tәşkilatın xarici valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişmәsi zamanı mәruz qalacağı risklәr aşağıdakı cәdvәldә tәqdim 
edilmişdir: 
 
 

AZN
 

USD EUR
Sair 

valyutalar 
    31 dekabr 2017

Cәmi
 AZN’000 AZN’000 AZN’000 AZN’000 AZN’000

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 166

4
4 437 71 72 746

İnvestisiya qiymәtli kağızları 500 - - - 500
Banklara verilmiş kreditlәr - - - - - -

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 31,190 38,722 399 - 70,311

Sair maliyyә aktivlәri 278 - - - 278

Cәmi aktivlәr 32,134 39,159 470 72 71,835
 
ÖHDӘLİKLӘR 
Bank depozitlәri vә hesabları - - - - - -
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri 358 3 16  377
Subordinasiya borc öhdәliklәri 6,195 1,755 250  8,200
İmtiyazlı sәhmlәr 9,621 - - - 9,621
Sair borc öhdәliklәri 56,174  56,174

Sair maliyyә öhdәliklәri 1,560 14 26 - 1,600

Cәmi öhdәliklәr 73,908 1,772 292 - 75,972

Xalis vәziyyәt (41,774) 37,387 178 72 (4,137)
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AZN
 

USD EUR
Sair 

valyutalar 
    31 dekabr 2016

Cәmi
 AZN’000 AZN’000 AZN’000 AZN’000 AZN’000

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 2,622 9,362 137 70 12,190
İnvestisiya qiymәtli kağızları 500 - - - 500
Banklara verilmiş kreditlәr 1,271 - - 1,272

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 80,729 12,926 174 - 93,829

Sair maliyyә aktivlәri 262 - 366 - 628

Cәmi aktivlәr 84,113 23,559 677 70 108,418
 
ÖHDӘLİKLӘR 
Bank depozitlәri vә hesabları 1 - - - 1
Müştәrilәrin cari hesabları vә 
depozitlәri 6,102 14,111 1,047 3 21,262
Subordinasiya borc öhdәliklәri 6,644 - - - 6,644
İmtiyazlı sәhmlәr 9,621 - - - 9,621
Sair borc öhdәliklәri 66,389 - - - 66,389

Sair maliyyә öhdәliklәri 665 13 2  680

Cәmi öhdәliklәr  89,422  14,124  1,049  3   104,598

Xalis vәziyyәt  (5,309)  9,435  (372)  67   3,820
 
Xarici valyuta riskinә hәssaslıq 
 
Aşağıdakı cәdvәl Tәşkilatın ABŞ dollarının vә Avronun Azәrbaycan manatına nisbәtәn mәzәnnәsindә 10 faizlik 
artım vә ya azalmasına hәssaslığını tәhlil edir. 10 faiz rәhbәrlik tәrәfindәn xarici valyuta risklәrini tәhlil edәrkәn 
daxili risk hesabatlarında xarici valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsinin Tәşkilata tәsirini tәhlil edәrkәn istifadә olunur. 
Hәssaslıq analizi xarici valyutada olan monetar aktiv vә öhdәliklәrin hesabat tarixinә qalıq dәyәrindәn istifadә edir 
vә bu dәyәri mәzәnnәdәki 10%-lik dәyişiklik üçün uyğunlaşdırır. Әgәr xarici ölkәlәrә verilmiş kreditlәr vә 
xaricdәki әmәliyyatlar üzrә verilmiş kreditlәr borc verәnin vә ya borc alanın valyutasında deyilsә bu mәblәğlәr dә 
hәssaslıq tәhlilinә daxil edilir.  
 

