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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ KONSOLİDӘ EDİLMİŞ MALİYYӘ 
HESABATLARININ HAZIRLANMASI VӘ TӘSDİQ EDİLMӘSİ ÜZRӘ  
RӘHBӘRLİYİN MӘSULİYYӘTİ HAQQINDA HESABAT  
 
Rәhbәrlik “AtaHoldinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin vә onun törәmә müәssisәlәrinin (“Qrup”) 31 dekabr 
2013-cü il tarixinә konsolidә edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatını, elәcә dә hәmin tarixә bitәn il 
üzrә konsolidә edilmiş әmәliyyat nәticәlәri, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә kapitalda dәyişikliklәr haqqında 
konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarını Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun 
olaraq düzgün әks etdirәn  konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına görә mәsuliyyәt daşıyır. 
 
Maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında rәhbәrlik aşağıdakılara cavabdehdir: 
 
 Mühasibat uçotu qaydalarının düzgün seçilmәsinә vә tәtbiqinә; 

 Mәlumatların, o cümlәdәn mühasibat uçotu qaydalarının müvafiq, mötәbәr, müqayisәli vә anlaşıla 
bilәn tәrzdә tәqdimatına; 

 İstifadәçilәrә xüsusi әmәliyyatların, digәr hadisә vә şәraitlәrin Qrupun konsolidә edilmiş maliyyә 
vәziyyәtinә vә maliyyә nәticәlәrinә tәsirini anlamağa yardım göstәrmәk üçün MHBS-ın xüsusi 
tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi kifayәt etmәdikdә әlavә açıqlamalar verilmәsinә; 

 Qrupun fazilәsizlik prinsipinә әsasәn fәaliyyәtini davam etdirә bilmәsi imkanlarının 
qiymәtlәndirilmәsinә. 

 
Hәmçinin rәhbәrlik aşağıdakılara görә mәsuldur:  
 
 Qrup daxilindә sağlam vә effektiv daxili nәzarәt sisteminin planlaşdırılması, tәtbiqi vә saxlanılmasına; 

 Qrupun әmәliyyatlarının açıqlanması vә izah edilmәsi, habelә, maliyyә vәziyyәtinin istәnilәn vaxt 
dәqiqliklә açıqlanması üçün yetәrli olan vә Qrupun  maliyyә hesabatlarının MHBS-a uyğunluğunu  
tәmin edә bilәcәk müvafiq mühasibat uçotu qeydlәrinin aparılmasına; 

 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vә mühasibat uçotu qaydalarına müvafiq olaraq mühasibat 
uçotu qeydlәrinin aparılmasına ; 

 Qrupun aktivlәrinin mühafizә olunması üçün mümkün tәdbirlәr görülmәsinә; vә  

 Saxtakarlıq vә digәr pozuntuların müәyyәn edilmәsi vә qarşısının alınmasına. 

 
Qrupun 31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il üzrә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının buraxılması 
İdarә Heyәti  tәrәfindәn 30 iyun 2014-cü il tarixindә tәsdiqlәnmişdir.  
 
 
İdarә Heyәti tәrәfindәn: 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Cәnab Adıgözәl Ağayev  Cәnab Ceyhun Abdullayev  
İdarә Heyәtinin Sәdri  Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 
 
30 iyun 2014-cü il  30 iyun 2014-cü il  
Bakı, Azәrbaycan Respublikası  Bakı, Azәrbaycan Respublikası  
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MÜSTӘQİL AUDİTORUN RӘYİ  
 
“AtaHoldinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin Sәhmdarlarına vә İdarә Heyәtinә:  
 
Biz “AtaHoldinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (“Holdinq Şirkәt”) vә onun törәmә müәssisәlәrinin (“Qrup”) 31 
dekabr 2013-cü il tarixinә konsolidә edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdan vә hәmin tarixindә 
bitәn il üzrә Qrupun mәcmu gәlirlәr, kapitalda dәyişikliklәr vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә 
edilmiş hesabatlardan, habelә mühüm mühasibat uçotu qaydalarının xülasәsi vә digәr izahlı qeydlәrdәn 
ibarәt olan konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının auditini apardıq.  
 
Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları üzrә rәhbәrliyin mәsuliyyәti  
 
Rәhbәrlik hazırkı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq 
Standartlarına müvafiq olaraq hazırlanması vә düzgün tәqdimatına, habelә saxtakarlıq vә ya sәhv 
nәticәsindә yaranmasından asılı olmayaraq mühüm tәhriflәrin müşahidә olunmadığı konsolidә edilmiş 
maliyyә hesabatlarının hazırlanması üçün rәhbәrliyin qәnaәtinә әsasәn zәruri sayılan daxili nәzarәt 
sisteminә görә mәsuliyyәt daşıyır. 
 
Auditorun mәsuliyyәti   
   
Bizim vәzifәmiz apardığımız audit әsasında hazırkı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarına dair rәy 
bildirmәkdir. Biz auditi Beynәlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq hәyata keçirdik. Hәmin standartlar tәlәb 
edir ki, biz etik tәlәblәri yerinә yetirmәklә yoxlamanın aparılmasını elә planlaşdıraq vә hәyata keçirәk ki, 
maliyyә hesabatlarında әks etdirilmiş mәlumatlarda әhәmiyyәtli sәhvlәrin olmadığına kifayәt qәdәr әmin olaq. 
 
Audit zamanı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarındakı mәblәğ vә açıqlamalara dair audit sübutlarının әldә 
olunması üçün prosedurlar yerinә yetirilir. Prosedurlar auditorun mülahizәsi, o cümlәdәn konsolidә edilmiş 
maliyyә hesabatlarında saxtakarlıq yaxud sәhv nәticәsindә yaranmasından asılı olmayaraq mühüm tәhrif 
risklәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn asılı olaraq seçilir. Belә risklәrin qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirәrkәn 
auditor şәraitә uyğun olaraq audit prosedurlarının planlaşdırılması mәqsәdilә Qrupun daxili nәzarәt sistemini, 
hәmin sistemin effektivliyi barәdә rәy bildirmәk üçün deyil, müәssisә tәrәfindәn maliyyә hesabatlarının 
hazırlanması vә düzgün tәqdim edilmәsi ilә әlaqәdar nәzәrdәn keçirir. Auditә, hәmçinin rәhbәrlik tәrәfindәn 
tәtbiq edilәn mühasibat uçotu qaydalarının müvafiqliyinin vә irәli sürülmüş mühasibat tәxminlәrinin әsaslı 
olduğunun qiymәtlәndirilmәsi, habelә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ümumi tәqdimatının tәhlili 
daxildir. 
 
Hesab edirik ki, audit rәyimizi bildirmәk üçün әsas verәn yetәrli vә uyğun audit sübutu әldә etmişik.  
 
Rәy 
 
Fikrimizcә, bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Qrupun  31 dekabr 2013-cü il tarixinә konsolidә edilmiş 
maliyyә vәziyyәtini vә hәmin tarixә bitәn il üzrә konsolidә edilmiş maliyyә nәticәlәri vә konsolidә edilmiş pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәtini Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına müvafiq olaraq bütün әhәmiyyәtli 
hallarda düzgün әks etdirir. 
 
 
 
30 iyun 2014-cü il  
Bakı, Azәrbaycan Respublikası  
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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ   
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
MӘCMU GӘLİRLӘR HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 
(Azәrbaycan manatı ilә) 
  

Qeydlәr 
31 dekabr 2013-cü 
il tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 2012-ci 
il tarixinә bitәn il 

  
Davam edәn әmәliyyatlar   
Faiz gәlirlәri 5,33 36,826,174  27,326,423
Faiz xәrclәri  5,33 (17,849,167)  (12,108,568)
    
FAİZ HESABLANAN MALİYYӘ AKTİVLӘRİ ÜZRӘ DӘYӘRSİZLӘŞMӘ 

ZӘRӘRLӘRİ ÜÇÜN EHTİYATDAN ӘVVӘL XALİS FAİZ GӘLİRİ   18,977,007  15,217,855
    
Faiz hesablanan maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  6 (1,946,282) (2,808,068)
    
XALİS FAİZ GӘLİRİ  17,030,725  12,409,787
    
Haqq vә komissiya gәliri 8 5,700,245  5,042,589
Haqq vә komissiya xәrci  8 (2,115,175) (1,313,133)
Xarici valyuta әmәliyyatlarından xalis gәlir 7 1,243,204  634,244
Asılı müәssisәlәrin gәlirindәki/(zәrәrindәki) payı  9 2,108,176  (1,111,673)
Digәr әmәliyyatlar üzrә ehtiyat  6 (1,251,141) (157,017)
Hesablanmış ümumi sığorta haqları  10 12,648,952  10,710,650
Cәmi tәkrarsığortaçılara ötürülmüş vә lәğv edilmiş sığorta haqları  10 (1,778,621)  (837,470)
Ödәnilmiş xalis iddialar  10 (2,529,877)  (3,041,378)
Sığorta ehtiyatlarında dәyişiklik, xalis  11 (3,677,111)  (3,875,300)
Әmәliyyat xәrclәri  12 (26,339,971)  (23,015,219)
Satıla bilәn investisiyalar üzrә xalis gәlir   177,720  -
Törәmә müәssisә üzrә nәzarәtin itirilmәsindәn xalis gәlir  31               272,537  -
Xalis digәr gәlirlәr  13 1,077,708  2,206,263
    
MӘNFӘӘT VERGİSİNDӘN ӘVVӘL MӘNFӘӘT/(ZӘRӘR)  2,567,371  (2,347,657)
    
Mәnfәәt vergisi xәrci  14 (2,573,465)  (580,532)
   
İL ÜZRӘ XALİS ZӘRӘR   (6,094)  (2,928,189)
    
DİGӘR MӘCMU GӘLİRLӘR:    
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı   (86,884)  41,417
Satıla bilәn investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirmәsindәn yaranan xalis zәrәr 19 -  (237,861)
İl әrzindә silinmiş satıla bilәn maliyyә aktivlәri ilә bağlı yenidәn tәsniflәşdirmә 

düzәlişi, vergilәr çıxılmaqla    19 237,861  -
Digәr mәcmu gәlirlәrin komponentlәri ilә bağlı mәnfәәt vergisi  14 (47,572)  47,572
    
İL ÜZRӘ DİGӘR MӘCMU GӘLİRLӘR /(ZӘRӘRLӘR)  103,405  (148,872)
    
İL ÜZRӘ CӘMİ MӘCMU GӘLİRLӘR /(ZӘRӘRLӘR)             97,311  (3,077,061)

    
Xalis (zәrәr)/ mәnfәәt aşağıdakılara aiddir:    
Qrupun tәsisçilәrinә   (1,234,043)  (3,135,766)
Qeyri-nәzarәt payına  30 1,227,949  207,577
    
İL ÜZRӘ XALİS ZӘRӘR  (6,094) (2,928,189)

    
Cәmi mәcmu (zәrәr)/ gәlir aşağıdakılara aiddir:    
Qrupun tәsisçilәrinә   (1,130,638) (3,284,638)
Qeyri-nәzarәt payına  30 1,227,949  207,577
    
İL ÜZRӘ CӘMİ MӘCMU GӘLİR/ (ZӘRӘR) 97,311  (3,077,061)

 
 
İdarә Heyәti tәrәfindәn: 
____________________________ _____________________________ 
Cәnab Adıgözәl Ağayev  Cәnab Ceyhun Abdullayev  
İdarә Heyәtinin Sәdri  Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 
30 iyun 2014-cü il  30 iyun 2014-cü il  
Bakı, Azәrbaycan Respublikası                Bakı, Azәrbaycan Respublikası 
 
8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir.  
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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ  
MALİYYӘ VӘZİYYӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT   
(Azәrbaycan manatı ilә) 
 
 Qeydlәr 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 

AKTİVLӘR:   
Nağd vәsaitlәr vә Azәrbaycan Respublikasinın Mәrkәzi 

Bankında yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri 15 73,881,417  24,741,127
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 16 34,949,435  45,595,576
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 17,33 233,892,659  153,399,339
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya 18 90,310  561,254
Satılabilәn investisiyalar 19,33 32,036,999  51,579,104
Siğorta vә tәkrarsığorta debitor borcları  23 1,259,147  1,038,479
Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr  20                                -   -
Asılı müәssisәlәrә investisiyalar  9 22,971,469  6,301,355
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәri  14 883,349  1,441,125
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr 22 21,954,763  22,856,425
Digәr uzunmüddәtli aktivlәr  21 3,669,923  841,496
Digәr aktivlәr  24 10,883,359  7,127,593

CӘMİ AKTİVLӘR   436,472,830  315,482,873

ÖHDӘLİKLӘR VӘ KAPİTAL     
ÖHDӘLİKLӘR:    
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr 25,33 272,779,661  213,433,505
Digәr borc alınmış vәsaitlәr  26,33 74,554,325  28,836,034
Qazanılmamış sığorta haqları üçün sığorta ehtiyatı  11 10,490,994  6,530,986
Sığorta zәrәri ehtiyatları  11 1,450,582  1,635,032
Cari mәnfәәt vergisi öhdәliklәri   592,296  385,026
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliklәri 15 341,168  -
Digәr öhdәliklәr  27 3,104,451  2,792,680

Cәmi öhdәliklәr   363,313,477  253,613,263

KAPİTAL:    
Sәhmdar kapitalı  28 83,900,000  83,900,000
Әlavә ödәnilmiş kapital  29 21,614,306  7,441,099
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi 

ehtiyatı   85,325  172,209
Satıla bilәn investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirmә kәsiri   -   (190,289)
Yığılmış zәrәr                (41,105,752) (35,006,325)

Qrupun tәsisçilәrinә aid cәmi kapital               64,493,879  56,316,694

Qeyri-nәzarәt payı  30 8,665,474  5,552,916

Cәmi kapital 73,159,353  61,869,610

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR VӘ KAPİTAL  436,472,830  315,482,873
 
 
İdarә Heyәti tәrәfindәn: 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Cәnab Adıgözәl Ağayev  Cәnab Ceyhun Abdullayev  
İdarә Heyәtinin Sәdri  Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 
30 iyun 2014-cü il  30 iyun 2014-cü il  
Bakı, Azәrbaycan Respublikası                Bakı, Azәrbaycan Respublikası 
 
8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir.  
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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ 
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
KAPİTALDA DӘYİŞİKLİKLӘR HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 
(Azәrbaycan manatı ilә) 
 

 Sәhmdar 
kapitalı  

 Әlavә 
ödәnilmiş 

kapital  

Xarici 
valyuta 

mövqeyinin 
yenidәn 

qiymәtlәndir
mә ehtiyatı 

Satıla bilәn 
investisiyal

arın 
yenidәn 

qiymәtlәnd
irmә kәsiri 

Yığılmış 
zәrәr  

 Qrupun 
tәsisçilәrinә 

aid cәmi 
kapital 

 Qeyri-
nәzarәt payı 

Cәmi 
kapital  

      
1 yanvar 2012-ci il tarixinә 83,900,000  2,746,915 130,792 - (31,870,559) 54,907,148  5,345,339 60,252,487
      
İl üzrә xalis (zәrәr)/ gәlir  -  - - - (3,135,766) (3,135,766)  207,577 (2,928,189)
İl üzrә digәr mәcmu gәlir/ 

(zәrәr)  -  - 41,417 (190,289) - (148,872)  - (148,872)
Sәhmdarlardan alınacaq  

vәsaitlәr (Qeyd  29) -  4,694,184 - - - 4,694,184  - 4,694,184
      
31 dekabr 2012-ci il 

tarixinә 83,900,000  7,441,099 172,209 (190,289) (35,006,325) 56,316,694  5,552,916 61,869,610
      
İl üzrә xalis (zәrәr)/ mәnfәәt  -  - - - (1,234,043) (1,234,043)  1,227,949 (6,094)
İl üzrә digәr mәcmu (zәrәr)/ 

gәlir  -  - (86,884) 190,289 - 103,405  - 103,405
Satılabilәn investisiyaların 

yenidәn 
qiymәtlәndirilmәsindәn 
yaranan xalis zәrәr  -  - - - (190,289) (190,289)  - (190,289)

Qrupun asılı müәssisәnin 
әlavә ödәnilmiş 
kapitalındakı payı -  1,266,960 - - - 1,266,960  - 1,266,960

Bölüşdürülmәmiş 
mәnfәәtdәn әlavә 
ödәnilmiş sәhmdar 
kapitalına köçürmәlәr  -  2,986,399 - - (2,986,399) -  - -

Faizsiz kreditin 
diskontlaşdırılması, tәxirә 
salınmış vergilәr çıxılmaqla 
(Qeyd 26,17) -  1,298,847 - - - 1,298,847  - 1,298,847

Törәmә müәssisә üzәrindә 
nәzarәtin ötürülmәsi  -  - - - - -  635,921 635,921

Elan olunmuş dividendlәr 
(Qeyd 29) -  - - - (1,688,696) (1,688,696)  (1,034,739) (2,723,435)

Sәhmdarlardan alınacaq  
vәsaitlәr (Qeyd 29) -  8,621,001 - - - 8,621,001  2,283,427

 
10,904,428

      
31 dekabr 2013-cü il 

tarixinә 83,900,000  21,614,306 85,325 - (41,105,752) 64,493,879  8,665,474 73,159,353

 
 
İdarә Heyәti tәrәfindәn: 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Cәnab Adıgözәl Ağayev  Cәnab Ceyhun Abdullayev  
İdarә Heyәtinin Sәdri  Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 
30 iyun 2014-cü il  30 iyun 2014-cü il  
Bakı, Azәrbaycan Respublikası                Bakı, Azәrbaycan Respublikası 
 
 
8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir.  
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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 
(Azәrbaycan Manatı ilә) 
 
 Qeydlәr 31 dekabr  

2013-cü il 
tarixinә bitәn il  

 31 dekabr  
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
     
ӘMӘLİYYAT FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN PUL VӘSAİTLӘRİNİN 

HӘRӘKӘTİ:   
İl üzrә xalis zәrәr  (6,094)  (2,928,189)
Düzәlişlәr:   
Faiz hesablanan maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  6 1,946,282  2,808,068
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә fәrqlәr, 

xalis 7 146,646  224,355
Digәr әmәliyyatlar üzrә ehtiyat  6 1,251,141  157,017
Asılı müәssisәnin (gәlirindәki)/ zәrәrindәki payı  9 (2,108,176)  1,111,673
Törәmә müәssisә üzrә nәzarәtin itirilmәsindәn xalis gәlir   (272,537)  -
Әmlak vә avadanlığın silinmәsindәn zәrәr  24,846 11,142
Sığorta ehtiyatlarında dәyişiklik, xalis  11 3,677,111  3,875,301
Köhnәlmә vә amortizasiya xәrclәri  12 5,036,820  6,551,189
Digәr uzun müddәtli aktivlәrin köhnәlmә xәrclәri 12 317,636  
Ehtiyatlar üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәri   6,629  192,165
Digәr uzunmüddәtli aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәr  21 (370,113)  -
Mәnfәәt vergisi xәrci  14 2,573,465  580,532
Satıla bilәn investisiyalar üzrә xalis gәlir   (177,720)  -
Faiz hesablamalarında xalis dәyişiklik   (466,930) (126,279)
    
Әmәliyyat aktivlәri vә öhdәliklәrindә dәyişiklikdәn әvvәl әmәliyyat 

fәaliyyәtindәn әldә edilәn pul vәsaitlәri  11,579,006  12,456,974
    
Әmәliyyat aktivlәri vә öhdәliklәrindә dәyişikliklәr    
Әmәliyyat aktivlәrindә (artım)/ azalma:    
Sığorta vә tәkrarsığorta debitor borcları   (259,332) (301,645)
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankında mәcburi ehtiyat 

depozitlәri   (1,820,699) (2,665,928)
Xatirә sikkәlәri  (26,203) (23,075)
Banklardan alınacaq vәsaitlәr            15,060,243  3,126,186
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr   (84,527,725) (45,977,692)
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya   386,187  842,282
Digәr aktivlәr   (4,796,436) (3,541,711)
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr   59,282,473  57,528,623
Digәr borc alınmış vәsaitlәr   26,615,700  (9,403,589)
Digәr öhdәliklәr   390,839  1,006,997
    
Vergitutmadan әvvәl әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәri  21,884,053  13,047,422
    
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi  (1,467,251) (1,011,934)
    
Әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri           20,416,802  12,035,488
   
İNVESTİSİYA FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN PUL VӘSAİTLӘRİNİN 

HӘRӘKӘTİ:     
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrin alışı  (16,957,247) (8,979,909)
Satılabilәn investisiyalar üçün ödәnişlәr   (26,282,130) (80,904,357)
Satılabilәn investisiyaların satışından daxil olan vәsaitlәr  46,355,052  68,291,958
Asılı müәssisәlәrә investisiyalar üçün ödәnişlәr  (13,294,978)  -
Digәr uzunmüddәtli aktivlәrdә artım  (446)  -
Digәr borc qiymәtli kağızlarının satışından daxilolmalar  -  1,445,547
Digәr banklardakı müddәtli depozitlәrә yerlәşdirmәlәr  (14,156,070) (5,100,000)
Digәr banklara müddәtli depozitlәrin qaytarılması  9,133,930  1,233,857
   
İnvestisiya fәaliyyәtlәri üzrә istifadә olunan xalis pul vәsaitlәri (15,201,889) (24,012,904)
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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT (DAVAMI) 
 (Azәrbaycan Manatı ilә)  
 
 Qeydlәr 31 dekabr 

 2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr
 2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
MALİYYӘLӘŞDİRMӘ FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN PUL 

VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ:   
Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr  10,904,430  4,694,184
Dividendlәrin ödәnilmәsi  (2,723,435) -
Borcların qaytarılması  31,029,433  132,903
   
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri  39,210,428  4,827,087
   
Xarici valyuta mәzәnnәsindәki dәyişikliklәrin xarici valyuta ilә 

saxlanılan pul vәsaitlәrinin qalıqlarına tәsiri  (25,425) (29,998)
   
NAĞD PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ PUL VӘSAİTLӘRİNİN 

EKVİVALENTLӘRİNDӘ XALİS ARTIM/ (AZALMA) 44,425,340  (7,150,329)
   
PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ, dövrün әvvәlinә 15 44,734,908  51,915,235
   
PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ, dövrün sonuna 15 89,134,823  44,734,908

 
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il әrzindә Qrup tәrәfindәn ödәnilmiş vә alınmış faizlәrin mәblәği müvafiq 
olaraq 15,552,122 AZN vә 36,205,220 AZN tәşkil etmişdir.   
 
31 dekabr 2012-ci il tarixinә bitәn il üzrә Qrup tәrәfindәn ödәnilmiş vә alınmış faizlәrin mәblәği müvafiq 
olaraq 11,049,931 AZN vә 26,020,200 AZN tәşkil etmişdir.    
 
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatdan çıxarılan qeyri-nağd әmәliyyatlar  
 
2013-cü ilin may ayından başlayaraq, Qrup heç bir әlavә vәsaitlәr almadan “Zәyәm Kәnd Maş” ASC üzrә 
nәzarәti itirmişdir. Bu әmәliyyat 31 dekabr 2013-cü il tarixinә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә 
edilmiş hesabatda qeyri-nağd әmәliyyat kimi tәqdim olunur.  
 
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyalara daxil edilәn 22,821,412 AZN mәblәğindә investisiya 31 
dekabr 2012-ci il tarixinә satıla bilәn investisiyalar üzrә yenidәn tәsniflәşdirilmişdir. Bu mәblәğ 31 dekabr 
2012-ci il tarixinә bitәn il üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda satıla bilәn investisiyaların 
alınmasına vә ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyaların ödәnilmәsi üzrә gәlirlәrә daxil edilmir.   
 
 
 
İdarә Heyәti tәrәfindәn: 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Cәnab Adıgözәl Ağayev  Cәnab Ceyhun Abdullayev  
İdarә Heyәtinin Sәdri  Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 
30 iyun 2014-cü il  30 iyun 2014-cü il  
Bakı, Azәrbaycan Respublikası                Bakı, Azәrbaycan Respublikası 
 
 
8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir.  
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“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  
 
31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  
KONSOLİDӘ EDİLMİŞ MALİYYӘ HESABATLARINA QEYDLӘR  
(Başqa qeydlәr olmazsa, Azәrbaycan manatı ilә)  
 

1. ÜMUMİ MӘLUMAT  

 
“AtaHoldinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti (“Holdinq Şirkәti”) 30 iyun 2003-cü il tarixindә yaradılmışdır, 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 1103-T3-3403 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә 
qeydiyyatdan keçmişdir vә Azәrbaycan Respublikasında yerlәşir.  
 
Holdinqin dövlәt qeydiyyatından keçmiş ofisi Azәrbaycan Respublikası Bakı şәhәri, Şәmsi Bәdәlbәyli 
küçәsi 102, AZ 1010 ünvanında yerlәşir. 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә Hughson Management Inc., Asbet Limited vә Clonmel 
International Inc., müvafiq olaraq 51%, 25% vә 24% ilә Qrupun sәhmlәrinә sahib olmuşlar.   
 
Qrupun son nәzarәtçi tәrәfi cәnab H. Әliyevdir.  
 
Holdinq konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında sadalanan aşağıdakı törәmә müәssisәlәrdәn ibarәt 
Bank qrupunun (“Qrup”) ana müәssisәsidir. Qrupun әsas biznes fәaliyyәti Azәrbaycan 
Respublikasında bank, sığorta, mehmanxana, lizinq, kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istehsal 
fәaliyyәtlәrindәn  ibarәtdir. Qrupun kәnd tәsәrrüfatı üzrә istehsal vә xidmәt obyektlәri әsasәn 
Azәrbaycan Respublikasının Bakı vә Şәmkir regionlarında yerlәşir. Hәmçinin Qrupun Gürcüstan vә 
Moldova Respublikalarında nümayәndәliklәri vardır.  
 
Qrupun strukturu  
 
Qrupun strukturu vә şirkәtlәrin әsas fәaliyyәtlәri Qrupun maliyyә hesabatlarında konsolidasiya 
edilmişdir: 
 
Adı Fәaliyyәt göstәrdiyi 

ölkә 
Fәaliyyәt növü Kapitalda iştirak 

payının/sәsvermә hüquqlarının 
hissәsi, (%) 

 
Qrupun törәmә 
müәssisәlәri 

 

 
31 dekabr 
2013-cü il 

tarixinә bitәn 
il 

 
31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn 
il 

   

“AtaBank” ASC 
Azәrbaycan 
Respublikası Bankçılıq 76.00  76.00

“AtaSığorta” ASC 
Azәrbaycan 
Respublikası Sığorta 100.00  100.00

“AtaLizinq” ASC 
Azәrbaycan 
Respublikası Lizinq 100.00  100.00

“AtaTurizm” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası Mehmanxana 100.00  100.00

“Ataİnkişaf” Fondu 
Azәrbaycan 
Respublikası Xeyriyyә 100.00  100.00

 “AtaTexnologiya” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası Texnologiya vә İT hәllәri 100.00  100.00

“Ataİnşaat” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Tikinti. 
Satış әmәliyyatları yoxdur 100.00  100.00

“İnterservis” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası Әmlakın әmәliyyat lizinqi 100.00  100.00

“AtaSәnaye” MMC 

 
 

Azәrbaycan 
Respublikası 

Qrupun bütün sәnaye vә 
istehsal şirkәtlәrinin 
idarәetmә bölmәsi 

Satış әmәliyyatları yoxdur 100.00  100.00

“Şәmkir Quşçuluq” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Quşçuluq vә yumurta 
istehsalı 100.00  100.00

“AtaQida” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Kәnd tәsәrrüfatı 
mәhsullarının istehsalı 

Satış әmәliyyatları yoxdur 100.00  100.00
“SaSa Әt Mәhsulları” 

MMC  
Azәrbaycan 
Respublikası 

Әt mәhsullarının istehsalı. 
Şirkәt fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00
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Adı Fәaliyyәt göstәrdiyi 
ölkә 

Fәaliyyәt növü Kapitalda iştirak 
payının/sәsvermә hüquqlarının 

hissәsi, (%) 
 
Qrupun törәmә 
müәssisәlәri 

 

 
31 dekabr 
2013-cü il 

tarixinә bitәn 
il 

 
31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn 
il 

   

“Şәmkir Daş-Çınqıl” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

 “AtaTreydinq” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

 “AtaMarketinq” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

“AtaAqro” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

“AtaTelekom” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

“AtaEnerji” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

“Ata Neft-Qaz” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Nominal kapital 
İnvestisiyası. Şirkәt 
fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

“AtaTravel” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası Turizm vә istirahәt biznesi 100.00  100.00

“Interturizm” MMC 
Azәrbaycan 
Respublikası Turizm vә istirahәt biznesi 100.00  100.00

“AtaHolding Gürcüstan” 
MMC 

Gürcüstan 
Respublikası İnvestisiya mülkiyyәti 100.00  100.00

“AtaHoldinq Moldova” 
MMC 

Moldova 
Respublikası Şirkәt fәaliyyәt göstәrmir 100.00  100.00

     
Asılı müәssisәlәr     
     
“Bank VTB (Azәrbaycan)” 

ASC 
Azәrbaycan 
Respublikası Bankçılıq 48.99  48.99

“Zәyәm Kәnd Maş” ASC 
Azәrbaycan 
Respublikası 

Kәnd tәsәrrüfatı maşınları 
vә avadanlığı ilә ticarәt 30.00  30.00

“Azerbaijan Global 
Investments” ASC 

Azәrbaycan 
Respublikası Tikinti 33.00  

 
 
Holdinqin vә onun törәmә müәssisәlәrinin tәsviri  
 
Holdinqin bilavasitә ana müәssisәsi Panama Respublikasının vergi rezidenti olan Hughson 
Management İnc.-dir. Qrupun son nәzarәtçi tәrәfi Cәnab Heydәr Әliyevdir. Qrup mәqsәdlәri üçün 
konsolidasiyanın әhatәsinә aşağıda biznes fәaliyyәtlәrinin qısa tәsviri verilәn şirkәtlәr daxildir:  
 
“AtaBank” ASC Holdinqin 76% sahiblik etdiyi törәmә müәssisәdir. Bank 10 oktyabr 2002-ci il tarixindә 
açıq sәhmdar cәmiyyәt kimi yaradılmış vә Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 
qeydiyyatdan keçmiş vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankından 176 saylı ümumi bank 
lisenziyasını aldıqdan sonra  2002-ci ilin oktyabr ayında fәaliyyәtә başlamışdır. “AtaBank” ASC 
müştәrilәrinә kommersiya bank xidmәtlәrini göstәrir vә Azәrbaycan Әmanәtlәrin Sığortalanması 
Fondu. 31 dekabr 2013-cü il tarixinә Bankın 20 filialı vә 2 xidmәt mәntәqәsi olmuşdur (2012: 20 filial 
vә 2 xidmәt mәntәqәsi). 
 
“AtaSığorta” ASC Holdinqin 100% birbaşa sahiblik etdiyi törәmә müәsisisәsidir. “AtaSığorta” ASC 
Azәrbaycan Respublikasını Әdliyyә Nazirliyindә 7 sentyabr 2004-cü ildә qeydiyyatdan keçmiş vә 
hәmin ildә fәaliyyәtә başlamışdır.  “AtaSığorta” ASC müştәrilәrә sığorta vә tәkrar sığorta xidmәtlәri 
göstәrir. Şirkәt tәrәfindәn göstәrilәn sığorta fәaliyyәtlәrinә aşağıdakılar daxil olmaqla lakin bununla 
mәhdudlaşmamaq şәrtilә yükün, әmlakın, bәdbәxt hadisәdәn, üçüncü tәrәfin öhdәliklәrinin, 
avtomobilin sığortası, tәkrarsığorta vә digәr sığorta xidmәtlәri daxildir.  
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Şirkәt 2011-ci ilin dekabr ayında nәqliyyat vasitәlәri vә әmlakın icbari sığortası üzrә lisenziya almış vә 
2012-ci ilin yanvar ayında aidiyyatı fәaliyyәtә başlamışdır.  
  
“AtaLizinq” ASC  Holdinq Şirkәtin 64% birbaşa,  36%-nә isә  “AtaBank” ASC-ti  vasitәsilә dolayı  
sahiblik etdiyi törәmә müәssisәsidir, belәliklә dә, şirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaLizinq”  
ASC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 21 iyul 2004-cü il tarixindә qeydiyyatdan 
keçmişdir vә 2004-cü ildә öz fәaliyyәtinә başlamışdır.  “AtaLizinq” ASC müştәrilәrinә lizinq vә tәkrar 
maliyyәlәşdirmә xidmәtlәrini göstәrir. “AtaLizinq” ASC Azәrbaycanın Lizinq Şirkәtlәri Assosiasiyasının 
üzvüdür.  
  
“AtaTurizm” MMC Holdinq Şirkәtin  90% birbaşa, 10%  isә “Ataİnşaat” MMC tәrәfindәn dolayı sahiblik 
etdiyi  törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaTurizm” MMC 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 7 mart 2003-cü il tarixindә 0103-P7-37374 saylı 
qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2003-cü ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır. 
“AtaTurizm” MMC öz müştәrilәrinә müxtәlif turizm vә istirahәt xidmәtlәri göstәrir.  
  
“Ataİnkişaf” fondu Holdinq Şirkәtin 100% birbaşa sahiblik etdiyi törәmә müәssisәsidir, belәliklә dә, 
şirkәt Holdinq şirkәtin tam nәzarәtindәdir. “Ataİnkişaf Fondu” ASC 25 may 2007-ci il tarixindә 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә N 1107-Q18-2372 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә 
qeydiyyatdan keçmişdir. “Ataİnkişaf Fondu” MMC qeyri-mәnfәәt xeyriyyә fondudur.  
  
“AtaTexnologiya” MMC Holdinq Şirkәtin  90% birbaşa, 10%  isә “Ataİnşaat” MMC tәrәfindәn dolayı 
sahiblik etdiyi  törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. 
“AtaTexnologiya” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 15 oktyabr 2004-cü il 
tarixindә N 0104-P75-41179 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2005-ci ildә öz 
әmәliyyatlarına başlamışdır. “AtaTexnologiya” MMC öz müştәrilәrinә müxtәlif informasiya 
texnologiyaları xidmәtlәri  göstәrir.  
  
“Ataİnşaat” MMC Holdinq Şirkәtin  90% birbaşa, 10%  isә “AtaTurizm” MMC tәrәfindәn dolayı sahiblik 
etdiyi  törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “Ataİnşaat” MMC 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 28 mart 2003-cü il tarixindә N 0103-P9-37499 saylı 
qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2003-cü ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır. 
“Ataİnşaat” MMC öz müştәrilәrinә müxtәlif inşaat vә infrastrukturun qurulması xidmәtlәrini göstәrir.  
  
“Interservice” MMC Holdinq Şirkәtin  61% birbaşa, 30%  “AtaTurizm” MMC vә 9% “Ataİnşaat” MMC 
tәrәfindәn dolayı sahiblik etdiyi törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt  Holdinqin tam 
nәzarәtindәdir. “Ataİnşaat” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 3 noyabr 1997ci il 
tarixindә N 170  saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә hәmin ildә dә öz 
әmәliyyatlarına başlamışdır. “İnterservis” MMC-nin әsas fәaliyyәti “Excelsior” (Azәrbaycan 
Respublikasının Bakı şәhәrindә yerlәşәn dәbdәbәli otel) mehmanxana binasının idarә edilmәsindәn 
ibarәtdir.  
  
“AtaSәnaye” MMC Holdinq Şirkәtin  90% birbaşa, 10%  isә “Ataİnşaat” MMC tәrәfindәn dolayı 
sahiblik etdiyi  törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt  Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaSәnaye” 
ASC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 16 aprel 2003-cü il tarixindә N 0103-P11-
37604 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2003-cü ildә öz әmәliyyatlarına 
başlamışdır. “AtaSәnaye” MMC Qrupun bütün sәnaye vә istehsal şirkәtlәrinin idarәetmә obyektidir.  
  
“Şәmkir Quşçuluq” MMC Holdinq Şirkәtin 100% bilvasitә sahiblik etdiyi törәmә müәssisәsidir.  
(“Şәmkir Quşçuluq” 100% “AtaSәnaye” MMC-nin  sahibliyindәdir,  “AtaSәnaye” MMC isә 90% birbaşa 
“Ataholdinq” ASC, 10% isә dolayı “Ataİnşaat” MMC-nin sahibliyindәdir).  “Şәmkir Quşçuluq” MMC 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 18 sentyabr 2005-ci il  tarixindә qeydiyyatdan 
keçmişdir vә 2005-cü ildә fәaliyyәtә başlamışdır. “Şәmkir Quşçuluq” MMC әsasәn kәnd tәsәrrüfatı 
fәaliyyәtlәrindә iştirak edir, daha dәqiq desәk quşçuluq vә yumurta istehsalı ilә mәşğul olur.   
  
“SaSa Әt Mәhsulları” MMC 100% birbaşa “AtaSәnaye” MMC-nin sahibliyindәdir. “SaSa Әt Mәhsulları” 
MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 4 mart 2003-cü il tarixindә N 0103-P737369 
saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2003-cü ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır.  
SaSa Әt Mәhsulları” MMC әt mәhsulları, kolbasa vә digәr әt yarım-fabrikatlarının hazırlanması ilә 
mәşğul olur.  
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“AtaQida” MMC Holdinq Şirkәtin  64% birbaşa, 36% isә “AtaSәnaye” MMC tәrәfindәn dolayı sahiblik 
etdiyi  törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt  Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaQida” ASC 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 28 dekabr 2005-ci il tarixindә N 0105-P193-44849 
saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2006-cı ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır. 
“AtaQida” MMC әsasәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olur.   
  
“AtaTravel” MMC Holdinq Şirkәtin 100% birbaşa sahiblik etdiyi müәssisәdir vә belәliklә dә şirkәt 
Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaTravel” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 5 
sentyabr 2011-ci il tarixindә 1402076671 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir. 
“AtaTravel” MMC turizm vә yerli vә xarici turlarla istirahәt, sağlamlıq vә fitnes xidmәtlәri habelә 
tәyyarә biletlәrinin satışı, qәbul vә yerlәşdirmә xidmәtlәri ilә mәşğul olur.  
  
Interturizm” MMC Holdinq Şirkәtin 100% birbaşa sahiblik etdiyi törәmә müәssisәdir vә belәliklә dә, 
şirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “Interturizm” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә 
Nazirliyindә 13 dekabr 2004-cü il tarixindә N 0104-P86-41681 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә 
qeydiyyatdan keçmişdir. “Interturizm” MMC turizm sahәsinә investisiyalar etmәk üçün yeni layihәlәrin 
araşdırılması, hazırlanması vә tәtbiqi mәqsәdilә yaradılmışdır.  
 
“AtaHolding Gürcüstan” MMC Holdinq Şirkәtin 100% birbaşa sahiblik etdiyi törәmә müәssisәdir vә 
belәliklә dә şirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaHolding Gürcüstan” MMC Azәrbaycan 
Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 10 oktyabr 2005-ci il tarixindә  N 576/006 saylı qeydiyyat 
nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir. “AtaHolding Gürcüstan” Gürcüstanda olimpiya kompleksidir.  
  
Bank VTB (Azәrbaycan) ASC-nin qeydiyyatdan keçmiş kapitalı “VTB BANK (Azәrbaycan)” ASC-nin 
Rusiya payçısı ilә (sәhmlәrin 51%-i) “AtaHoldinq” ASC-yә mәxsus (sәhmlәrin 49%-i) Azәrbaycan 
payçısı arasında bölünür.   Bank VTB (Azәrbaycan) ASC müştәrilәrә müxtәlif bank xidmәtlәrini 
göstәrәn qlobal kommersiya bankıdır. Hәmçinin Bankın göstәrdiyi xidmәtlәr sırasına VTB Qrupunun 
törәmә müәssisәlәri tәrәfindәn müştәrilәrә tәklif olunan qeyri-bank xidmәtlәri dә daxildir. 
 
“Zәyәm Kәnd Maş” ASC-nin 30%-i “AtaSәnaye” MMC vasitәsilә Qrupun bilvasitә sahibliyindәdir. 
Qalan 59% M.Rәfiyevin vә 11% digәr sәhmdarların sahibliyindәdir.  “Zәyәm Kәnd Maş” MMC 
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 18 yanvar 2006-cı il tarixindә N 0806-S2-547 saylı 
qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2006-cı ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır.  “Zәyәm 
Kәnd Maş” ASC әsasәn kәnd tәsәrrüfatı maşınları vә avadanlığı ilә ticarәt aparır. 2013-cü ilin May 
ayınadәk “Zәyәm Kәnd Maş” ASC Qrupun nәzarәtindә olmuş vә onun konsolidә edilmiş maliyyә 
hesabatlarında törәmә müәssisә kimi tәqdim olunmuşdur. 2013-cü ilin may ayından başlayaraq Qrup 
“Zәyәm Kәnd Maş” ASC üzәrindә nәzarәti itirmiş vә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında onu 
asılı müәssisә kimi tәqdim etmişdir.  
 
 “Azerbaijan Global Investments” ASC-nin 33%-i Qrupun , 35%-i Paşa Holdinq ASC-nin, 32%-i isә 
“Synergy Group”un birbaşa sahibliyindәdir. “Azerbaijan Global Investments” ASC 11 noyabr 2013-cü 
il tarixdә Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә qeydiyyatdan keçmişdir. “Azerbaijan 
Global Investments” ASC-nin әsasәn inşaat sektoruna cәlb edilmәsi planlaşdırılır.   
 
Bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının buraxılması 30 iyun 2014-cü il tarixdә İdarә Heyәti 
tәrәfindәn tәsdiq olunmuşdur.  
 
 

2. MÜHÜM MÜHASİBAT UÇOTU QAYDALARI 
 
Uyğunluq haqqında bәyanat  
 
Bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Mühasibat Uçotunun Beynәlxalq Standartları Şurası 
(“MÜBSŞ”) tәrәfindәn buraxılmış Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına vә Beynәlxalq 
Maliyyә Hesabatlarının Şәrhi Komitәsi (“BMHŞK”) tәrәfindәn verilmiş şәrhlәrә müvafiq olaraq 
hazırlanmışdır. 
 
Tәqdimat meyarlarının digәr әsası 
 
Bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Qrupun öz fәaliyyәtini yaxın gәlәcәkdә fasilәsizlik prinsipi ilә 
davam etdirә bilәcәyi fәrziyyәsi әsasında hazırlanmışdır.   
 
Başqa qeydlәr olmayanadәk bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Azәrbaycan Manatı (“AZN”) ilә 
ifadә edilir.  
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Bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları aşağıdakı mühasibat uçotu qaydalarında izah edildiyi kimi 
tarixi (ilkin) dәyәr әsasında hazırlanmışdır. 
 
Tarixi dәyәr adәtәn aktivlәrin mübadilәsi әvәzindә әldә olunan vәsaitlәrin әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir.  
 