 31 dekabr 2017-ci il tarixinә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә

 AZN/ABŞ 
dolları
+10%

AZN/ABŞ 
dolları
-10%

AZN/ABŞ 
dolları
+10%

AZN/ABŞ 
dolları
-10%

Mәnfәәt vergisindәn әvvәl (zәrәrә)/gәlirә xalis tәsir 3,784 (3,784) (944) 944
 
 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә

AZN/AVRO
+10%

AZN/AVRO 
-10%

AZN/AVRO 
+10%

AZN/AVRO 
-10%

 

Mәnfәәt vergisindәn әvvәl (zәrәrә)/gәlirә xalis tәsir 18 (18) (38) 38
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Qiymәt Riski 
 
Qiymәt riski bazar qiymәtlәrinin dәyişmәsi nәticәsindә, bu dәyişikliklәrin konkret qiymәtli kağıza vә ya onu 
yerlәşdirәn tәrәfә mәxsus amillәrdәn vә ya bazarda alınıb-satılan bütün qiymәtli kağızlara tәsir göstәrәn amillәrdәn 
asılı olaraq, maliyyә alәtinin dәyәrinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar riskdir. Tәşkilat ümumi vә ya xüsusi bazar 
dәyişmәlәrindәn yaranan qiymәt risklәrinә mәruz qalır. 
 
Hәssaslıq analizinin mәhdudiyyәtlәri 
 
Yuxarıda göstәrilәn cәdvәllәrdә qeyd olunan tәsirlәr yalnız bir tәxminin dәyişmәsini vә bu zaman digәr 
tәxminlәrin sabit qaldığını nәzәrdә tutur. Reallıqda isә, tәxminlәr vә digәr faktorlar arasında korrelyasiya 
mövcuddur. O da qeyd edilmәlidir ki, bu hәssaslıq münasibәtlәri xәtti şәkildә deyil, vә bu nәticәlәri daha böyük 
vә ya daha kiçik tәsirlәri ölçmәk üçün interpolyasiya vә ya ekstrapolyasiya etmәk olmaz.  
 
Hәmçinin, hәssaslıq tәhlilindә Tәşkilatın aktiv vә öhdәliklәrini mütәmadi olaraq idarә etmәsi nәzәrә alınmır. Әlavә 
olaraq, Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti istәnilәn zaman faktiki bazar dәyişmәlәrinin nәticәsindә dәyişә bilәr. 
Mәsәlәn, Tәşkilatın maliyyә risklәrinin idarә olunması strategiyası, bazardakı dәyişikliklәrdәn yaranan risklәrә 
qarşı Tәşkilatı qorumağı qarşısına mәqsәd qoyur. İnvestisiya bazarlarında müşayiәt edilәn düşmәlәr zamanı 
qiymәtlәr müәyyәn hәddin altına düşdükdә, rәhbәrlik investisiyaların satılmasına, investisiya portfelinin 
strukturunun dәyişdirilmәsinә qәrar verә bilәr vә ya digәr qoruyucu qәrarlar qәbul edә bilәr. Nәticәdә, aktivlәr 
balansda bazar dәyәri ilә göstәrildiyinә görә, tәxminlәrdә baş verәn dәyişikliklәr öhdәliklәrә faktiki tәsir 
göstәrmәyә bilәr. Bu kimi hallarda, öhdәlik vә aktivlәrin ölçülmәsindә istifadә edilәn müxtәlif üsullar sәhmdar 
kapitalında böyük dәyişikliklәr yarada bilәr.  
 
Yuxarıda göstәrilәn hәssaslıq tәhlilinin digәr mәhdudiyyәtlәrindәn biri Tәşkilatın tәxminlәrinә görә ehtimal edilәn 
risklәri tәqdim etmәk mәqsәdilә yalnız qısa müddәtdә bazar dәyişmәlәri ilә әlaqәdar proqnozlaşdırılması çәtin 
olan fәrziyyәlәrdәn istifadә etmәsidir; bu zaman tәxmin edilir ki, bütün faiz dәrәcәlәri eyni qaydada vә istiqamәtdә 
dәyişir. 
 
32. HESABAT DÖVRÜNDӘN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSӘLӘR  
 
Hesabat tarixindәn sonra heç bir әhәmiyyәtli hadisә baş vermәmişdir. 