Әdalәtli dәyәr bilavasitә müşahidә edilә bilәn olmasından vә ya digәr qiymәtlәndirmә vasitәlәrini 
istifadә etmәklә hesablanmasından asılı olmayaraq qiymәtlәndirmә tarixindә bazar iştirakçıları 
arasındakı әmәliyyat üzrә aktivin satılması üçün alınmış vә ya öhdәliyin ötürülmәsi üçün ödәnilmiş 
qiymәtdir. Qiymәtlәndirmә tarixindә bazar iştirakçıları aktiv vә ya öhdәliyә qiymәtqoyma zamanı 
onların xüsusiyyәtlәrini nәzәrә aldıqda Qrup da hәmin aktiv vә ya öhdәliklәrin әdalәtli dәyәrini 
hesablayarkәn onların xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alır. Bu maliyyә hesabatlarında qiymәtlәndirmә vә/vә 
ya açıqlama mәqsәdlәri üçün әdalәtli dәyәr MHBS 2-yә daxil olan pay alәtlәri әsasında ödәmә 
әmәliyyatları, MUBS 17-yә daxil olan lizinq әmәliyyatları, elәcә dә әdalәtli dәyәr qiymәtlәndirmәsinә 
oxşar olan, lakin әdalәtli dәyәr qiymәtlәndirmәlәri olmayan, mәsәlәn, MUBS 2-dә qeyd edilәn xalis 
satış dәyәri vә ya MUBS 36-da qeyd edilәn istifadә dәyәri kimi qiymәtlәndirmәlәr istisna olmaqla 
yuxarıdakı kimi müәyyәn edilir. 

 
Bundan әlavә, maliyyә hesabatı mәqsәdilә әdalәtli dәyәr qiymәtlәndirmәlәri belә qiymәtlәndirmәlәr  
üçün giriş mәlumatlarının müşahidә edilә bilmә dәrәcәsindәn vә bütövlükdә әdalәtli dәyәr 
qiymәtlәndirmәlәri üçün giriş mәlumatlarının әhәmiyyәtliliyindәn asılı olaraq Sәviyyә 1, 2, 3 kimi 
tәsniflәşdirilir. Bu sәviyyәlәr aşağıdakılardır:  
 
 Sәviyyә 1 giriş mәlumatları, qiymәtlәndirmә tarixindә müәssisәnin istifadә edә bilәcәyi, fәal 

bazarda eyni aktiv vә öhdәliklәr üçün tәyin edilәn (düzәliş edilmәmiş) qiymәtlәrdir; 

 Sәviyyә 2 giriş mәlumatları, Sәviyyә 1-ә daxil olan tәyin edilmiş qiymәtlәr istisna olmaqla, birbaşa 
vә ya dolayısı ilә aktiv vә öhdәliklәr üzrә müşahidә edilә bilәn giriş mәlumatlarıdır; vә  

 Sәviyyә 3 giriş mәlumatları aktiv vә ya öhdәliklәr üzrә müşahidә edilә bilinmәyәn giriş 
mәlumatlarıdır.   

 
Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş  Holdinq vә onun konsolidә edilmiş törәmә 
müәssisәlәri mühasibat uçotunu yerli mühasibat uçotu qaydalarına uyğun olaraq aparır. Lakin 
Holdinqin xarici konsolidә edilmiş törәmәlәri öz mühasibat uçotu qeydlәrini fәaliyyәt göstәrdiklәri 
ölkәnin müvafiq qaydalarına uyğun aparırlar. Bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları yerli mühasibat 
uçotu qaydalarına istinadәn hazırlanmış vә MHBS-ә uyğunlaşdırılması üçün onlara düzәlişlәr 
edilmişdir.  
 
Qrup maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatını likvidlik ardıcıllığı ilә geniş şәkildә 
tәqdim edir. Hesabat (cari) tarixindәn sonrakı 12 ay әrzindә vә ya hesabat tarixindәn sonra 12 aydan 
çox müddәt (uzunmüddәtli) әrzindә әvәzlәşdirilәcәk vә ödәnilәcәk mәblәğlәr üzrә tәhlil 36 saylı 
Qeyddә göstәrilir.  
 
Әsas mühasibat uçotu qaydaları aşağıda tәqdim olunur.   
 
Әmәliyyat valyutası 
 
Qrupun maliyyә hesabatlarına daxil olan maddәlәr müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi әsas iqtisadi 
mühitdәki valyuta mәzәnnәsindәn (“әmәliyyat valyutası”) istifadә etmәklә qiymәtlәndirilir. Qrupun 
әmәliyyat valyutası Azәrbaycan manatıdır. Bankın maliyyә hesabatlarının tәqdim edildiyi valyuta 
Azәrbaycan manatıdır. Başqa cür qeyd edilәn hallar istisna olmaqla, bütün rәqәmlәr manata 
uyğunlaşdırılaraq yuvarlaqlaşdırılır.    
  
Әvәzlәşdirmә 
 
Maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri yalnız uçotda tanınmış mәblәğlәrin әvәzlәşdirilmәsi üçün 
qanuni hüquq mövcud olduqda vә xalis mәblәğ әsasında hesablaşmalar aparılması, yaxud eyni 
vaxtda aktivlәrin satılması vә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulduqda bir-birinә qarşı 
әvәzlәşdirilir, xalis mәblәği isә maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda bildirilir. Gәlir 
vә xәrc hәr hansı mühasibat uçotu standartları vә şәrhi ilә tәlәb olunan vә ya icazә verilәn vә Qrupun 
uçot siyasәtindә xüsusi açıqlanan hallar istisna olmaqla mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş 
hesabatda әvәzlәşdirilmir.    
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Konsolidasiyanın әsasları  
 
Hazırkı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarına Holdinqin vә onun nәzarәtindә olan müәssisәlәrin 
(struktur müәssisәlәr daxil olmaqla), elәcә dә törәmә müәssisәlәrinin maliyyә hesabatları daxildir. 
Nәzarәt aşağıdakı hallarda hәyata keçirilir:  
 
 Holdinq investisiya qoyulan müәssisә üzәrindә sәlahiyyәtә malik olduqda; 

 Holdinq investisiya qoyulan müәssisә ilә iş birliyindәn gәlir әldә etdikdә vә ya belә gәlirlәr üçün 
hüquqa malik olduqda; vә  

 Holdinq gәlirlәrә tәsir etmәk üçün öz sәlahiyyәtindәn istifadә etmәk qabiliyyәtinә malik olduqda.  

  

Fakt vә mövcud vәziyyәtlәr nәzarәtin yuxarıda qeyd olunan üç elementindәn birinә vә ya bir neçәsinә 
dәyişikliklәr edildiyini göstәrәrsә, Holdinq investisiya qoyulan müәssisәyә nәzarәt edib-etmәyәcәyini 
yenidәn qiymәtlәndirir.  

 
Holdinq, investisiya qoyulan müәssisәnin sәsvermә hüquqlarının daha az hissәsinә sahib olarsa, belә 
müәssisә üzәrindә sәlahiyyәtә o zaman malikdir ki, sәsvermә hüquqları hәmin müәssisәnin müvafiq 
fәaliyyәtini birtәrәfli qaydada idarә edә bilmәk üçün kifayәt etsin. Holdinq investisiya qoyulan şirkәtdә 
olan sәsvermә hüquqlarının ona nәzarәt etmә sәlahiyyәti vermәk üçün yetәrli olub-olmamamasını 
müәyyәn etmәk mәqsәdilә bütün uyğun faktları vә halları, elәcә dә aşağıdakıları nәzәrә alır:  
 
 Qrupun sәsvermә hüquqlarının hәcminin digәr sәsvermә hüququna malik tәrәflәrin hüquqlarının 

hәcminә vә bölgüsünә nisbәti;  

 Holdinqin, digәr sәs sahiblәrinin vә tәrәflәrin sahib olduğu potensial sәsvermә hüquqları;  

 Digәr razılaşmalardan irәli gәlәn hüquqlar; vә   

 Sәhmdarların әvvәlki yığıncaqlarındakı sәs bölgüsü daxil olmaqla, qәrarların qәbul edilmәli olduğu 
zaman Holdinqin müvafiq fәaliyyәtlәri idarә etmәk qabiliyyәtinin olub-olmamasını göstәrәn hәr 
hansı әlavә faktlar vә hallar. 

 
Törәmә müәssisәnin konsolidasiyası Holdinq bu törәmә müәssisә üzәrindә nәzarәt әldә etdiyi zaman 
başlayır vә Holdinq bu nәzarәti itirdiyi zaman dayandırılır. Xüsusilә, il әrzindә törәmә müәssisәnin 
әldә edilәn vә ya xaric olunan gәlir vә xәrclәri Holdinqin müvafiq nәzarәti әldә etdiyi tarixdәn vә belә 
nәzarәtin dayandırıldığı tarixә qәdәr mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә 
edilmiş hesabata daxil olunur.    

 
Mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr mәcmu gәlirlәrin hәr bir komponenti Holdinqin sәhmdarlarına vә qeyri-
nәzarәt paylarına aid edilir. Törәmә müәssisәlәrin cәmi mәcmu gәliri, hәtta qeyri-nәzarәt payları üzrә 
balansda kәsir yaransa belә, Holdinqin sәhmdarlarına vә qeyri-nәzarәt paylarına aid edilir. 
 
Lazım olduqda törәmә müәssisәlәrdә tәtbiq edilәn mühasibat uçotu qaydalarının Qrupdakı digәr 
müәssisәlәr tәrәfindәn istifadә olunan mühasibat uçotu qaydalarına uyğunlaşdırılması üçün törәmә 
müәssisәlәrinin maliyyә hesabatlarına düzәlişlәr edilir. 
 
Bütün qrupdaxili aktivlәr vә öhdәliklәr, kapital, gәlir, xәrclәr vә Qrupun üzvlәri arasında әmәliyyatlarla 
bağlı pul vәsaitlәri konsolidasiya zamanı tam çıxarılır.  
 
Qeyri-nәzarәt payları  
 
Qeyri-nәzarәt payları Qrupun birbaşa vә ya dolayısı ilә sahib olmadığı törәmә müәssisәlәrinin mәnfәәt 
vә ya zәrәrinin, habelә xalis aktivlәrinin bir hissәsidir.  
 
Qeyri-nәzarәt payları mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda, elәcә dә maliyyә vәziyyәti 
haqqında konsolidә edilmiş hesabatda ana müәssisәnin sәhmdar kapitalından ayrılıqda kapital üzrә 
göstәrilir.  
 
Qrupun hazırkı törәmә müәssisәlәrin kapitalındakı iştirak payında dәyişikliklәr  
 
Qrupun törәmә müәssisәlәr üzәrindә nәzarәtinin itirilmәsinә sәbәb olmayan törәmә müәssisәlәrin 
kapitalındakı iştirak payında dәyişikliklәr kapital әmәliyyatları kimi uçota alınır  Qrupun törәmә 
müәssisәlәrdәki aidiyatı payları üzrә dәyişikliklәri әks etdirmәk mәqsәdilә Qrupun paylarının vә qeyri-
nәzarәt paylarının balans dәyәrlәrinә düzәlişlәr edilir. Qeyri-nәzarәt paylarına düzәliş olunan mәblәğ 
ilә ödәnilmiş vә ya alınmış mәblәğin әdalәtli dәyәri arasındakı hәr hansı fәrq birbaşa kapitalda tanınır 
vә ya Qrupun tәsisçilәrinә aid edilir.  
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Qrup törәmә müәssisә üzәrindә nәzarәti itirdikdә, gәlir vә ya zәrәr (i) әldә olunmuş vәsaitlәrin әdalәtli 
dәyәri ilә saxlanmış hәr hansı payın әdalәtli dәyәrinin cәmi vә (ii) aktivlәrin (qudvil daxil olmaqla) 
әvvәlki balans dәyәri, vә törәmә müәssisәnin öhdәliklәri vә hәr hansı qeyri nәzarәt payları arasında 
fәrq kimi hesablanır vә mәnfәәt vә ya zәrәr hesablarında uçota alınır. Hәmin törәmә müәssisә ilә 
bağlı әvvәllәr digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınmış bütün mәblәğlәr uçotda törәmә 
müәssisәnin hәmin aktivlәrinin vә ya öhdәliklәrininQrup tәrәfindәn birbaşa satıldığı (yәni mәnfәәt vә 
ya zәrәr hesabları üzrә yenidәn tәsniflәşdirilmiş vә ya müvafiq MHBSlәrdә müәyyәn edildiyi kimi 
kapitalın digәr kateqoriyasına köçürülmüş) kimi qeyd edilir.  Әvvәlki törәmә müәssisәdә saxlanılan 
istәnilәn investisiyanın әdalәtli dәyәri nәzarәtin itirildiyi tarixdә “Maliyyә Alәtlәri: Tanınma vә Ölçülmә 
adlı ”39 saylı Mühasibat Uçotunun Beynәlxalq Standartına әsasәn növbәti uçot üçün ilkin tanınma 
zamanı әdalәtli dәyәr kimi, vә ya uyğun olduqda, asılı müәssisәyә investisiyanın ilkin tanınması 
zamanı ilkin dәyәri kimi götürülür.  
 
Gәlirin tanınması  
 
Faiz gәliri vә xәrcinin tanınması 
 
Faiz gәliri vә xәrci effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә hesablama metodu ilә uçot әsasında 
tanınır. Effektiv faiz metodu maliyyә aktivi vә ya maliyyә öhdәliyinin (yaxud maliyyә aktivlәri vә ya 
öhdәliklәri qrupunun) amortizasiya olunmuş dәyәrinin hesablanması vә faiz gәliri vә ya faiz xәrcinin 
müvafiq dövr üzrә bölüşdürülmәsi üsuludur.  
 
Effektiv faiz dәrәcәsi borc alәtinin nәzәrdә tutulan müddәti vә ya (tәtbiq olunarsa) daha qısa müddәt 
әrzindә hesablanmış gәlәcәk nağd pul daxilolmalarını (o cümlәdәn, effektiv faiz dәrәcәsinin ayrılmaz 
hissәsini tәşkil edәn mәntәqәlәrdә ödәnilmiş yaxud alınmış bütün haqlar, әmәliyyat xәrclәri vә digәr 
mükafat yaxud endirimlәr) ilkin tanınma anında xalis balans mәblәğinәdәk dәqiqliklә diskontlaşdıran 
dәrәcәdir.  
 
Maliyyә aktivi, yaxud analoji maliyyә aktivlәri qrupu ehtimal olunan dәyәrsizlәşmә zәrәrinin baş 
vermәsi nәticәsindә hesabdan silinәrsә (qismәn), faiz gәliri bundan sonra dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin 
qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin diskontlaşdırılması üçün tәtbiq edilәn 
faiz dәrәcәlәrindәn istifadә olunmaqla uçotda tanınır.  
 
Әdalәtli dәyәrlә qeyd edilәn aktivlәr üzrә qazanılmış faizlәr faiz gәliri üzrә tәsnif edilir. 
 
Gәlirin tanınması – digәr  
 
Haqq vә komissiya gәlirinin tanınması  
 
Kreditlәrin verilmәsinә görә komissiyalar birbaşa әlaqәdar xәrclәr ilә birlikdә tәxirә salınır vә kredit 
üzrә effektiv faiz dәrәcәsinә düzәliş kimi uçotda tanınır. Kreditin ayrılması öhdәliyinin xüsusi kredit 
razılaşmasının bağlanması ilә nәticәlәnәcәyi ehtimal edilәn hallarda, kreditin ayrılması öhdәliyi üzrә 
komissiyalar birbaşa әlaqәdar xәrclәr ilә birlikdә tәxirә salınır vә nәticәdә verilәn kreditin effektiv faiz 
dәrәcәsinә düzәliş kimi uçotda tanınır. Kreditin ayrılması öhdәliyinin xüsusi kredit razılaşmasının 
bağlanması ilә nәticәlәnәcәyi ehtimal edilmәdiyi hallarda, kreditin ayrılması öhdәliyi üzrә komissiyalar 
kredit öhdәliyi müddәtinin qalan dövrü üzrә mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda 
tanınır. Kreditin ayrılması öhdәliyinin müddәti kredit verilmәdәn başa çatarsa, belә öhdәliyә görә 
komissiya müddәt başa çatdığı anda mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınır. 
Kredit xidmәti haqları xidmәtlәr yerinә yetirildikdә gәlirlәr kimi uçotda tanınır. Bütün digәr komissiyalar 
yalnız xidmәtlәr göstәrildikdәn sonra tanınır.   
 
Mehmanxana әmәliyyatlarından gәlirlәr  
 
Xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә bağlı müqavilәlәr üzrә gәlir müqavilәnin tamamlanma mәrhәlәsinә istinad 
etmәklә tanınır. Mehmanxana әmәliyyatlarından, o cümlәdәn “Excelsior” adı altında fәaliyyәt 
göstәrәn mehmanxanada otaqların kirayәsindәn, qida malları vә içkilәrin satışından әldә olunan 
gәlirlәr otaqlar tutulduqda, qida vә içkilәr satıldıqda tanınır. 
 
Gәlirlәr hesablama metodu ilә uçotda әks etdirilir.   
 
Qrup öz üzvlәrindәn aylıq/illik әsasda üzvlük haqları alır. Bundan başqa, әvvәlcәdәn ödәnilmiş üzvlük 
haqları tәxirә salınır. Qrup üzvlәrinә aylıq vә illik üzvlük imkanlarını tәklif edir vә üzvlük haqlarını aid 
olduqları aylar üzrә tanıyır. 
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Qrup şәxsi tәlim, spa vә digәr tәkliflәr daxil olmaqla, bir sıra xidmәtlәr göstәrir. Bu xidmәtlәrlә bağlı 
gәlir xidmәtlәr göstәrilәn zaman tanınır.  
 
Restoranlardan, spa vә kafe mәhsullarından daxil olan gәlir müştәriyә satış mәntәqәsi üzrә tanınır.  
 
İcarә gәlirinin tanınması  
 
İcarәyә verәn tәrәf kimi Qrupun әldә etdiyi gәlirin tanınması siyasәti “Lizinq” bölmәsindә müәyyәn 
edilir. 
 
Tәxirә salınmış gәlir 
 
Tәxirә salınmış gәlir üzvlük haqları әvvәlcәdәn ödәnildikdә yaranır. Üzvlük haqları aid olduqları ay 
üzrә tanınır.  
 
Maliyyә alәtlәri 
 
Qrup alәt üzrә müqavilә öhdәliyinә tәrәf olunduğu halda maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrini maliyyә 
vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanıyır. Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin standart 
prosedurlara әsasәn alınması vә satılması hesablaşma tarixi üzrә uçot üsulundan istifadә etmәklә 
tanınır.   
 
Maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri ilkin anda әdalәtli dәyәrlә ölçülür. Maliyyә aktivlәri vә maliyyә 
öhdәliklәrinin alınması vә buraxılmasına birbaşa aidiyyәti olan әmәliyyat xәrclәri (әdalәtli dәyәri 
mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınan maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri istisna edilmәklә) uçotda ilkin 
tanınma anında maliyyә aktivlәri, yaxud maliyyә öhdәliklәrinin müvafiq olaraq әdalәtli dәyәrinә әlavә 
edilir vә ya bu dәyәrdәn çıxılır.  Maliyyә aktivlәri vә ya öhdәliklәrinin mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınan 
әdalәtli dәyәrlә alınmasına birbaşa aidiyyәti olan әmәliyyat xәrclәri dәrhal mәcmu gәlirlәr haqqında 
konsolidә edilmiş hesabatda tanınır.  
 
Maliyyә aktivlәri 
 
Maliyyә aktivlәri aşağıdakı xüsusi kateqoriyalar üzrә tәsnif edilir:  “satılabilәn” (SB) maliyyә aktivlәri vә 
“kreditlәr vә debitor borcları”. Tәsniflәşdirmә maliyyә aktivlәrinin mahiyyәti vә mәqsәdindәn asılıdır vә 
ilkin tanınma anında müәyyәn olunur.   
 
Satılabilәn maliyyә aktivlәri  
 
Satılabilәn (SB) maliyyә aktivlәri, satılabilәn kimi müәyyәn edilmiş vә ya kreditlәr vә debitor borcları 
kimi tәsnif olunmayan qeyri-derivativlәrdir.  
 
Qrupa mәxsus olan vә fәal bazarda alınıb-satılan listinq subyekti olan notlar vә istiqrazlar satılabilәn 
kimi tәsniflәşdirilir vә әdalәtli dәyәrlә qeyd edilir.   
 
Mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınan müvәqqәti olmayan dәyәrsizlәşmә 
zәrәri, effektiv faiz metodu ilә hesablanan faizlәr, dividend gәliri vә monetar aktivlәr ilә bağlı xarici 
valyuta әmәliyyatları üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr istisna olmaqla, әdalәtli dәyәrin dәyişmәsi üzrә 
yaranan gәlir vә zәrәr digәr mәcmu gәlirlәrdә tanınır vә satılabilәn aktivlәrin yenidәn 
qiymәtlәndirilmәsi üzrә ehtiyatda toplanır. İnvestisiyanın silindiyi vә ya dәyәrsizlәşdiyi halda 
satılabilәn aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә ehtiyatda yığılmış mәcmu gәlir vә ya zәrәr 
mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabat kimi yenidәn tәsniflәşdirilir.  
 
Xarici valyutada olan monetar satılabilәn aktivlәr hәmin valyutada müәyyәn edilir vә hesabat 
dövrünün sonuna olan mәzәnnә ilә ifadә olunur. Mәnfәәt vә zәrәrdә tanınmış xarici valyuta 
әmәliyyatları üzrә gәlir vә zәrәr monetar aktivin amortizasiya olunmuş dәyәri әsasında müәyyәn 
edilir. Digәr xarici valyuta әmәliyyatları üzrә gәlir vә zәrәr digәr mәcmu gәlirdә tanınır.   
 
Fәal bazarda qiymәti bәyan edilmәmiş vә әdalәtli dәyәri düzgün ölçülә bilmәyәn satılabilәn kapital 
investisiyaları hәr hesabat dövrünün sonunda müәyyәn olunmuş hәr hansı ehtimal olunan 
dәyәrsizlәşmә zәrәri çıxılmaqla maya dәyәri ilә ölçülür.     
 



  

16 

Kreditlәr vә debitor borcları 
 
Sabit vә ya müәyyәn oluna bilәn ödәnişlәri olan vә fәal bazarda qiymәti bәyan edilmәmiş ticarәt 
debitor borcları, kreditlәr vә digәr debitor borcları “kreditlәr vә debitor borcları” kimi tәsnif edilir. 
Kreditlәr vә debitor borcları effektiv faiz dәrәcәsi metodundan istifadә etmәklә dәyәrsizlәşmә 
çıxıldıqdan sonra amortizasiya olunmuş dәyәrdә ölçülür. Faiz gәliri, faizin tanınması cüzi әhәmiyyәt 
kәsb etdiyi qısamüddәtli kreditlәr istisna edilmәklә, effektiv faiz dәrәcәsini tәtbiq etmәklә uçotda 
tanınır. 
 
Qiymәtli kağızların geri alışına dair (әks-repo) müqavilәlәr  
 
Adi biznes fәaliyyәtindә Qrup maliyyә aktivlәrinin satışı vә geri alışına dair müqavilәlәr (“әks- repo”) 
bağlayır. Әks-repo müqavilәlәri xәzinәnin idarә edilmәsi elementi kimi Qrup tәrәfindәn istifadә edilir. 
 
Әks-repo müqavilәlәri çәrçivәsindә alınan aktivlәr qiymәtli kağızlar vә digәr aktivlәr ilә tәmin edilmiş 
depozitlәrә yerlәşdirilmiş nağd pul şәklindә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında qeydә alınır vә 
banklardan alınacaq vәsaitlәr vә/vә ya müştәrilәrә verilәn kredit vә avanslar çәrçivәsindә 
tәsniflәndirilir.  
 
Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi  
 
Әdalәtli dәyәri mәnfәәt vә zәrәrdә tanınan aktivlәr istisna olmaqla, digәr maliyyә aktivlәri hәr hesabat 
dövrünün sonunda dәyәrәsizlәşmәnin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә nәzәrdәn keçirilir. Maliyyә 
aktivlәrinin ilkin tanınmasından sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә hadisә nәticәsindә investisiyalar 
üzrә gәlәcәk pul daxilolmalarının tәsirә mәruz qaldığını göstәrәn obyektiv sübut olarsa, maliyyә 
aktivlәri dәyәrsizlәşmiş hesab edilir. 
 
Satılabilәn kimi tәsniflәşdirilmiş listinq subyekti olmayan kapital investisiyaları halında, tәminatın 
әdalәtli dәyәrinin onun öz dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә vә ya uzun müddәtә azalması 
dәyәrsizlәşmә üçün әsas ola bilәr.  
 
Bütün digәr maliyyә aktivlәri üçün dәyәrsizlәşmәni göstәrәn amillәrә aşağıdakılar aid ola bilәr: 
 
 Emitent vә ya qarşı tәrәfinin әhәmiyyәtli maliyyә çәtinliklәri; yaxud  
 Faizlәrin vә ya әsas borc mәblәğinin vaxtında ödәnilmәmәsi vә ya ödәmә öhdәliyinin yerinә 

yetirilmәmәsi halları kimi müqavilә şәrtlәrinin pozulması; vә ya 
 Borcalanın müflisliyә uğrayacağı vә ya maliyyә strukturunun yenidәn tәşkil edәcәyi güman 

olunduqda; yaxud  
 Maliyyә çәtinliklәri sәbәbindәn qeyd olunan maliyyә aktivinin tәqdim edildiyi fәal bazar 

mәkanlarının yox olması.  

 
Kreditlәr vә debitor borcları kimi müәyyәn maliyyә aktivi kateqoriyaları halında, ayrı-ayrılıqda 
dәyәrsizlәşmәdiyi müәyyәn edilәn aktivlәr, әlavә olaraq, dәyәrsizlәşmәnin müәyyәn olunması 
mәqsәdilә birlikdә tәhlil edilir. Kreditlәr vә debitor borcları portfelinin dәyәrsizlәşdiyini göstәrәn 
obyektiv sübutlara Qrupun ödәnişlәrin yığılması ilә bağlı keçmiş tәcrübәsi, portfeldә vaxtı gecikdirilәn 
ödәmәlәrin sayının artması, elәcә dә debitor borcu öhdәliyinin yerinә yetirilmәmәsinin әlaqәlәndirildiyi 
yerli iqtisadi şәraitlәrdә müşahidә olunan dәyişikliklәr aid edilә bilәr.  
 
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә aktivlәri halında, uçotda tanınmış dәyәrsizlәşmә 
zәrәrinin mәblәği aktivin balans dәyәri ilә maliyyә aktivinin ilkin effektiv faiz dәrәcәsindә 
diskontlaşdırılmış tәxmin edilәn gәlәcәk pul hәrәkәtinin cari dәyәri arasındakı fәrqdәn ibarәtdir.  
 
İlkin dәyәri ilә qeyd edilәn maliyyә aktivlәri halında isә, ehtimal olunan dәyәrsizlәşmә zәrәrinin 
mәblәği aktivin balans dәyәri ilә bәnzәr maliyyә aktivi üçün tәtbiq olunan cari bazar gәlirlilik norması 
dәrәcәsindә diskontlaşdırılmış tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәri arasındakı 
fәrqlә ölçülür. Belә dәyәrsizlәşmә zәrәri sonrakı dövrlәrdә әvәzlәşdirilmir.   
 
Maliyyә aktivinin balans dәyәri, belә dәyәrin ehtiyatlar hesabına azalmasını nәzәrdә tutan kreditlәr vә 
debitor borcları halı istisna edilmәklә, bütün maliyyә aktivlәri üçün birbaşa olaraq ehtimal olunan 
dәyәrsizlәşmә zәrәri mәblәğindә azaldılır. Kreditlәrin vә ya debitor borclarının yığılması mümkün 
olmadıqda, belә mәblәğlәr ehtiyatlar hesabına silinir. Әvvәllәr silinmiş mәblәğlәrin daha sonra 
qaytarılması ehtiyat hesabına kreditlәşdirilir. Ehtiyatlar hesabının balans mәblәğindәki dәyişikliklәr 
mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınır.  
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Satılabilәn maliyyә aktivi dәyәrsizlәşmiş hesab olunduqda digәr mәcmu gәlir üzrә tanınmış mәcmu 
gәlir vә ya zәrәrlәr dövr üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr şәklindә yenidәn tәsniflәşdirilir.   
  
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qiymәtlәndirilәn aktivlәr halında, sonrakı dövrdә ehtimal olunan 
dәyәrsizlәşmә zәrәri azalarsa vә bu azalma dәyәrsizlәşmәnin uçotda tanındığı andan sonra baş 
vermiş hadisә ilә obyektiv şәkildә әlaqәlәndirilә bilәrsә, bundan qabaq uçotda tanınmış 
dәyәrsizlәşmә zәrәri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda әvәzlәşdirilir, bu şәrtlә ki, 
dәyәrsizlәşmәnin әvәzlәşdirildiyi tarixdә investisiyanın balans mәblәği dәyәrsizlәşmә uçotda 
tanınmadığı tәqdirdә amortizasiya dәyәrindәn artıq olmasın.   
 
Satılabilәn pay qiymәtli kağızlarına gәldikdә, әvvәllәr mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş 
hesabatda tanınmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda 
әvәzlәşdirilmir. Dәyәrsizlәşmә zәrәrindәn sonra әdalәtli dәyәrdә baş vermiş hәr hansı artım digәr 
mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınır vә investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә ehtiyat 
başlığı altında toplanılır.  
SB borc qiymәtli kağızları halında isә, investisiyaların әdalәtli dәyәrindәki artım dәyәrsizlәşmә 
zәrәrinin tanındığı andan sonra baş vermiş hadisә ilә obyektiv şәkildә әlaqәlәndirildikdә, 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda әvәzlәşdirilir.   
 
Şәrtlәri tәkrar razılaşdırılmış kreditlәr  
 
Mümkün olan hallarda Qrup girova sahib çıxmaq әvәzinә kreditin ödәmә vaxtının tәkrar 
razılaşdırılmasına çalışır. Bu, ödәniş müddәtinin uzadılması vә yeni kredit şәrtlәrinin razılaşdırılmasını 
nәzәrdә tuta bilәr. Şәrtlәr yenidәn razılaşdırıldıqda, hәr hansı dәyәrsizlәşmә şәrtlәrdә dәyişikliklәrin 
edilmәsindәn әvvәl hesablanmış ilkin effektiv faiz dәrәcәsindәn istifadә etmәklә ölçülür vә kredit vaxtı 
ötmüş hesab edilmir. Rәhbәrlik bütün meyarlar üzrә tәlәblәrin yerinә yetirildiyini vә gәlәcәk 
ödәnişlәrin baş tutacağını tәmin etmәk mәqsәdilә şәrtlәri tәkrar razılaşdırılmış kreditlәri nәzәrdәn 
keçirir. Kreditlәr, ilkin effektiv faiz dәrәcәsindәn istifadә etmәklә hesablanan dәyәrsizlәşmә üzrә fәrdi 
vә ya birgә qiymәtlәndirmәnin obyekti olmağa davam edir.  
 
Kreditlәrin vә avansların silinmәsi  
 
Kreditlәr vә avanslar, yığılması mümkün olmadıqda ehtimal olunan dәyәrsizlәşmә zәrәri üçün 
ehtiyatlar hesabına silinir. Rәhbәrlik Qrupa ödәnilmәli olan borcların yığılması üçün bütün mümkün 
vasitәlәrdәn istifadә etdikdәn vә Qrup saxladığı bütün girov vәsaitlәrini satdıqdan sonra kreditlәr vә 
avanslar hesabdan silinir. Әvvәllәr hesabdan silinmiş mәblәğlәrin sonradan bәrpa edilmәsi 
ödәnişlәrin qaytarılması dövründә mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda maliyyә 
aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi mәblәğinә qarşı әvәzlәşdirilir. Yerli qanunvericiliyin tәlәblәrinә görә 
kreditlәr yalnız Müşahidә Şurasının razılığı ilә vә müәyyәn hallarda, mәhkәmәnin müvafiq qәrarı ilә 
silinә bilәr.  
 
Maliyyә aktivlәrinin tanınmasının dayandırılması  
 
Qrup yalnız aktivdәn pul daxilolmaları üzrә onun müqavilә hüquqlarının vaxtı bitdikdә, yaxud maliyyә 
aktivini vә aktiv üzrә mülkiyyәt hüquqları ilә bağlı bütün risk vә mükafatları әsas etibarilә digәr tәrәfә 
ötürdükdә maliyyә aktivinin tanınmasını dayandırır. Qrup aktiv üzrә mülkiyyәt hüquqları ilә bağlı bütün 
risk vә mükafatları әsas etibarilә digәr tәrәfә köçürmәzsә vә ya özündә saxlamazsa vә köçürülmüş 
aktiv üzәrindә nәzarәtini davam etdirәrsә, o, aktiv üzrә saxlanılmış payını vә bununla әlaqәdar 
ödәyәcәyi mәblәğlәr müqabilindә öhdәliyi uçotda tanıyır. Qrup ötürülmüş aktiv üzrә mülkiyyәt hüququ 
ilә bağlı risk vә mükafatları әsas etibarilә özündә saxlayarsa, o, belә maliyyә aktivini uçotda tanımağa 
davam edir vә aldığı mәblәğlәr ilә әlaqәdar girovu tәmin edilmiş borc vәsaitlәrini dә uçotda tanıyır.  

 
Maliyyә aktivinin tanınması tamamilә dayandırıldığı halda, maliyyә aktivinin balans dәyәri ilә alınmış 
vә alınacaq mәblәğlәr vә digәr mәcmu gәlirlәrdә tanınmış vә kapitalda toplanmış mәcmu gәlir vә ya 
zәrәrlәr arasındakı fәrq mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınır. 
 
Maliyyә aktivinin tanınmasının tamamilә dayandırılması halından başqa digәr hallarda (mәs., Qrup 
ötürülmüş aktivlәrin bir hissәsini almaq hüququnu saxlayırsa), Qrup maliyyә aktivinin әvvәl müәyyәn 
edilmiş balans dәyәrini iştirakın davam etdiyi müddәtdә tanımağa davam etdiyi hissә ilә aktivlәrin 
ötürülmәsi tarixindә hәmin hissәlәrin nisbi әdalәtli dәyәrlәri әsasında artıq tanınmayan hissә arasında 
bölüşdürür. Artıq tanınmayan hissәyә aid edilmiş balans dәyәri ilә artıq tanınmayan hissә üzrә 
alınmış ödәniş mәblәği vә ona aid edilmiş, digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınmış hәr 
hansı yığılmış gәlir vә ya zәrәr arasında fәrq mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda 
tanınır.  
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Digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınmış mәcmu gәlir vә ya zәrәr tanınması davam edәn 
hissә ilә belә hissәlәrin nisbi әdalәtli dәyәri әsasında tanınması artıq dayandırılmış hissә arasında 
bölüşdürülür.  
 
Maliyyә öhdәliklәri vә buraxılmış kapital alәtlәri   
 
Borc vә ya kapital qismindә tәsniflәşdirmә 
 
Borc vә kapital alәtlәri müqavilә şәrtlәrinә, habelә maliyyә öhdәliyi vә kapital alәti anlayışlarına 
әsasәn maliyyә öhdәliklәri vә ya kapital kimi tәsnif edilir. 
  
Kapital alәtlәri  
 
Kapital alәti bütün öhdәliklәr çıxıldıqdan sonra müәssisәnin aktivlәri üzrә qalan pay hüququnu 
tәsdiqlәyәn hәr hansı müqavilәdir. Qrup tәrәfindәn buraxılmış kapital alәtlәri birbaşa emissiya xәrclәri 
çıxılmaqla әldә edilmiş vәsaitlәr kimi tanınır.  
 
Qrupun öz kapital alәtlәrinin geri alınması birbaşa kapitalda tanınır vә çıxılır. Eyni zamanda, Qrupun   
öz kapital alәtlәrinin alınması, satılması, buraxılması vә ya lәğv edilmәsi üzrә mәcmu gәlirlәr 
haqqında konsolidә edilmiş hesabatda heç bir gәlir vә ya itkilәr tanınmır.  
 
Digәr maliyyә öhdәliklәri  
 
Digәr maliyyә öhdәliklәri, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankındakı depozitar 
alәtlәr, bank vә müştәri depozitlәri, dövlәt qurumlarından alınmış kreditlәr vә digәr öhdәliklәr ilkin 
anda әmәliyyat xәrclәri çıxılmaqla әdalәtli dәyәrlә ölçülür.  
 
Digәr maliyyә öhdәliklәri sonradan effektiv faiz metodu istifadә edilmәklә vә faiz xәrclәri effektiv gәlir 
әsasında tanınmaqla amortizasiya olunmuş dәyәrlә ölçülür.  
 
Effektiv faiz metodu maliyyә öhdәliyinin amortizasiya olunmuş dәyәrinin hesablanması vә faiz 
xәrclәrinin müvafiq dövr üzrә bölüşdürülmәsi üsuludur. Effektiv faiz dәrәcәsi tәxmin edilәn gәlәcәk 
nağd pul ödәmәlәrini maliyyә öhdәliyinin güman edilәn müddәti yaxud (mәqsәdәmüvafiq hallarda) 
daha qısa müddәt әrzindә ilkin tanınma zamanı xalis balans dәyәrinә qәdәr dәqiqliklә diskontlaşdıran 
dәrәcәdir.  
 
Maliyyә zәmanәti müqavilәlәri   
 
Maliyyә zәmanәti müqavilәsi borc alәti üzrә şәrtlәrә әsasәn ödәnişin edilmәli olduğu tarixdә müәyyәn 
debitorun belә ödәnişlәri yerinә yetirә bilmәmәsi sәbәbindәn qiymәtli kağızın sahibinә dәymiş zәrәrin 
әvәzinin ödәnilmәsini emitentdәn tәlәb edәn müqavilә formasıdır.  
 
Qrup tәrәfindәn buraxılmış maliyyә zәmanәti müqavilәlәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrlә ölçülür vә 
ӘDMZ-dә tanınan kimi tәyin edilmәdiyi halda, sonradan aşağıdakı mәblәğlәrdәn daha yüksәyi ilә 
ölçülür:  
 
 Yaradılmış ehtiyat fondları, şәrti öhdәliklәr vә şәrti aktivlәr adlı MUBS 37-ә әsasәn müәyyәn 

olunduğu kimi müqavilә üzrә öhdәlik mәblәğindәn; vә   

 Mәqsәdәmüvafiq hallarda gәlirlәrin tanınması qaydalarına әsasәn uçotda tanınmış yığılan 
amortizasiya çıxılmaqla ilkin tanınmış mәblәğdәn.   

 
Maliyyә öhdәliklәrinin tanınmasının dayandırılması  
 
Maliyyә öhdәliklәrinin tanınması yalnız Qrup öz ödәniş öhdәliyini yerinә yetirdikdә, belә öhdәlik lәğv 
olunduqda, yaxud müddәti başa çatdıqda dayandırılır. Mövcud maliyyә öhdәliyi tam başqa şәrtlәrlә 
eyni kreditorun tәqdim etdiyi digәr öhdәliklә әvәzlәnәrsә, yaxud mövcud öhdәliyә әhәmiyyәtli 
düzәlişlәr edilәrsә, belә әvәzlәmә vә ya düzәliş ilkin öhdәliyin tanınmasının dayandırılması vә yeni 
öhdәliyin tanınması kimi qәbul edilir. Tanınması dayandırılmış maliyyә öhdәliyinin balans dәyәri ilә 
öhdәliklәr üzrә ödәnilmiş vә ödәnilәcәk mәblәğlәr arasındakı fәrq mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә 
edilmiş hesabatda tanınır.  
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Lizinq 
 
Lizinqin şәrtlәrinә әsasәn mülkiyyәt hüququ üzrә bütün risk vә mükafatlar icarәyә götürәn tәrәfә 
ötürüldüyü zaman belә lizinq maliyyә lizinqi kimi tәsniflәşdirilir. Bütün digәr lizinqlәr әmәliyyat lizinqi 
kimi tәsniflәşdirilir. 
 
Әmәliyyat lizinqi – Qrup, icarәyә verәn tәrәf kimi 
 
Әmәliyyat lizinqlәri ilә bağlı gәlirlәr müvafiq lizinqin müddәti üzrә düz xәtt metodu ilә tanınır. 
Әmәliyyat lizinqi razılaşmasının bağlanması vә rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı ilkin birbaşa xәrclәr lizinq 
subyekti olan aktivlәrin balans dәyәrinә әlavә edilir vә lizinq müddәtindә düz xәtt metodu ilә tanınır.  
 
Әmәliyyat lizinqi – Qrup, icarәyә götürәn tәrәf kimi 
 
Әmәliyyat lizinqi ilә bağlı ödәnişlәr, lizinq obyekti olan aktiv üzrә iqtisadi mәnfәәtin tanınması üçün 
belә mәnfәәtin daxil olduğu müddәti daha uyğun әks etdirәn digәr bir metodun istifadә edildiyi hallar 
istisna olmaqla, lizinq müddәti әrzindә düzxәtli metod әsasında xәrc kimi tanınır. Әmәliyyat 
lizinqlәrindәn irәli gәlәn şәrti icarә haqları yarandığı dövr üzrә xәrc kimi tanınır.  
 
Әmәliyyat icarәsi sövdәlәşmәsinin bağlanması üçün icarә stimulları әldә olunduqda belә stimullar 
öhdәlik kimi tanınır. Stimullar üzrә ümumi mәnfәәt, lizinq obyekti olan aktiv üzrә iqtisadi mәnfәәtin 
tanınması üçün belә mәnfәәtin daxil olduğu müddәti daha uyğun әks etdirәn digәr bir metodun 
istifadә edildiyi hallar istisna olmaqla, düz xәtt üsulu әsasında icarә xәrclәrinin azalması kimi tanınır.  
 
Maliyyә lizinqi – Qrup, icarәyә verәn tәrәf kimi  
 
Qrup lizinq üzrә icarәyә verәn tәrәf olaraq mülkiyyәt hüququ ilә bağlı bütün risk vә mükafatları әsas 
etibarı ilә icarәyә götürәn tәrәfә ötürdükdә icarәyә götürülmüş aktivlәr alınacaq maliyyә lizinqi kimi 
tәqdim olunur vә uçotda gәlәcәk lizinq ödәnişlәrinin cari dәyәri ilә qeyd edilir. Maliyyә lizinqi üzrә 
debitor borcları başlanğıc tarixindә müәyyәn olunmuş diskont dәrәcәsindәn istifadә etmәklә lizinq 
üzrә fәaliyyәtin başlandığı anda tanınır.   
 
Lizinqin başlanması dedikdә lizinq müqavilәsindәki әn erkәn tarix vә lizinq müqavilәsi üzrә әsas 
müddәaların tәrәflәr vasitәsilә icrasına başlanma tarixi nәzәrdә tutulur.  
 
Lizinqin başlanma tarixi icarәyә götürәn tәrәfin icarәyә götürülmüş aktivdәn istifadә hüququnu yerinә 
yetirmәk üçün sәlahiyyәtlәr әldә etdiyi tarixdir. Bu, lizinqin ilkin tanınma tarixidir (yәni icarәdәn 
yaranan aktivlәrin, öhdәliklәrin, gәlir vә ya xәrclәrin müvafiq qaydada tanınması).  
 
Maliyyә lizinqi başlandıqda, Qrup minimum lizinq ödәnişlәrinin cәmindәn ibarәt olan lizinq üzrә xalis 
investisiya qoyuluşlarını vә qazanılmamış maliyyә lizinqi gәlirlәri çıxılmaqla, tәmin olunmamış qalıq 
dәyәrini (lizinq üzrә ümumi investisiyanı) qeydә alır.    
 
Alınacaq ümumi mәblәğlә cari dәyәr arasındakı fәrq qazanılmamış maliyyә gәliri mәblәğini әks etdirir. 
Maliyyә lizinqi üzrә gәlir qazanılmamış maliyyә lizinqi gәlirinin amortizasiyasından ibarәtdir. Gәlir xalis 
investisiya metodundan (vergidәn әvvәl) istifadә etmәklә icarә müddәti üzrә tanınır ki, bu da  sabit dövri 
gәlir dәrәcәsini әks etdirir.  İcarәnin razılaşdırılması vә tәşkili ilә birbaşa bağlı olan әlavә xәrclәr maliyyә 
lizinqi üzrә debitor borcların ilkin qiymәtlәndirmәsinә daxil edilir vә icarә müddәti üzrә tanınmış gәlir 
mәblәğini azaldır.   
 
Lizinq mәqsәdlәri üçün alınmış avadanlıq   
 
Qrup, avadanlığın alınması ilә bağlı maliyyә lizinqinә köçürülәcәk kapital xәrclәrini lizinq mәqsәdlәri 
üçün alınmış avadanlıq kimi qeydә alır. Bu xәrclәr, avadanlıq istifadәyә hazır olana vә icarәçiyә 
verilәnәdәk toplanmaqda davam edir.   
 
İcarә mәqsәdlәri üçün alınmış avadanlıq üzrә hesablaşmalar Qrup keçmiş hadisәlәr nәticәsindә cari 
hüquqi vә ya konstruktiv öhdәliyә malik olduqda vә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün iqtisadi 
mәnfәәti tәşkil edәn vәsaitlәrin istifadә olunması ehtimal edildikdә, elәcә dә öhdәlik mәblәğinin 
etibarlı qiymәtlәndirilmәsi mümkün olduqda tanınır. 
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Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 
 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri kassadakı nağd vәsaitlәrdәn, ilkin ödәniş müddәti 90 gündәn az 
vә ya 90 günә bәrabәr olan Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankındakı müxbir hesablar vә 
müddәtli depozitlәr üzrә sәrbәst qalıqlardan, o cümlәdәn, kredit tәşkilatlarından alınacaq ilkin ödәniş 
müddәti 90 gündәn az vә ya 90 günә bәrabәr olan vә hәr hansı müqavilә öhdәliklәrindәn azad 
mәblәğlәrdәn ibarәtdir.  
 
ARMB-dә saxlanılan mәcburi ehtiyatlar 
 
ARMB-dә saxlanılan mәcburi ehtiyatlar ARMB-dәki mәcburi ehtiyatları әks etdirir ki, onlar da Qrupun 
gündәlik әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk üçün nәzәrdә tutulmamışdır. Bu sәbәbdәn dә onlar pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri kimi nәzәrdәn 
keçirilmir.  
 
Geri alınmış aktivlәr  
 
Geri alınmış aktivlәr maliyyә lizinqinin lәğv edilmәsi nәticәsindә sonrakı satış vә ya maliyyә lizinqinә 
köçürmә üçün öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәyәn icarәyә götürәn tәrәfdәn alınmış avadanlıqdan 
ibarәtdir. Geri alınmış aktivlәr ilk olaraq әdalәtli dәyәr ilә tanınır, daha sonra isә satış dәyәri 
çıxılmaqla balans vә әdalәtli dәyәrin daha aşağı mәblәği ilә ölçülür.  
 
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr  
 
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr (şәxsi torpaq vә tikintisi başa çatdırılmamış әmlaklar istisna 
olmaqla), elәcә dә ödәmә müddәti olmayan lisenziyalar yığılmış köhnәlmә, amortizasiya vә yığılmış 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri çıxılmaqla, maya dәyәri әsasında qeydә alınır.  
 
Köhnәlmә vә amortizasiya düz xәtt metodundan istifadә etmәklә aktivlәrin faydalı istismar müddәti 
üzrә qalıq dәyәri çıxıldıqdan sonra onların ilkin dәyәrini vә ya qiymәtlәndirmәsini hesabdan silmәk 
mәqsәdilә uçotda tanınır. Tәxmin edilәn faydalı istismar müddәtlәri, qalıq dәyәrlәri vә köhnәlmә 
metodu gәlәcәk dövrlәr üzrә tәxminlәrdә hәr hansı dәyişikliklәrin tәsiri nәzәrә alınmaqla hәr hesabat 
dövrünün sonunda tәhlil edilir.  
 
Köhnәlmәnin hesablanmasında aşağıdakı tәxmin edilәn faydalı istismar müddәtlәri istifadә olunur: 
 
Binalar 7%
Kompüter vә rabitә avadanlıqları 20-25%
Nәqliyyat vasitәlәri 25%
Mebel vә avadanlıq  20-25%
İcarәdә olan әmlakın tәkmillәşdirilmәsi 20%
Digәr әsas vәsaitlәr 20%
Qeyri-maddi aktivlәr  10%-100%
 
 
Şәxsi torpaq sahәsinә vә tikintisi başa çatmamış әmlaka amortizasiya hesablanmır. 
 
Ayrı-ayrılıqda alınmış qeyri-maddi aktivlәr.  
 
Müәyyәn istismar müddәti olan, ayrı-ayrılıqda alınmış qeyri-maddi aktivlәr yığılmış amortizasiya vә 
yığılmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri çıxılmaqla ilkin dәyәr ilә uçotda qeyd edilir. Amortizasiya düz xәtt 
metodundan istifadә etmәklә aktivlәrin faydalı istismar müddәtlәri üzrә tanınır. Hesablanmış faydalı 
istismar müddәti vә amortizasiya metodu gәlәcәk dövrlәr üzrә uçota alınan tәxminlәrdәki hәr hansı 
dәyişikliklәrin tәsiri nәzәrә alınmaqla hәr hesabat dövrünün sonunda tәhlil edilir. 

 
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrin tanınmasının dayandırılması  
 
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrin obyektlәri hesabdan silindikdә vә ya onların davamlı 
istifadәsi artıq iqtisadi mәnfәәt gәtirmәdikdә, belә aktivlәrin tanınması dayandırılır. Әmlak vә 
avadanlıq vәsaitlәrinin satılaraq hesabdan silinmәsi vә ya istismardan çıxarılmasından irәli gәlәn hәr 
hansı gәlir vә ya zәrәrlәr belә aktivlәrin balans dәyәri ilә satışdan әldә olunmuş gәlirlәr arasında fәrq 
kimi müәyyәn edilir vә mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınır.  
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Maddi vә qeyri-maddi aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi  
 
Qrup maddi vә qeyri-maddi aktivlәrin dәyәrsizlәşmә zәrәrinә mәruz qalıb-qalmadığını 
müәyyәnlәşdirmәk üçün hәr hesabat dövrünün sonunda belә aktivlәrin balans dәyәrini tәhlil edir. 
Dәyәrsizlәşmәnin baş verdiyinә dәlalәt edәn hәr hansı hallar mövcud olarsa, dәyәrsizlәşmә üzrә 
zәrәrin (әgәr varsa) hәcmini müәyyәn etmәk üçün aktivin bәrpa dәyәri hesablanır. Aktivin fәrdi 
hallarda bәrpa dәyәrini hesablamaq mümkün olmazsa, Qrup belә aktivin aid olduğu gәlir gәtirәn 
aktivlәr qrupunun bәrpa dәyәrini müәyyәn edir. Aktivin yerlәşdirilmәsinә müvafiq vә ardıcıllığı 
gözlәnilәn әsaslar müәyyәn edildiyi hallarda, korporativ aktivlәr dә fәrdi gәlir gәtirәn aktivlәr qrupunda 
yerlәşdirilә bilәr, yaxud әks halda, müvafiq qaydada vә ardıcıllığı gözlәnilmәklә yerlәşdirilmә әsasları 
müәyyәn edilmiş әn kiçik gәlir gәtirәn aktivlәr qrupunda yer alır.  
 
Qeyri-müәyyәn istifadә müddәti olan vә istifadәyә hazır olmayan qeyri-maddi aktivlәr әn azı ildә bir 
dәfә vә aktivin dәyәrsizlәşә bilәcәyinә dair göstәrici olduqda dәyәrsizlәşmә baxımından nәzәrdәn 
keçirilir.  
 
Bәrpa dәyәri әdalәtli dәyәrdәn satış vә istifadә dәyәrlәrini çıxıldıqdan sonra alınan daha yüksәk 
mәblәğdir. İstismar dәyәrini qiymәtlәndirәrkәn tәxmin edilәn gәlәcәk dövrlәrin pul axınları pulun vaxt 
üzrә dәyәrinin vә gәlәcәk pul axınları ilә bağlı tәxminlәrә düzәlişlәrin edilmәdiyi aktiv üçün sәciyyәvi 
olan risklәrin hazırkı bazar qiymәtlәndirilmәsini özündә әks etdirәn vergiyә qәdәrki diskont 
dәrәcәsindәn istifadә etmәklә cari dәyәrinә qәdәr diskontlaşdırılır.  
 
Aktivin (yaxud gәlir gәtirәn aktivlәr qrupunun) bәrpa dәyәrinin onun balans dәyәrindәn az olduğu 
hesablanarsa, belә aktivin (yaxud gәlir gәtirәn aktivlәr qrupunun) balans dәyәri bәrpa dәyәrinә kimi 
azaldılır. Dәyәrsizlәşmә zәrәrinin yenidәnqiymәtlәndirmәdәn irәli gәlәn azalma kimi hesab edildiyi hal 
olaraq, müvafiq aktiv uçotda yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәrdә әks olunmazsa, belә zәrәr dәrhal 
mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınır.  
 
Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr sonradan әvәzlәşdirilәrsә, aktivin (yaxud gәlir gәtirәn aktivlәr qrupunun) 
balans dәyәri hesablanmasına düzәliş verilmiş bәrpa dәyәrinә qәdәr artırılır, bu şәrtlә ki, artırılmış 
belә balans dәyәri aktivin (yaxud gәlir gәtirәn aktivlәr qrupunun) dәyәrsizlәşmә zәrәrinin tanınmadığı 
keçmiş illәrdә müәyyәn edilmiş balans dәyәrindәn artıq olmasın. Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin 
әvәzlәşdirilmәsinin yenidәnqiymәtlәndirmәdәn irәli gәlәn artım kimi hesab edildiyi hal olaraq, müvafiq 
aktiv yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәrlә uçotda әks etdirilmәyәnә qәdәr belә zәrәrin әvәzlәşdirilmәsi 
dәrhal mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınır.  
  
Sığorta әmәliyyatları 
 
Sığorta müqavilәlәri – tәsniflәşdirmә   
 
Qrup sığorta risklәrini ötürәn sığorta müqavilәlәri bağlayır. Sığorta müqavilәlәri ilә әhәmiyyәtli sığorta 
risklәri ötürülür. Ümumi qayda olaraq, әhәmiyyәtli sığorta risklәri o risklәr hesab olunur ki, sığorta 
hadisәsinin baş vermәsi nәticәsindә ehtimal olunan ödәnilәcәk mәblәğ, hәmin hadisәnin baş 
vermәyәcәyi halda ödәnilәcәk mәblәğdәn әn az 10% çox olsun. 
 
Sığorta haqları  
 
Hesablanmış xalis sığorta haqları tәkrarsığortaçılara ötürülәn tәkrarsığorta haqları çıxılmaqla 
hesablanmış ümumi sığorta haqlarını әks etdirir. Sığorta haqları sığorta müqavilәsinin bağlandığı 
tarixdәn etibarәn uçotda әks etdirilir vә müvafiq sığorta polisinin müddәti әrzindә hissә-hissә gәlirә 
yazılır. Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatı sığorta haqlarının sığorta polisinin qüvvәdә olduğu 
dövrә aid hissәsini әks etdirir vә maliyyә vәziyyәti haqqında әlavә edilәn konsolidә edilmiş hesabata 
öhdәlik kimi daxil edilir. 
 
İddialar  
 
Ümumi iddialar sığorta polislәrinin sahiblәrinә ödәnilmiş iddialardan, sığortalanmış şәxslә 
müqavilәlәrdәn yaranan öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsindә dәyişikliklәrdәn, habelә xilasetmә vә 
subroqasiya üzrә ödәnişlәr çıxılmaqla, daxili vә xarici iddialarla bağlı әlavә xәrclәri әks etdirir.   
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Xilasetmә vә subroqasiya  
 
Bәzi sığorta müqavilәlәri iddianın (mәsәlәn, xilasetmә) hәll edilmәsi zamanı әldә olunmuş (adәtәn 
zәdәlәnmiş) әmlakı satmağı Qrupa icazә verir. Hәmçinin, Qrup üçüncü tәrәflәrdәn bәzi vә ya bütün 
xәrclәri (mәsәlәn, subroqasiya) tәlәb etmәk hüququna malik ola bilәr. Xilasetmә ödәnişlәrinin tәxmini 
hesablamaları iddialar üzrә sığorta öhdәliyinin ölçülmәsi ehtiyatı kimi daxil edilir vә öhdәliklәr yerinә 
yetirildikdә xilas edilәn әmlak digәr aktivlәrdә tanınır. Ehtiyat әmlakın satılması üzrә bәrpa edilmәsi 
mümkün olan mәblәğdir. Subroqasiya ödәnişlәri dә hәmçinin iddialar üzrә sığorta öhdәliklәrinin 
ölçülmәsi zamanı ehtiyat kimi nәzәrә alınır vә öhdәlik yerinә yetirildikdә digәr aktivlәrdә tanınır. 
Ehtiyat cavabdeh kәnar tәrәflә bağlı fәaliyyәtdәn әldә oluna bilәn mәblәğin qiymәtlәndirmәsini әks 
etdirir.   
 
Akvizisiya xәrclәri  
 
Qrup tәkrarsığortaçılar üçün sığorta haqlarının nәzәrdә tutulması mәqsәdilә agentlәrә vә brokerlәrә 
komissiyalar ödәyir. Bu növ komissiya mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda sığorta 
fәaliyyәtinin nәticәsi üzrә qeydә alınır. Komissiya xәrci hesablanmış aidiyyәti sığorta haqlarının 
qazanıldığı dövr üzrә tәxirә salınır vә amortizasiya olunur.   
 
Komissiya gәliri  
 
Qrup sığorta haqlarının tәkrarsığortaçılara ötürülmәsinә görә komissiyalar alır. Sığortaçıların cәlb 
edilmәsi ilә bağlı xәrclәrin bәrpa olunmasını nәzәrdә tutan ötürülmüş tәkrarsığorta әmәliyyatlarından 
komissiya gәliri amortizasiya olunmamış müvafiq akvizisiya xәrclәrini elә bir tәrzdә azaldır ki, xalis 
akvizisiya xәrclәri uçotda tanınmış xalis gәlirә mütәnasib olaraq kapitalizasiya edilәrәk xәrclәr 
hesabına yazılır.  
 
Tәkrarsığorta  
 
Qrup müәyyәn tәsirlәr nәticәsindә yaranan potensial itkilәri azaltmaq üçün adi fәaliyyәti zamanı 
tәkrarsığorta müqavilәlәri bağlayır. Ötürülmüş tәkrarsığorta haqları birbaşa vә ya ehtimal olunan 
tәkrarsığorta biznesinin tәkrar sığortalanması üçün aidiyyәti sığorta haqları ilә eyni dövrdә uçotda 
qeydә alınır.  
 
Tәkrarsığorta öhdәliklәri ötürülmüş tәkrarsığorta üçün ödәnilmәli sığorta haqlarından ibarәtdir vә vaxtı 
çatdıqda xәrc kimi tanınır.  
 
Tәkrarsığorta aktivlәrinә tәkrarsığorta şirkәtlәrindәn tәkrarsığorta üzrә nәzәrdә tutulan sığorta haqları, 
ödәnilmiş vә ödәnilmәmiş zәrәrlәr üçün alınacaq vәsaitlәrin qalığı daxildir. Tәkrarsığorta aktivlәri 
nәzәrdә tutulan sığorta ilә bağlı mәblәğlәrә vә tәkrarsığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq 
ölçülür.  Tәkrarsığorta әvәzlәşdirmә hüququ olduqda aktiv kimi qeyd edilir, bu halda әlaqәli öhdәliklәr 
tәkrarsığortanı nәzәrә almaq üçün azaldılır. 
 
Tәkrarsığorta aktivlәri dәyәrsizlәşmә yoxlamasından keçir vә onların balans dәyәri bәrpa 
dәyәrinәdәk azaldılır. Dәyәrsizlәşmә zәrәri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda 
xәrc kimi tanınır. Qrupun tәkrarsığortaçılardan alınmalı mәblәğlәri toplaya bilmәyәcәyi ehtimalına dair 
obyektiv sübut olduqda aktiv dәyәrsizlәşmiş hesab edilir.  
 
Sığorta müqavilәlәri ilә bağlı debitor vә kreditor borcları 
 
Kreditor vә debitor borcları ödәnişlәrin vaxtı çatdıqda tanınır. Buraya agentlәrә, brokerlәrә vә sığorta 
müqavilәsi sahiblәrinә ödәnilәcәk vә onlardan alınacaq mәblәğlәr daxildir.  
 
Sığorta debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsinә dair әsaslı sübut olarsa Qrup sığorta debitor borclarının 
balans dәyәrini müvafiq mәblәğdә azaldır vә hәmin dәyәrsizlәşmә zәrәrini mәcmu gәlirlәr haqqında 
konsolidә edilmiş hesabatda tanıyır. Qrup kreditlәr vә debitor borcları üçün qәbul edilmiş eyni 
prosesdәn istifadә etmәklә sığorta debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsinә dair әsaslı sübutlar toplayır. 
Dәyәrsizlәşmә zәrәri bu maliyyә aktivlәri üçün istifadә olunan eyni metod әsasında hesablanır. 
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Tәxirә salınmış yeni sığortaçıların cәlb edilmәsi (“akvizisiya”) xәrclәri  
 
Ödәnilmiş komissiyaları әks etdirәn sığortaçıların cәlb edilmәsi xәrclәri hesablanmış sığorta 
haqlarının qazanıldığı dövr әrzindә tәxirә salınır vә amortizasiya edilir. Yeni sığortaçıların cәlb 
edilmәsi üçün bütün xәrclәr yarandıqları zaman tutulur. Tәxirә salınmış yeni sığortaçıların cәlb 
edilmәsi xәrclәri onların hәr hesabat dövrünün sonunda gәlәcәk hesablamalar әsasında bәrpa 
edilmәsini tәmin etmәk üçün sığorta polisinin verildiyi tarixdә vә hәr hesabat dövrünün sonunda 
fәaliyyәt sahәlәri tәrәfindәn nәzәrdәn keçirilir. Yeni sığortaçıların cәlb edilmәsi xәrclәri mәcmu gәlirlәr 
haqqında konsolidә edilmiş hesabatda xalis әsasda göstәrilir.     
 
Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyat  
 
Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyat qәbul olunmuş sığorta haqlarının, vasitәçilәrә ödәnilmәli 
ümumi komissiyaların növbәti dövrlәrdә qazanılması tәxmin edilәn hissәsini әks etdirir. Ehtiyatda 
dәyişiklik gәlirin risk dövrü üzrә tanınması üçün mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda 
qeyd edilir.   
 
Sığorta zәrәri ehtiyatları 
 
Ödәnilmәmiş iddialar üçün ehtiyatlara iki növ ehtiyatlar daxildir: hesabat olunmuş, lakin ödәnilmәmiş 
zәrәrlәr üçün ehtiyat (“RBNS”) vә çәkilmiş, lakin hesabat olunmamış zәrәrlәr üçün ehtiyat (“IBNR”). 
RBNS ehtiyatı yerinә yetirilmәmiş hәr bir iddia üçün hesablanır. Zәrәrin mәblәği müәyyәn edilmәzsә, 
sığorta polisindә qeyd edilmiş sığorta hәddini aşmayan әn mümkün zәrәr mәblәği  RBNS kimi qәbul 
edilir. IBNR tarixi mәlumat, ehtimal olunan yekun zәrәr әmsalları vә hesabat olunan tәxmini iddiaların 
artması faktorlarına әsaslanmaqla zәrәrin artması modellәrinin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan 
aktuar metodlar әsasında müәyyәn edilir. Bu cür tәxminlәrin müәyyәn edilmәsi metodları vә son 
ehtiyatların tәmin edilmәsi davamlı olaraq nәzәrdәn keçirilir vә yenilәnir. Yekun düzәlişlәr yarandıqları 
dövrdә mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda әks etdirilir. İddiaların bildirilmәsi vә 
ödәnişi üçün nisbәtәn sürәtli model olduğundan zәrәr ehtiyatı diskontlaşdırılmış әsasda hesablanır.   
 
Sığorta riski  
 
Hәr hansı sığorta müqavilәsi üzrә sığorta riski sığortalanmış hadisәnin baş vermәsi ehtimalını vә 
nәticәdә qeyri-müәyyәn mәblәğdә iddianın yaranmasını әks etdirir.  Sığorta müqavilәsinin növündәn 
asılı olaraq bu risk çox nadir hallarda yaranır vә bu sәbәbdәn dә proqnozlaşdırılması mümkün deyil.  
 
Qiymәtlәndirmә vә ehtiyatlarla bağlı ehtimal nәzәriyyәsinin tәtbiq olunduğu sığorta müqavilәlәri 
portfeli halında, Qrupun öz sığorta müqavilәlәri ilә bağlı üzlәşdiyi әsas risk faktiki iddiaların vә sığorta 
mәblәği ödәnişlәrinin sığorta öhdәliklәrinin balans mәblәğini aşmasından ibarәtdir. Bu, iddiaların 
daha ciddi vә tez-tez yaranması vә onlarla bağlı ödәnişlәrin hesablanan mәblәğlәrdәn daha çox 
olması sәbәbindәn baş verir. Sığorta hadisәlәri tәsadüfi hallarda yaranır vә iddiaların faktiki sayı, 
mәblәği vә onlarla bağlı ödәnişlәr statistik vasitәlәrdәn istifadә etmәklә müәyyәn edilmiş sәviyyәdәn 
asılı olaraq ildәn ilә dәyişәcәk.  
 
Tәcrübә göstәrir ki, analoji sığorta müqavilәlәrinin portfeli nә qәdәr böyük olarsa, gözlәnilәn nәticәnin 
nisbi dәyişikliyi bir o qәdәr az olar. Bundan әlavә, portfelin tәrkibi nә qәdәr müxtәlif olarsa portfelin 
hәr hansı alt-qrupunda dәyişikliyin tәsirinin bir o qәdәr az olması ehtimal edilir. Qrup qәbul edilmiş 
sığorta risklәrinin növlәri üzrә müxtәlifliyi saxlamaq vә gözlәnilәn nәticәnin dәyişkәnliyini azaltmaq 
mәqsәdilә bu kateqoriyaların hәr birinin daxilindә risklәrin kifayәt qәdәr geniş populyasiyasına nail 
olmaq üçün özünün sığorta anderraytinq strategiyasını hazırlamışdır.  
 
Sığorta riskini pislәşdirәn amillәrә növ baxımından risklәrin müxtәlif olmaması, risklәrin mәblәği 
coğrafi yer vә müvafiq olan sәnaye sahәsi daxildir. 
 
Öhdәliyin adekvatlıq testi  
 
Hәr hesabat tarixindә sığortaçıların cәlb edilmәsi ilә bağlı tәxirә salınmış әlaqәli xәrclәr çıxılmaqla 
müqavilә öhdәliklәrinin adekvatlığını tәmin etmәk üçün öhdәliyin adekvatlıq testlәri hәyata keçirilir.  

 
Öhdәliyin adekvatlığı testi yeni әn dәqiq tәxminlәrә әsaslanan ehtimalların qәbul olunmasını tәlәb 
etdikdә, bu cür ehtimallar (әks kәnarlaşma üzrә marjalar tәtbiq edilmәdәn) hәmin öhdәliklәrin sonrakı 
qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir. Bu cür test nәticәsindә silinmiş hәr hansı tәxirә salınmış xәrclәr 
sonradan bәrpa edilә bilmәz.  
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Reqress 
 
Reqresdәn yaranan gәlir әldә edildiyi zaman tanınır vә ya mәnfәәt vә ya zәrәr vә mәcmu gәlirlәr 
haqqında hesabatda “xilasetmә vә subroqasiya üzrә әldә olunan vәsaitlәr” kimi әks etdirilir. 
 
İddialar  
 
Ümumi iddialar sığorta polislәrinin sahiblәrinә ödәnilmiş iddialardan, sığortalanmış şәxslә 
müqavilәlәrdәn yaranan öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsindә dәyişikliklәrdәn, habelә xilasetmә vә 
subroqasiya üzrә ödәnişlәr çıxılmaqla, daxili vә xarici iddialarla bağlı әlavә xәrclәri әks etdirir.  
 
Vergi  
 
Mәnfәәt vergisi xәrclәri ödәnilmәli olan cari vergi vә tәxirә salınmış vergidәn ibarәtdir. 
 
Cari vergi   
 
Ödәnilmәli olan cari vergi il üzrә vergiyә cәlb olunan mәnfәәt әsasında tutulur. Vergiyә cәlb olunan 
mәnfәәt digәr illәrdә vergiyә cәlb olunmuş, yaxud gәlirdәn çıxılan vә heç vaxt vergiyә cәlb 
olunmayan, yaxud gәlirdәn çıxılmayan gәlir vә ya xәrclәr müddәaları ilә әlaqәdar mәcmu gәlirlәr 
haqqında konsolidә edilmiş hesabatda әksini tapmış mәnfәәtdәn fәrqlәnir. Qrupun cari vergi üzrә 
öhdәliyi qanuni qüvvәyә minmiş vә ya hesabat dövrünün sonuna tam hәcmdә qüvvәyә minmiş vergi 
dәrәcәlәrindәn istifadә etmәklә hesablanır.  
 
Tәxirә salınmış vergi  
  
Tәxirә salınmış vergi maliyyә hesabatlarında әks olunan aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәri ilә vergiyә 
cәlb olunan mәnfәәtin hesablanmasında istifadә edilәn müvafiq vergi bazası arasındakı müvәqqәti 
fәrq әsasında tanınır. Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri, ümumiyyәtlә, vergiyә cәlb olunan bütün 
müvәqqәti fәrqlәr üçün tanınır. Tәxirә salınmış vergi aktivlәri, ümumiyyәtlә, gәlirdәn çıxılan bütün 
müvәqqәti fәrqlәr üçün tanınır, bu şәrtlә ki, belә müvәqqәti fәrqlәrin hesaba alınması üçün gәlәcәkdә 
vergiyә cәlb olunacaq mәnfәәtin әldә olunması ehtimal edilsin. Müvәqqәti fәrqlәr vergiyә cәlb olunan 
mәnfәәtә vә ya uçotda әks olunmuş mәnfәәtә tәsir göstәrәn әmәliyyatlar üzrә digәr aktiv vә 
öhdәliklәrin ilkin tanınmasından (müәssisә birlәşmәlәri istisna edilmәklә) vә ya qudvildәn yaranarsa, 
belә tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri uçotda tanınmır. 
 
Qrupun müvәqqәti fәrqlәrin geri bәrpa edilmәsinә nәzarәt edә bildiyi vә müvәqqәti fәrqlәrin 
proqnozlaşdırıla bilәn gәlәcәkdә geri bәrpa olunmayacağı ehtimal edilәn hallar istisna olunmaqla, 
tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri törәmә vә asılı müәssisәlәrә investisiya qoyuluşları ilә bağlı vergiyә 
cәlb olunan müvәqqәti fәrqlәr üçün tanınır. Sözü gedәn investisiya qoyuluşları bağlı gәlirdәn çıxılan 
müvәqqәti fәrqlәrdәn yaranan tәxirә salınmış vergi aktivlәri yalnız gәlәcәkdә belә müvәqqәti fәrqlәr 
әsasında tәtbiq olunması üçün kifayәt mәblәğdә mәnfәәtin yaranacağı mümkün hesab edildikdә vә 
onların proqnozlaşdırıla bilәn gәlәcәkdә geri bәrpa olunacağı gözlәnildikdә tanınır. 
 
Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin balans dәyәri hәr hesabat dövrünün sonunda tәhlil edilir vә aktivin 
bütün vә ya müәyyәn hissәsinin bәrpa olunması üçün yetәrli mәnfәәtin yaranacağı ehtimal edilmәyәn 
hәddә qәdәr azaldılır. 
 
Tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri hesabat dövrünün sonuna qanuni qüvvәyә minmiş vә ya 
tam hәcmdә minmiş vergi dәrәcәlәrinә (vә vergi qanunvericiliyinә) әsaslanmaqla aktivin satıldığı vә 
ya öhdәliyin yerinә yetirildiyi dövrdә tәtbiq olunacağı gözlәnilәn vergi dәrәcәsi ilә qiymәtlәndirilir.  
Tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәrinin qiymәtlәndirmәsi Qrupun hesabat dövrünün sonunda 
aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәrini bәrpa etmәsindәn vә ya ödәmәsindәn asılı olaraq yaranacaq 
vergi nәticәlәrini özündә әks etdirir. 
 
İl üzrә cari vә tәxirә salınmış vergilәr  
 
Cari vә tәxirә salınmış vergi digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda, yaxud birbaşa olaraq 
kapitalda göstәrilәn müddәalarla bağlı olduğu vә nәticә etibarı ilә, müvafiq olaraq digәr mәcmu 
gәlirlәr vә ya birbaşa kapital maddәsi kimi tanındığı hallar istisna edilmәklә, mәcmu gәlirlәr haqqında 
konsolidә edilmiş hesabatda tanınır. 
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Әmәliyyat vergilәri 
  
Azәrbaycanda Qrupun fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq hesablanan bir sıra digәr vergilәr dә vardır. Belә 
vergilәr әmәliyyat xәrclәrinin tәrkib hissәsi kimi mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş  hesabata 
daxil edilir.  
 
Borclanma xәrclәri  
 
Tәyinatı üzrә istismara verilmәsi vә ya satışı müәyyәn vaxt tәlәb edәn aktivlәrin alınmasına, 
quraşdırılmasına, yaxud aktivin istehsal olunmasına birbaşa aid olan borclanma xәrclәri, aktivlәr tәyinatı 
üzrә istismara hazır vәziyyәtә gәtirilәnә vә satılanadәk, aktivlәrin (maya) dәyәrinә әlavә olunur. 
  
Müvafiq aktivlәr üzrә istifadәsini gözlәyәn xüsusi borc vәsaitlәrinә müvәqqәti investisiyalardan әldә 
olunan investisiya gәliri kapitallaşdırılmalı borclanma xәrclәrindәn çıxılır.  
 
Bütün digәr borclanma xәrclәri aid olduqları dövrün mәnfәәt vә ya zәrәr hesablarında әks etdirilir. 
 
Ödәnişlәr vә işçilәrә ödәmәlәrlә bağlı xәrclәr  
 
Hesabat dövründә göstәrilmiş xidmәtlәrlә bağlı işçilәrә edilmiş ödәnişlәr, o cümlәdәn mәzuniyyәt 
ödәnişlәri vә mükafatlar vә aidiyyәti әmәk haqqından tutmalar yarandıqları dövr üzrә xәrc kimi tanınır. 
 
Qrup Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Pensiya Fonduna vә müәyyәn edilmiş haqlara malik pensiya 
planına müvafiq ayırmaları ödәmәyә borcludur. Qrup tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası Dövlәt 
Pensiya Fonduna edilәn ödәmәlәr işçilәrә göstәrilmiş müvafiq xidmәtlәr әsasında hesabat dövrü üzrә 
xәrc kimi tanınır. Hәr işçi üçün Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Pensiya Fonduna ödәmәlәr hәr 
işçinin ay üzrә ümumi gәlirinin 22% hissәsini tәşkil edir.  

 
Ümumi vә inzibati xәrclәr 
 
Mәnfәәt vә zәrәr hesabatının ayrıca bölmәsindә qeyd olunanlardan başqa, Qrup tәrәfindәn çәkilmiş 
bütün xәrclәr mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda ümumi vә inzibati xәrclәr kimi tanınır. Ümumi vә 
inzibati xәrclәr hesablama metodu әsasında aid olduqları dövr üzrә tanınır.  
 
Ehtiyatlar  
 
Ehtiyatlar Qrupun keçmişdә baş vermiş hadisәnin nәticәsi kimi hazırda öhdәliyi (hüquqi vә ya konstruktiv) 
olduqda tanınır; bu zaman Qrupdan öhdәliyin yerinә yetirilmәsinin tәlәb olunacağı ehtimal edilir vә öhdәlik 
mәblәği etibarlı şәkildә hesablana bilir.  
 
Ehtiyatlar kimi tanınan mәblәğ öhdәliklә bağlı risk vә qeyri-müәyyәnliklәri nәzәrә almaqla hesabat 
dövrünün sonunda cari öhdәliyin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar tәlәb olunan mәblәğlәrin әn düzgün 
hesablanmasıdır. Ehtiyat ayırmaları hazırkı öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün hesablanmış pul vәsaitlәri 
axınına istinad etmәklә ölçülәrsә, onun balans dәyәri (pulun zaman dәyәrinin tәsiri әhәmiyyәtli olduqda) 
hәmin pul vәsaitlәrinin cari dәyәrinә bәrabәr olur.) 
  
Ehtiyatların yerlәşdirilmәsi üçün tәlәb olunan müәyyәn vә ya bütün iqtisadi mәnfәәtin kәnar tәrәflәr 
vasitәsilә bәrpa edilәcәyi gözlәnilirsә, bu vәsaitin qaytarılması vә alınacaq belә vәsaitlәrin düzgün 
qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәti әminlik olduqda alınacaq mәblәğ uçotda aktiv kimi tanınır.  
 
Şәrti aktiv vә öhdәliklәr 
 
Şәrti öhdәliklәr maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınmır, lakin hesablaşma 
zamanı hәr hansı resursların azalması ehtimalı olmayanadәk belә öhdәliklәr açıqlanmalıdır. Şәrti 
aktivlәr maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınmır, lakin onlarla bağlı iqtisadi 
mәnfәәtin әldә olunacağı ehtimal edildikdә açıqlanmalıdır.   
 
Xarici valyutalar  
 
Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları hazırlanarkәn Qrupun әmәliyyat valyutasından başqa digәr 
valyuta (xarici valyutalar) ilә aparılan әmәliyyatlar belә әmәliyyatların aparıldığı tarixdә üstünlük tәşkil 
edәn mübadilә mәzәnnәlәri ilә qeydә alınır. Hәr hesabat dövrünün sonunda xarici valyuta ilә ifadә 
olunmuş pul vәsaitlәrinin valyuta mövqeyi hәmin tarixdә üstünlük tәşkil edәn mәzәnnә ilә tәkrar 
qiymәtlәndirilir.  
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Xarici valyutada әdalәtli dәyәr ilә uçota alınmış qeyri-monetar vәsaitlәrin valyuta mövqeyi әdalәtli 
dәyәrin müәyyәnlәşdirildiyi tarixdә üstünlük tәşkil edәn mәzәnnә ilә tәkrar qiymәtlәndirilir. İlkin 
dәyәrlә xarici valyutada ölçülmüş qeyri-monetar vәsaitlәrin valyuta mövqeyi tәkrar qiymәtlәndirilmir.   
 
Monetar maddәlәr üzrә mübadilә fәrqlәri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda 
tanınır. 
 
Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının tәqdim edilmәsi mәqsәdilә Qrupun xarici әmәliyyatları üzrә 
aktiv vә öhdәliklәri hәr hesabat tarixinin sonuna üstünlük tәşkil edәn mübadilә mәzәnnәlәrini istifadә 
etmәklә Azәrbaycan manatına keçirilir. Gәlir vә xәrc maddәlәri hәmin dövr üçün mübadilә 
mәzәnnәlәrindә әhәmiyyәtli dәyişiklik olmayana qәdәr dövr üzrә orta mübadilә mәzәnnәlәri ilә digәr 
valyutaya köçürülür, belә dәyişikliklәr olarsa әmәliyyat tarixinә olan mübadilә mәzәnnәlәrindәn istifadә 
edilir. Yaranan (әgәr varsa) mәzәnnnә fәrqlәri digәr mәcmu gәlirlәr üzrә tanınır vә kapitalda (müvafiq 
olaraq da qeyri-nәzarәt paylarına aid edilmәklә) toplanır.  
 
İlin sonuna konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında Qrupun istifadә etdiyi valyuta 
mübadilәsi mәzәnnәlәri aşağıdakı kimi olmuşdur:  
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 

AZN/1 ABŞ dolları 0.7845  0.7850
AZN/1 Avro 1.0780  1.0377
AZN/1 Gürcüstan larisi 0.4521  0.4744
 
 
Girov  
 
Qrup mәqsәdәmüvafiq hesab edildiyi hallarda müştәrilәrin öhdәliklәri müqabilindә girov alır. Girov 
adәtәn müştәri әmlakının müsadirә olunmasını nәzәrdә tutur vә Qrupa müştәrinin hәm cari, hәm dә 
gәlәcәk öhdәliklәri ilә әlaqәdar bu aktivlәr üzrә iddianın qaldırılması üçün әsas yaradır.  
 
Geri alınmış girov, satış dәyәrini çıxmaqla onun әvvәlki balans dәyәri vә әdalәtli dәyәrinin aşağı olanı 
ilә qiymәtlәndirilir.   
 
 Kapital ehtiyatları   
 
Qrupun maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatında kapital daxilindә qeyd edilәn 
ehtiyata (mәcmu gәlirdәn başqa) “Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi ehtiyatı” 
daxildir ki, bu da xarici әmәliyyatlar üzrә xalis investisiyanın köçürülmәsindәn yaranan mübadilә 
fәrqlәrini qeyd etmәk üçün istifadә edilir:  
  
Asılı müәssisәlәrә investisiya qoyuluşları 
 
Asılı müәssisә, üzәrindә Qrupun әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri olan vә nә törәmә müәssisәsi kimi 
fәaliyyәt göstәrәn, nә dә birgә müәssisәdә iştirak payını nәzәrdә tutan müәssisә formasıdır. 
Әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir deyildikdә, investisiya obyektinin maliyyә vә әmәliyyatlar siyasәtlәrinә 
nәzarәt vә ya birgә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi deyil, belә siyasәtlәr üzrә qәrar qәbul edilmәsi 
prosesindә iştirak etmәk sәlahiyyәtinә malik olmaq nәzәrdә tutulur.  
 
Asılı müәssisәlәrin fәaliyyәt nәticәlәri, habelә aktiv vә öhdәliklәri, kapital metodu ilә mühasibat uçotu 
üsulundan istifadә etmәklә bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında öz әksini tapmışdır. Kapital 
metoduna әsasәn, asılı müәssisәyә investisiya qoyuluşu ilkin olaraq maliyyә vәziyyәti haqqında 
konsolidә edilmiş hesabatda maya dәyәri ilә әks etdirilir vә bu mәblәğә sonradan Qrupun mәnfәәt vә 
ya zәrәrdәki payının vә asılı müәssisәnin digәr mәcmu gәlirlәrinin uçotda tanınması üçün düzәlişlәr 
edilir. Qrupun asılı müәssisәnin zәrәrindә payı onun hәmin müәssisәdәki iştirak payından 
(mahiyyәtcә Qrupun asılı müәssisәyә xalis investisiya qoyuluşlarının bir hissәsini tәşkil edәn uzun 
müddәtli iştirak payları daxil olmaqla) çox olarsa, Qrup sonrakı zәrәrlәrdәki payının uçotda 
tanınmasını dayandırır. Yaranmış әlavә zәrәrlәr yalnız Qrupun hüquqi vә ya konstruktiv öhdәliklәri 
yaranan vә ya asılı müәssisә adından ödәnişlәr edilәn hәddә qәdәr uçotda tanınır.   
 
Satınalınma dәyәrinin asılı müәssisәnin satınalınma tarixindә uçotda tanınmış müәyyәn oluna bilәn 
aktivlәr, öhdәliklәr vә şәrti öhdәliklәrin xalis әdalәtli dәyәrindә Qrupun payından artıq olan hәr hansı 
hissәsi uçotda gәlәcәk dövrlәr üzrә qudvil kimi tanınır vә investisiyanın balans dәyәrindә öz әksini 
tapır. Tәkrar qiymәtlәndirmәdәn sonra Qrupun müәyyәn oluna bilәn aktivlәr, öhdәliklәr vә şәrti 
öhdәliklәrin xalis әdalәtli dәyәrindәki payının satınalma dәyәrindәn artıq olan hissәsi dәrhal mәcmu 
gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınır.  
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39 saylı MUBS-ın tәlәblәri Qrupun asılı müәssisәyә investisiya qoyuluşları üzrә dәyәrsizlәşmә 
zәrәrinin uçotda tanınmasının zәruri olub-olmamasını müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.  
 
Zәrurәt yarandıqda, investisiyaların bütün balans dәyәri (o cümlәdәn qudvil) “Aktivlәrin 
dәyәrsizlәşmәsi” adlı 36 saylı MUBS-ә әsasәn vahid bir aktiv formasında onun bәrpa dәyәrinin (satış 
xәrclәri çıxılmaqla istismar dәyәri ilә әdalәtli dәyәrdәn daha yüksәyi) balans dәyәri ilә müqayisәsi 
vasitәsilә dәyәrsizlәşmәni müәyyәn etmәk üçün yoxlanılır. Uçotda tanınmış hәr hansı dәyәrsizlәşmә 
zәrәri investisiyaların balans dәyәrininin bir hissәsini tәşkil edir. Dәyәrsizlәşmә zәrәrinin bәrpa 
olunması istәnilәn halda 36 saylı MUBS-ә әsasәn investisiyaların bәrpa dәyәrinin sonradan artan 
hәddinә qәdәr uçotda tanınır.   
 
Qrup ilә onun asılı müәssisәsi arasında әmәliyyatlar baş tutduğu halda, belә әmәliyyatlar nәticәsindә 
yaranmış mәnfәәt vә zәrәrlәr yalnız Qrupun asılı müәssisәdә ona aidiyyәti olmayan iştirak payı 
hәddindә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında tanınır. 
 
 

3. MÜHÜM MÜHASİBAT UÇOTU MÜHAKİMӘLӘRİ VӘ TӘXMİNLӘRLӘ BAĞLI QEYRİ-
MÜӘYYӘNLİYİN ӘSAS MӘNBӘLӘRİ 

 
Mühasibat uçotu qaydalarını tәtbiq edәrkәn, Qrup rәhbәrliyindәn digәr mәnbәlәrdәn açıq әldә edilmәsi 
mümkün olmayan aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәrinә dair mühakimәlәr, hesablamalar vә tәxminlәrin 
irәli sürülmәsi tәlәb olunur. Hesablamalar vә әlaqәli tәxminlәr keçmiş tәcrübәyә vә müvafiq hesab 
edilәn digәr amillәrә әsaslanır. Faktiki nәticәlәr hәmin tәxminlәrdәn fәrqli ola bilәr.  
 
Tәxminlәr vә әsas götürülәn fәrziyyәlәr davamlı qaydada tәhlil edilir. Mühasibat tәxminlәrinә olan 
düzәlişlәr, belә düzәliş yalnız onun baş verdiyi dövrә tәsir göstәrdikdә hәmin dövrdә, cari vә gәlәcәk 
dövrlәrә tәsir göstәrdikdә isә, düzәlişin baş verdiyi vә gәlәcәk dövrdә tanınır. 
 
Mühasibat uçotu qaydalarının tәtbiqindә әsas fәrziyyәlәr  
 
Aşağıda, tәxminlәrә istinad edilәn hallar istisna olunmaqla, Qrupun mühasibat uçotu qaydalarının 
tәtbiqi prosesindә rәhbәrlik tәrәfindәn irәli sürülmüş vә konsolidә edilmiş maliyyә hesbatlarında 
açıqlanan mәblәğlәrә әn çox tәsir göstәrәn mühüm fәrziyyәlәr göstәrilir (aşağıda bax).  
 
 
Tәxminlәrlә bağlı qeyri-müәyyәnliyin әsas mәnbәlәri 
 
Aşağıda gәlәcәk dövrlәrә aid әsas fәrziyyәlәr vә hesabat dövrünün sonuna tәxminlәrlә bağlı qeyri-
müәyyәnliyin әsas mәnbәlәri göstәrilir ki, bu da növbәti maliyyә ili әrzindә aktiv vә öhdәliklәrin balans 
dәyәrinә әhәmiyyәtli düzәlişlәrin edilmәsi riskini daşıyır. 
 
Kreditlәrin vә debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi 
 
Qrup dәyәrsizlәşmәni müәyyәn etmәk mәqsәdilә kreditlәri vә debitor borclarını mütәmadi olaraq 
nәzәrdәn keçirir. Qrupun kreditlәr vә debitor borcları portfelindә baş vermiş dәyәrsizlәşmә üzrә 
zәrәrin tanınması üçün kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatlar yaradılır.  
 
Qrup kredit vә debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatlara dair mühasibat tәxminlәrini qeyri-
müәyyәnliyin mәnbәyi hesab edir, çünki (i) onlar gәlәcәk cәrimә faiz dәrәcәlәri barәdә fәrziyyәlәrin, 
elәcә dә dәyәrsizlәşmiş kreditlәr vә debitor borcları ilә bağlı potensial itkilәrin qiymәtlәndirilmәsinin 
yaxın keçmişdәki fәaliyyәt nәticәlәrinә әsaslanması sәbәbindәn vaxtaşırı olaraq dәyişikliklәrә çox 
mәruz qalır vә (ii) Qrupun hesabladığı zәrәr ilә faktiki zәrәr arasında hәr hansı әhәmiyyәtli fәrq 
müqabilindә ondan gәlәcәk dövrlәrdә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
tәsir göstәrә bilәcәk ehtiyatların qeyd edilmәsi tәlәb oluna bilәr. 
 
Borcalanlar maliyyә çәtinliklәri ilә üzlәşdikdә vә belә borcalanlara dair tarixi mәlumat mәnbәlәri az 
sayda olduqda, Qrup hәr hansı dәyәrsizlәşmә zәrәrinin mәblәğini hesablamaq üçün rәhbәrliyin 
mülahizәlәrindәn istifadә edir. Eynilә, Qrup keçmiş fәaliyyәt nәticәlәri, keçmiş müştәri davranışı, qrup 
daxilindә borcalanın ödәniş etmә vәziyyәtindәki mәnfi dәyişikliklәri göstәrәn müşahidә oluna bilәn 
mәlumatlar, elәcә dә qrup daxilindә aktiv üzrә öhdәliyin yerinә yetirilmәmәsi halları ilә әlaqәli olan 
ölkә vә yerli iqtisadi şәraitlәrә әsaslanmaqla gәlәcәk pul axınlarındakı dәyişikliklәri hesablayır. 
Rәhbәrlik kredit riski ilә sәciyyәlәnәn aktivlәr halında әvvәllәr baş vermiş zәrәr üzrә keçmiş tәcrübәyә 
vә kreditlәr qrupunda olduğu kimi dәyәrsizlәşmәyә dәlalәt edәn obyektiv sübutlara әsaslanan 
ehtimallardan istifadә edir.  



  

28 

Qrup tarixi mәlumatlarda әksini tapmamış hazırkı vәziyyәtlәrin qeydә alınması mәqsәdilә kreditlәr 
qrupu üzrә müşahidә oluna bilәn mәlumatlara düzәliş etmәk üçün rәhbәrliyin mühakimәlәrindәn 
istifadә edir.   
 
Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat 
müddәasının daxil edilmәsi mövcud iqtisadi vә siyasi şәraitlәrә әsasәn müәyyәn olunmuşdur. Qrup 
Azәrbaycan Respublikasında belә şәrtlәrdә hansı dәyişikliklәrin baş verәcәyini vә belә dәyişikliklәrin 
gәlәcәk dövrlәrdә maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi ehtiyatlarına necә tәsir göstәrәcәyini 
qabaqcadan söylәmәk iqtidarında deyil.   
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müştәrilәrә verilmiş ümumi kreditlәr müvafiq olaraq 
240,939,572 AZN vә 156,411,847 AZN vә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat mәblәği isә müvafiq 
olaraq 7,046,913 AZN vә 3,012,508 AZN tәşkil etmişdir.  
 
Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi 

 
34 saylı qeyddә göstәrildiyi kimi, Qrup müәyyәn növ maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini hesablamaq 
üçün müşahidә oluna bilәn bazar mәlumatlarına әsaslanmayan giriş mәlumatlarından ibarәt 
qiymәtlәndirmә üsullarından istifadә edir. 34 saylı qeyddә maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrinin 
müәyyәnlәşdirilmәsindә tәtbiq edilәn әsas fәrziyyәlәrә dair geniş mәlumat, elәcә dә belә fәrziyyәlәr 
üzrә hәssaslıq tәhlilinin tәfәrrüatları göstәrilir. Qrupun rәhbәrliyi hesab edir ki, tәtbiq olunan seçilmiş 
qiymәtlәndirmә üsulları vә fәrziyyәlәr maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün 
mәqsәdә uyğundur. 
 
Әmlak vә avadanlığın faydalı istismar müddәti  
 
Yuxarıda әks olunduğu kimi, Qrup hәr il hesabat dövrünün sonunda әmlak vә avadanlığın 
hesablanmış faydalı istismar müddәtlәrini nәzәrdәn keçirir. 
 
Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin bәrpa oluna bilmәsi  
 
Qrup rәhbәrliyi әmindir ki, hesabat tarixindә tәxirә salınmış vergi aktivlәrinә qarşı qiymәtlәndirmә 
ehtiyatının yaradılmasına ehtiyac olmayacaq, çünki tәxirә salınmış vergi aktivinin tamamilә realizә 
olunacağı ehtimalı daha çoxdur. Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il 
tarixlәrinә balans dәyәri müvafiq olaraq 885,286 manat vә 1,441,125 manat tәşkil etmiş vә tәxirә 
salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliklәri müvafiq olaraq 659,378 manat vә sıfır olmuşdur.  
 
 
Sığorta müqavilәlәri üzrә qaldırılmış iddialardan yaranan son öhdәlik 
 
Sığorta müqavilәlәri üzrә qaldırılmış iddialardan yaranan son öhdәliyin hesablanması fәrziyyәnin irәli 
sürülmәsini tәlәb edir. Qrupun son olaraq belә iddialarla bağlı ödәyәcәyi öhdәliyin hesablanması 
zamanı nәzәrә alınmalı olan bir neçә qeyri-müәyyәn mәnbәlәr vardır. 
 
Sığorta zәrәri ehtiyatları  
 
Zәrәr ehtiyatı çәkilmiş xәrclәr üçün hesablamaların mәcmusunu әks etdirir vә RBNS vә IBNR-i 
özündә birlәşdirir.  RBNS hesabat olunmuş, lakin hesabat tarixinә yerinә yetirilmәmiş iddialarla bağlı 
tәmin edilir. Hesablama Qrup tәrәfindәn hesabat tarixindәn sonra yerinә yetirilәcәk sığorta 
hadisәsinin araşdırılması zamanı әldә olunmuş mәlumat әsasında aparılır. IBNR tarixi mәlumat, 
ehtimal olunan yekun zәrәr әmsalları vә hesabat olunan tәxmini iddiaların artması faktorlarına 
әsaslanmaqla zәrәrin artması modellәrinin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan aktuar metod 
әsasında müәyyәn edilir. Gәlәcәk pul daxilolmalarının hәm mәblәğini, hәm dә vaxtını 
qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan metodologiya vә fәrziyyәlәr zәrәr tәxminlәri ilә faktiki zәrәr  
arasında hәr hansı fәrqlәri azaltmaq üçün mütәmadi şәkildә nәzәrdәn keçirilir.  
 
Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi 
 
Mәnfәәt vә әlavә dәyәr vergisi üçün ehtiyatı qiymәtlәndirәrkәn mühüm mühakimә tәlәb olunur. Bir 
çox әmәliyyatlar vә hesablamalar üçün yekun vergi yanaşması yoxdur. Qrup vergi yoxlaması 
nәticәsindә gözlәnilәn әlavә vergi qiymәtlәndirmәlәri üçün öhdәliklәri әlavә vergi öhdәliklәrinin 
yaranıb-yaranmayacağı ehtimalı әsasında tanıyır. Bu mәsәlәlәrin vergi nәticәsi tanınmış ilkin 
mәblәğlәrdәn fәrqli olduqda, bu cür fәrqlәr mәnfәәt vergisi ehtiyatlarına belә qәrarların verildiyi 
müddәtdә tәsir edәcәk.  
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Әlavә dәyәr vergisi aktivlәri hәr hesabat tarixindә nәzәrdәn keçirilir vә әlavә dәyәr vergisi aktivlәrinin 
istifadә edilә bilmәyәcәyi ehtimalı hәcmindә azaldılır. Bu ehtimalın hesablanmasına Qrupun 
gözlәnilәn fәaliyyәtinә әsaslanan mühakimәlәr daxildir. Әlavә dәyәr vergisi aktivlәrinin gәlәcәk 
istifadәsini, habelә keçmiş әmәliyyat nәticәlәrini, әmәliyyat planlarını, gәlәcәk dövrlәrә keçirilәn vergi 
zәrәrlәrinin müddәtinin bitmәsini vә vergi strategiyalarını qiymәtlәndirmәk üçün müxtәlif faktorlar 
nәzәrә alınr. Әgәr faktiki nәticәlәr bu qiymәtlәndirmәlәrdәn fәrqlәnirsә vә ya bu qiymәtlәndirmәlәrә 
gәlәcәk dövrlәrdә düzәliş edilmәsi tәlәb olunarsa, bu maliyyә vәziyyәtinә, әmәliyyat nәticәlәrinә vә 
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә mәnfi tәsir edә bilәr. 
 
Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatların uçotda ilkin tanınması  
 
Adi fәaliyyәt gedişindә Qrup әlaqәli tәrәflәri ilә әmәliyyatlar hәyata keçirir. 39 saylı MUBS maliyyә 
alәtlәrinin uçotda әdalәtli dәyәr әsasında ilkin tanınmasını tәlәb edir. Belә әmәliyyatlar üçün fәal 
bazarın mövcud olmadığı halda onların bazar vә ya qeyri-bazar faiz dәrәcәlәri ilә qiymәtlәndirilib-
qiymәtlәndirilmәmәsinә dair qәrar verilәrkәn mülahizәlәrdәn istifadә olunur. Mülahizәlәr әlaqәli 
olmayan tәrәflәrlә hәyata keçirilәn oxşar әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsinә vә effektiv faiz 
dәrәcәsinin tәhlilinә әsaslanır.  

 
4. YENİ VӘ DÜZӘLİŞ EDİLMİŞ MALİYYӘ HESABATLARININ BEYNӘLXALQ 

STANDARTLARININ (MHBS) TӘTBİQİ  
 
Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında açıqlanan mәblәğlәrә tәsir edәn MHBS-lәrә 
düzәlişlәr 
 
Cari ildә aşağıdakı yeni vә ya düzәliş edilmiş standartlar vә şәrhlәr qәbul edilmişdir ki, bunlar da 
hazırkı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında açıqlanan mәblәğlәrә tәsir göstәrmişdir. 
 
Maliyyә hesabatlarına tәsir göstәrәn standartlar 
 
Açıqlamalar haqqında yeni vә düzәliş edilmiş standartlar  
 
Konsolidasiya, birgә razılaşmalar, asılı müәssisәlәr vә açıqlamalara dair yeni vә düzәliş 
edilmiş standartlar  
 
2011-ci ilin may ayında konsolidasiya, birgә razılaşmalar, asılı müәssisәlәr vә açıqlamalara dair beş 
standart toplusu buraxılmışdır ki, bu standartlara da MHBS 10 Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları, 
MHBS 11 Birgә razılaşmalar, MHBS 12 Digәr müәssisәlәrdә iştirak paylarının açıqlanması, MUBS 27 
Fәrdi maliyyә hesabatları (2011-ci ildә düzәliş edildiyi kimi)  vә MUBS 28  Asılı vә Birgә Müәssisәlәrә 
İnvestisiyalar (2011-ci ildә düzәliş edildiyi kimi) daxil idi. Bu standartlar buraxıldıqdan sonra bu 
standartlara keçid üzrә müәyyәn tәlimatları aydınlaşdırmaq üçün MHBS 10-a, MHBS 11-ә vә MHBS 
12-yә düzәlişlәr buraxılmışdır.  
 
Qrup bu il ilk dәfә MHBS 10, MHBS 11, MHBS 12-yә keçidlә qaydaları ilә bağlı düzәlişlәrlә birgә  
MHBS 10, MHBS 11, MHBS 12 vә MUBS 28-i (2011-ci ildә yenilәnmiş) dә tәtbiq etmişdir. MUBS 27 
(2011-ci ildә yenilәnmiş) fәrdi maliyyә hesabatlarından bәhs etdiyi üçün Qrup tәtbiq edilmir. 

 
Bu standartların tәtbiqinin tәsiri aşağıda açıqlanır. 
 
MHBS 10-nun tәtbiqinin tәsiri. MHBS 10 konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarından bәhs edәn 
Konsolidә Edilmiş vә Fәrdi Maliyyә Hesabatları haqqında MUBS 27-nin vә Konsolidasiya-Xüsusi 
Mәqsәdli Müәssisәlәr  haqqında ŞDK 12-nin müәyyәn hissәlәrini әvәz edir. MHBS 10-a әsasәn 
nәzarәtin şәrhi dәyişilmişdir. Belә ki, investor investisiya qoyulan obyekt üzrә nәzarәti a) investisiya 
qoyulan müәssisә üzәrindә sәlahiyyәtә malik olduqda, b) investisiya qoyulan müәssisә ilә iş 
birliyindәn gәlir әldә etdikdә vә ya belә gәlirlәrә hüquqa malik olduqda vә c) gәlirlәrә tәsir etmәk üçün 
öz sәlahiyyәtindәn istifadә etmәk qabiliyyәtinә malik olduqda hәyata keçirә bilәr. İnvestor investisiya 
obyekti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirә bilmәk üçün hәr üç meyara cavab vermәlidir. Әvvәllәr nәzarәt 
dedikdә müәssisәnin fәaliyyәtindәn mәnfәәt әldә etmәk üçün müәssisәnin maliyyә vә әmәliyyat 
siyasәtlәrinin idarә edilmәsi nәzәrdә tutulurdu. MHBS 10-a investorun investisiya obyekti üzәrindә 
nәzarәtini açıqlayan әlavә qayda da daxil edilmişdir. MHBS 10-a daxil edilәn digәr qaydalar da Qrupa 
şamil olunur ki, bu da investisiya obyekti üzrә sәsvemә hüquqlarının 50%-dәn az hissәsinә sahib olan 
investorun belә obyekt üzәrindә nәzarәtinin olub-olmamasını nәzәrdә tutur.  
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31 dekabr 2012-ci il tarixinә Qrup bilvasitә AtaSanaye” MMC vasitәsilә “Zәyәm Kәnd Maş” ASC-nin 
30%-nә sahib olmuşdur. Qalan 59% vә 11% müvafiq olaraq cәnab M.Rәfiyevin vә digәr sәhmdarların  
mülkiyyәtindәdir. Qrupun “Zәyәm Kәnd Maş” ASC-nә 30% hәcmindә investisiyası bu şirkәtin rәsmi 
qeydiyyatından әvvәl qoyulmuşdur. 2013-cü ilin may ayınadәk “Zәyәm Kәnd Maş” ASC Qrupun 
nәzarәtindә idi. Qrupun investisiya obyekti üzәrindә sәlahiyyәtlәri olmuşdur vә Qrupun  öz gәlirlәrini 
dәyişmәk üçün bu sәlahiyyәtlәrdәn istifadә etmәk imkanları var idi. “Zәyәm Kәnd Maş ASC konsolidә 
edilmiş maliyyә hesabatlarında 30 aprel 2013-cü il tarixinәdәk (“Zәyәm Kәnd Maş” ASC üzәrindә 
nәzarәt digәr şirkәtә verilәnәdәk) törәmә müәssisә kimi tәqdim olunmuşdur. 

 
MHBS 10-nun ilk tәtbiq tarixindә (1 yanvar 2013-cü il) Qrupun rәhbәrliyi yeni nәzarәt anlayışına vә 
MHBS 10-da qeyd edilәn aidiyyatı tәlimata әsasәn onun “Zәyәm Kәnd Maş ASC üzәrindә nәzarәtә 
malik olub-olmaması barәdә qiymәtlәndirmә aparmışdır. Qrup “Zәyәm Kәnd Maş ASC üzәrindә tam 
sәlahiyyәti olduğundan, rәhbәrlik onun “Zәyәm Kәnd Maş ASC üzәrindә tәsis olunduğu müddәtdәn 
etibarәn sәlahiyyәtә malik olması qәrarına gәlmişdir. Bu sәbәbdәn dә, MHBS 10-nun tәlәblәrinә 
uyğun olaraq 18 yanvar 2006-cı il tarixdәn “Zәyәm Kәnd Maş ASC Qrupun törәmә müәssisәsi 
olmuşdur. 2013-cü ilin may ayından etibarәn Qrup “Zәyәm Kәnd Maş ASC üzәrindә nәzarәti itirmiş 
vә konsolidә edilmiş maliyyә hesbaatlarında asılı müәssisә kimi tәqdim etmişdir.   
 
2012-ci il üçün müqayisәli mәblәğlәr vә 1 yanvar 2012-ci il tarixinә aidiyyatı mәblәğlәr MHBS 10-da 
müәyyәn olunan müvafiq keçid müddәalarına әsasәn yenidәn qeyd edilmişdir.   
 
MHBS 11-in tәtbiqinin tәsiri . MHBS 11 Birgә müәssisәlәrdә iştirak payları haqqında MUBS 31-i 
әvәz edir vә ŞDK 13 Birgә Nәzarәt edilәn Müәssisәlәr - Sahibkarlar tәrәfindәn Qeyri-Monetar 
Yardımlar adlı müvafiq şәrhdә göstәrilәn qayda MUBS 28-ә (2011-ci ildә düzәliş edilmiş) daxil 
edilmişdir. MHBS 11 iki vә ya daha artıq tәrәfin nәzarәtinin olduğu birgә razılaşmanın tәsniflәndirilmә 
vә uçota alınma qaydasını nәzәrdә tutur. MHBS 11-ә әsasәn birgә razılaşmaların yalnız iki növü 
vardır – birgә әmәliyyatlar vә birgә müәssisәlәr. MHBS 11 üzrә birgә razılaşmaların tәsnifatı birgә 
razılaşma tәrәflәrinin hüquq vә öhdәliklәrinә әsasәn, razılaşmaların strukturunu, hüquqi formalarını, 
belә tәrәflәr arasında razılaşdırılmış şәrtlәri, elәcә dә müvafiq hallarda digәr fakt vә vәziyyәtlәri 
nәzәrә almaqla müәyyәn edilir. Birgә әmәliyyat, razılaşma üzrә birgә nәzarәtә malik tәrәflәrә (birgә 
payçılar) belә razılaşma ilә әlaqәdar aktivlәr üzrә hüquqlar vә öhdәliklәr verәn birgә razılaşmadır. 
Birgә müәssisә, razılaşma üzrә birgә nәzarәtә malik tәrәflәrә (birgә sahibkarlar) razılaşma ilә bağlı 
xalis aktivlәrә hüquq verәn birgә razılaşmadır. Әvvәllәr MUBS 31 birgә razılaşmaların üç növünü 
nәzәrdә tuturdu – birgә nәzarәt edilәn müәssisәlәr, birgә nәzarәt edilәn әmәliyyatlar vә birgә nәzarәt 
edilәn aktivlәr. MUBS 31 üzrә birgә razılaşmaların tәsnifatı başlıca olaraq razılaşmanın hüquqi 
forması әsasında müәyyәn edilmişdir (mәs., ayrıca müәssisә üzrә müәyyәn edilmiş birgә razılaşma 
birgә nәzarәt edilәn müәssisә kimi uçota alınmışdır).  
 
Birgә müәssisәlәrin vә әmәliyyatların ilkin vә sonrakı uçotu fәrqlәnir. Birgә müәssisәlәrә investisiyalar 
iştirak payı metodu ilә tanınır (proporsional konsolidasiya metoduna artıq icazә verilmir). Birgә 
әmәliyyatlara investisiyaların uçot qaydası isә hәr birgә payçının öz aktivlәrini (elәcә dә birgә sahib 
olduğu aktivlәr üzrә hissәsini), öz öhdәliklәrini (elәcә dә birgә götürülmüş öhdәliklәr üzrә hissәsini), 
öz gәlirini (elәcә dә birgә әmәliyyat mәhsulunun satışından әldә edilәn gәlir üzrә hissәsini) vә öz 
xәrclәrini (elәcә dә birgә çәkilmiş xәrclәr üzrә hissәsini) tanınmasından ibarәtdir. Hәr birgә payçı 
birgә әmәliyyatdakı payı ilә bağlı aktiv vә öhdәliklәri, gәlir vә xәrclәri tәtbiq edilәn standartlara uyğun 
uçota alır. 
 
MHBS 12-nin tәtbiqinin tәsiri. MHBS 12 açıqlamalarla bağlı yeni standartdır vә törәmә müәssisәlәr, 
birgә razılaşmalar, asılı müәssisәlәr vә/vә ya konsolidә edilmәmiş strukturlu müәssisәlәrdә payları 
olan müәssisәlәrә aid edilir. Ümumilikdә MHBS 12-nin tәtbiqi konsolidә edilmiş maliyyә 
hesabatlarında daha geniş açıqlamaların verilmәsi ilә nәticәlәnmişdir. 

 
“Maliyyә Alәtlәri: Mәlumatın Açıqlanması” adlı MHBS 7-yә düzәlişlәr 
 
Qrup bu il Mәlumatın Açıqlanması - Maliyyә aktivlәrinin köçürülmәsi haqqında MHBS 7-yә edilmiş 
düzәlişlәri tәtbiq etmişdir. Düzәlişlәr maliyyә aktivlәrinin köçürülmәsi zamanı yaranacaq risklәrlә bağlı 
daha yüksәk şәffaflığı tәmin etmәk üçün maliyyә aktivlәrinin köçürülmәsi әmәliyyatları üzrә açıqlama 
tәlәblәrini artırır.  
 
Cari ildә Qrup tanınması dayandırılmamış hәr hansı maliyyә aktivlәrinin köçürülmәsini hәyata 
keçirmәmişdir. Bu sәbәbdәn düzәlişlәrin tәtbiqinin Qrupun maliyyә hesabatlarına heç bir tәsiri 
müşahidә edilmәmişdir.  
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“Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı” haqqında MUBS 1-ә düzәlişlәr (2011-ci ilin iyun ayında 
düzәliş edilmiş)  
 
Qrup Digәr Mәcmu Gәlir Maddәlәrinin Tәqdimatı adlı MUBS 1-ә düzәlişlәri tәtbiq etmişdir. Düzәliş 
mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tәlәb olunan açıqlama dәrәcәsini artırır.  
 
Bu düzәlişin tәsiri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatdakı müvafiq maddәlәrin aid 
edildiyi MHBS-ә müvafiq olaraq sonradan mәnfәәt vә ya zәrәr kimi yenidәn tәsniflәşdirilmәyәcәk 
maddәlәrlә sonradan mәnfәәt vә ya zәrәr kimi yenidәn tәsniflәşdirilәcәk maddәlәrin tәhlilindәn ibarәt 
olmuşdur. Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarına da mәnfәәt vergisinin eyni әsasda tәhlili 
mәqsәdilә düzәlişlәr edilmişdir. Düzәlişlәr retrospektiv qaydada tәtbiq edilmişdir vә buna görә dә 
dәyişikliyi әks etdirmәk üçün mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatın maddәlәri 
yenilәnmiş şәkildә tәqdim edilmişdir. Yuxarıda qeyd edilәn tәqdimat dәyişikliklәri istisna olmaqla, 
MUBS 1-ә düzәlişlәrin tәtbiqi mәnfәәt vә ya zәrәrә, mәcmu gәlirә vә cәmi konsolidә edilmiş mәcmu 
gәlirә tәsir göstәrmәmişdir.  
 
MUBS 19 “İşçilәrin mükafatlandırılması” (2011-ci ilin iyun ayında düzәliş edilmiş) 
 
Qrup bu il İşçilәrin Mükafatlandırılması adlı MUBS 19-u (2011-ci ilin iyun ayında düzәliş edilmiş) tәtbiq 
etmişdir. MUBS 19-a düzәlişlәr müәyyәn olunmuş pensiya ödәnişlәri vә işdәn çıxma müavinәtlәri 
üçün uçot qaydalarını dәyişir. Әn mühüm dәyişikliklәr müәyyәn olunmuş müavinәt öhdәliklәrindә vә 
plan aktivlәrindә dәyişikliklәrin uçotu ilә bağlıdır. Qrupun müәyyәn edilmiş müavinәt planları 
olmadığına görә MUBS 19-un (iyun 2011-ci il) tәtbiqi әhәmiyyәtli tәsirә malik olmamışdır. 
 
MHBS 13 “Әdalәtli Dәyәrin Ölçülmәsi”   
 
Qrup MHBS 13-ü bu il ilk dәfә tәtbiq etmişdir. MHBS 13 әdalәtli dәyәrin ölçülmәsi vә açıqlanması 
üçün vahid qaydaları müәyyәn edir. MHBS 13-n әhatә dairәsi genişdir; MHBS 13 üzrә әdalәtli dәyәrin 
ölçülmәsi tәlәblәri hәm maliyyә, hәm dә qeyri-maliyyә alәtlәri maddәlәrinә şamil olunur ki, bununla 
әlaqәdar digәr MHBS-lәr, müәyyәn olunmuş hallar istisna olmaqla, әdalәtli dәyәrin ölçülmәsini vә 
onunla bağlı açıqlamaları tәlәb edir vә ya buna icazә verir.  
 
MHBS 13 әdalәtli dәyәri hazırkı bazar şәraitindә qiymәtlәndirmә tarixinә әsas (vә ya әn üstün) 
bazarda düzgün tәşkil olunmuş әmәliyyat üzrә aktivin satılmasından әldә oluna bilәn vә ya öhdәliyin 
ötürülmәsi üçün ödәnilmiş qiymәt kimi müәyyәn edir. MHBS 13-ә әsasәn әdalәtli dәyәr qiymәtin 
bilavasitә müşahidә olunmasından vә ya digәr qiymәtlәndirmә vasitәsini istifadә etmәklә 
hesablanmasından asılı olmayaraq son qiymәtdir. Hәmçinin, MHBS 13-ә geniş açıqlama tәlәblәri 
daxildir.   
 
Әlavә açıqlamalardan başqa, MHBS 13-ün tәtbiqinin maliyyә hesabatlarındakı  mәblәğlәrә 
әhәmiyyәtli tәsiri olmamışdır. 
 
Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı haqqında MUBS 1-ә düzәlişlәr (2009-2011-ci illәri әhatә edәn 
vә 2012-ci ilin may ayında buraxılmış MHBS-lәrә illik tәkmillәşmәlәrin bir hissәsi kimi)  
 
2009-2011-ci illәri әhatә edәn illik tәkmillәşmәlәr çәrçivәsindә MHBS-lәrә çoxlu sayda düzәlişlәr 
edilmişdir. Qrupa aid olan düzәlişlәrә keçmiş dövrün әvvәlinә (maliyyә vәziyyәti haqqında üçüncü 
hesabat) maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatın vә aidiyyәti qeydlәrin tәqdim olunma 
vaxtı ilә bağlı  MUBS 1-ә edilmiş düzәlişlәr daxildir. Düzәlişlәr maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә 
edilmiş üçüncü hesabatın (a) Qrup mühasibat uçotunu keçmiş dövrlәrә aid etmәklә tәtbiq etdikdә vә 
ya maliyyә hesabatlarındakı maddәlәri keçmiş dövrlәrә aid etmәklә yenidәn bәyan etdikdә vә ya 
yenidәn tәsniflәndirdikdә vә (b) keçmiş dövrlәrә aid olunan tәtbiq, yenidәn bәyannamә vә ya yenidәn 
tәsniflәndirmә maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş üçüncü hesabatdakı mәlumata mühüm 
tәsir etdikdә tәlәb olunduğunu müәyyәn edir. Düzәlişlәrә әsasәn maliyyә vәziyyәti haqqında 
konsolidә edilmiş üçüncü hesabata әlaqәdar qeydlәrin әlavә olunmaması tәlәb edilmir.  
 
“Açıqlamalar - Maliyyә aktivlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi” üzrә MHBS 7-yә 
düzәlişlәr  
 
MUBS 32 “Maliyyә Alәtlәri: Tәqdimat” müәyyәn meyarlar tәmin edildikdә maliyyә aktivlәrinin vә 
maliyyә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsini tәlәb edir. MHBS 7-yә düzәlişlәr müәssisәlәrdәn qüvvәdә 
olan qarşılıqlı әvәzlәşdirmә haqqında әsas razılaşmaya vә ya oxşar razılaşmalara әsasәn konsolidә 
edilmiş maliyyә alәtlәri üzrә әvәzlәşdirmә vә әlaqәdar әmәliyyatlar (mәsәlәn, girovun uçotu ilә bağlı 
tәlәblәr) üçün hüquqlara dair mәlumatın açıqlanmasını tәlәb edir. 
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Buraxılmış, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş yeni vә düzәliş edilmiş MHBS-lәr   
 
Qrup buraxılmış, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş aşağıdakı yeni vә düzәliş edilmiş MHBS-lәri tәtbiq 
etmәmişdir:  
 
MHBS 9 Maliyyә alәtlәri  
MHBS 9-un icbari tәtbiq tarixi vә keçid açıqlamaları haqqında MHBS 9 vә MHBS7-yә düzәlişlәr 
MHBS 10, MHBS 12 vә İnvestisiya mülkiyyәti haqqında MUBS 27-yә düzәlişlәr1 

Maliyyә aktivlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi haqqında MUBS 32-yә düzәlişlәr 1 

Aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi  haqqında MUBS 36-ya düzәlişlәr1 

Maliyyә Alәtlәri: Tanınma vә qiymәtlәndirmә haqqında MUBS 39-a düzәlişlәr1 

İcbari ödәnişlәr haqqında MHBSKŞ 21-ә düzәlişlәr1 

 
1 Daha erkәn tәtbiqinә icazә verilmәklә, 1 yanvar 2014-cü il tarixdә başlayan vә ya ondan sonrakı illik 
dövrlәr üçün qüvvәdәdir.   
 
MHBS 9 Maliyyә Alәtlәri  
 
2009-cu ilin noyabr ayında buraxılmış MHBS 9 maliyyә aktivlәrinin tәsnifatı vә qiymәtlәndirilmәsi üçün 
yeni tәlәblәri tәqdim edir. Maliyyә öhdәliklәrinin tәsnifatı vә ölçülmәsi, habelә tanınmasının 
dayandandırılması ilә bağlı yeni tәlәblәrin daxil edilmәsi mәqsәdilә 2010-cu ilin oktyabrında MHBS 9-
a düzәliş olunmuşdur.  

 
MHBS 9 üzrә әsas tәlәblәr:   
 
 Maliyyә Alәtlәri: Tanınma vә Ölçülmә” adlı 39 saylı MUBS-un әhatә dairәsinә daxil olan bütün 

tanınmış maliyyә aktivlәrinin sonradan amortizasiya olunmuş yaxud әdalәtli dәyәrlә ölçülmәsi 
tәlәb olunur.  Xüsusilә dә, müqavilә üzrә pul daxilolmalarının yığılması mәqsәdini daşıyan 
biznes modeli çәrçivәsindә saxlanılan vә müqavilә üzrә pul daxilolmaları yalnız әsas borc 
mәblәği, elәcә dә ödәnilmәmiş әsas borc mәblәği üzrә faizlәrin ödәnilmәsindәn ibarәt olan borc 
investisiyaları ümumiyyәtlә növbәti hesabat dövrlәrinin sonunda amortizasiya edilmiş dәyәrlә 
ölçülür. Bütün digәr borc vә kapitala investisiya qoyuluşları növbәti hesabat dövrlәrinin sonunda 
әdalәtli dәyәrlә ölçülür. Bundan başqa Maliyyә alәtlәri haqqında MHBS 9-a әsasәn müәssisәlәr 
(ticarәt üçün saxlanılmayan)  yalnız dividend üzrә gәliri mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә 
edilmiş hesabatda tanımaq şәrtilә kapitala investisiyanın әdalәtli dәyәrindә sonrakı 
dәyişikliklәrin digәr mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tәqdim edilmәsi ilә 
bağlı yekun seçim edә bilәrlәr.  

 9 saylı MHBS-ә әsasәn әdalәtli dәyәri mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınan kimi müәyyәn edilmiş 
maliyyә öhdәliklәri halında, bu cür maliyyә öhdәliyi üzrә kredit riskindәki dәyişikliyә aid edilәn 
onun әdalәtli dәyәrindә baş vermiş dәyişiklik öhdәlik üzrә kredit riskindә baş vermiş dәyişikliyin 
tәsir nәticәlәrinin digәr mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınması 
mәnfәәt vә ya zәrәr üzrә uçot qeydlәrindә uyğunsuzluqların baş vermәsinә vә ya artmasına 
gәtirib çıxarmadığı halda digәr mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tәqdim 
olunur. Maliyyә öhdәliyinin kredit riskinә aid edilәn әdalәtli dәyәrdә baş vermiş dәyişiklik 
sonradan mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tәkrar tәsnif edilmir. 39 saylı 
MUBS-ә әsasәn әdalәtli dәyәri mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınan kimi müәyyәn edilmiş maliyyә 
öhdәliyinin әdalәtli dәyәrindәki dәyişikliklәrin mәblәği bütövlüklә mәcmu gәlirlәr haqqında 
konsolidә edilmiş hesabatda tәqdim olunur.   

 Hecinq uçotunu riskin idarә edilmәsinә daha yaxşı uyğunlaşdırmaq üçün hecinqin uçotu ilә bağlı 
tәlәblәrә düzәliş edilmişdir. Bu standart müәssisәlәrә uçot siyasәtlәri ilә әlaqәdar MHBS 9-dakı 
hecinqin uçotu tәlәblәrini tәtbiq etmәk vә ya bütün hecinqlәr üçün MUBS 39-un tәtbiqini davam 
etdirmәk seçimini verir, belә ki, standart hazırda makro hecinqin uçotu ilә bağlı mәsәlәlәri әhatә 
etmir. 

 
MHBS 9 2018-ci ilin yanvar ayından etibarәn qüvvәdә olacaq.  
 
Qrupun rәhbәrliyi, MHBS 9-un gәlәcәkdә tәtbiqinin onun maliyyә alәtlәri vә maliyyә öhdәliklәri ilә 
bağlı açıqlanan mәblәğlәrә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edә bilәcәyini düşünür. Lakin tam tәhlil başa 
çatmayana qәdәr MHBS 9-un tәsiri ilә bağlı әsaslı tәxminin irәli sürülmәsi mәqsәdәuyğun deyildir. 
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İnvestisiya müәssisәlәri haqqında MHBS 10, MHBS 12 vә MUBS 27-yә düzәlişlәr   
 
MHBS 10-a düzәlişlәr investisiya müәssisәsini müәyyәn edir vә investisiya müәssisәsi anlayışına 
uyğun olan hesabatçı müәssisәdәn öz törәmә müәssisәlәrini konsolidasiya etmәmәyi, bunun әvәzinә 
onları öz konsolidә edilmiş vә fәrdi maliyyә hesabatlarında mәnfәәt vә ya zәrәr hesabları üzrә әdalәtli 
dәyәrlә göstәrmәyi tәlәb edir.  

 
İnvestisiya müәssisәsi kimi fәaliyyәt göstәrmәk üçün hesabatçı müәssisәdәn aşağıdakılar tәlәb 
olunur:  
 
 Bir vә ya daha çox investordan onları peşәkar investisiya idarәetmә xidmәtlәri ilә tәmin etmәk 

üçün vәsaitlәr almaq;  

 İnvestorlar qarşısında biznes mәqsәdinin yalnız kapitalın dәyәrindәki artımdan vә ya investisiya 
gәlirindәn vә ya hәr ikisindәn mәnfәәtin әldә edilmәsindәn ibarәt olması barәdә öz üzәrinә 
öhdәlik götürmәk; vә  

 Bütün investisiyalar üzrә әdalәtli dәyәr әsasında fәaliyyәt nәticәlәrini qiymәtlәndirmәk vә 
müәyyәn etmәk.  

 
İnvestisiya müәssisәlәri üçün yeni açıqlama tәlәblәrini tәtbiq etmәk mәqsәdilә MHBS 12-yә vә MUBS 
27-yә növbәti düzәlişlәr edilmişdir. Qrup investisiya müәssisәsi olmadığından Qrupun rәhbәrliyi 
investisiya müәssisәlәrinә düzәlişlәrin onun maliyyә hesabatlarına hәr hansı tәsir edәcәyini 
düşünmür. 
 
MHBS 14 Tariflәrin tәnzimlәnmәsi üzrә tәxirә salınmış hesablar 
 
MHBS 14 faiz dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsindәn yaranan tәxirә salınmış hesab qalıqları üçün uçotu 
müәyyәn edir. Bu standart faiz dәrәcәsinin tәnzimlәnmәsinә aid edilәn mәblәğlәri uçotda әvvәllәr  
ÜQMUP-a uyğun olaraq әks etdirәn vә MHBS-lәri yalnız ilk dәfә tәtbiq edәn tәrәflәrә aiddir. MHBS 14 
MHBS-lәri ilk dәfә tәtbiq edәnlәrә müәyyәn dәyişikliklәr etmәklә faiz dәrәcәlәrini әvvәlki ÜQMUP-in 
uçot qaydaları ilә tәnzimlәmәkdә davam etmәyә icazә verir. Bu standart tariflәrin tәnzimlәdiyi tәxirә 
salınmış hesab qalıqlarının maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda vә hәmin qalıqlardakı hәrәkәtlәrin 
mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda ayrıca tәqdim olunmasını tәlәb edir. 
Tariflәrin tәnzimlәnmәsi formalarını onların mahiyyәtini vә aidiyyәti risklәri müәyyәn etmәk üçün 
açıqlamalar tәlәb olunur. MHBS 14 müәssisәnin ilk MHBS әsasında hazırlanmış maliyyә hesabatları 
üçün daha erkәn tәtbiqinә icazә verilmәklә, 1 yanvar 2016-cı il vә ya bu tarixdәn sonrakı dövrlәr üçün 
qüvvәdәdir. 
 
MHBS 15 Müştәrilәrlә Müqavilәlәr üzrә Gәlirlәr 
 
Bu standart Mühasibat Uçotunun Bәynәlxalq Standartları Şurası ilә Maliyyә Uçotunun Bәynәlxalq 
Standartları Şurası arasında 2002-ci ildә başlamış konvergensiya layihәsi nәticәsinde hazırlanmışdır. 
Standart 1 yanvar 2017-ci il tarihindә başlayan ve bu tarixdәn sonraki dövrler üçün icbari şekilde 
tәtbiq edilmәlidirş Bununla bәlә, her hansı yerli qanunvericilik tәlәblәrinden asılı olaraq erkәn tәtbiqinә 
icaze verilir. 
 
MHBS 15, MHBS-ә әsaslanan hesabatları teqdim edәn tәrәfin gәlirlәri necә ve nә zaman 
tanıyacağını müәyyәn edirç elәcә dә maliyyә hesabatı istifadәçilerini mәlumatlandırıcı vә müvafıq 
açıqlamalarla tәmin etmәyi belә müәssisәlәrdәn tәlәb edir. Hәmçinin, bu standart, müştәrilәrlә bütün 
müqavilәlәre tәtbiq edilmәli olan vahid, müәyyәn prinsiplәrә әsaslanan beş mәrhәlәli model tәqdim 
edir. 
 
Qrupun rәhbәrliyi bu standartın tәtbiqinin onun konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarına hәr hansı 
әhәmiyyәtli tәsiri olacağını düşünmür. 
 
Maliyyә aktivlәrinin vә Maliyyә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi haqqında MUBS 32-yә 
düzәlişlәr. MUBS 32-yә düzәlişlәr maliyyә aktivlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi ilә 
bağlı tәlәblәrә aydınlıq gәtirir. Xüsusilә dә, bu düzәlişlәr “hazırda әvәzlәşdirmә üçün hüquqi qüvvәyә 
malik olan” vә “eyni zamanda satış vә hesablaşmanın aparılması” ifadәsinin mәnasına aydınlıq gәtirir.   
 
Qrup әvәzlәşdirilmәli olan hәr hansı maliyyә aktivlәrinә vә ya maliyyә öhdәliklәrinә malik 
olmadığından onun rәhbәrliyi MUBS 32-yә bu düzәlişlәrin tәtbiqinin Qrupun konsolidә edilmiş maliyyә 
hesabatlarına mühüm tәsir edәcәyini düşünmür. 
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MHBS-lәrә 2013-cü il üzrә illik tәkmillәşmәlәr (2013-cü ilin dekabr ayında buraxılmış vә 1 iyul 
2014-cü il tarixdәn başlayan vә ya ondan sonrakı dövrlәr üçün qüvvәdә olan düzәlişlәr)   
 
Tәkmillәşmәlәr dörd standart üzrә dәyişikliklәrdәn ibarәtdir.  
 
 MHBS 1 üzrә nәticәlәrә edilmiş düzәlişlәr standartın yeni versiyasının hansı sahәlәrdә hәlә 

icbari olmadığına, lakin erkәn qәbul üçün hazır olduğuna aydınlıq gәtirir; standartı ilk dәfә qәbul 
edәnlәr hәmin standartın tәqdim olunan bütün dövrlәrdә tәtbiq edilmәsini tәmin etmәk şәrtilә, 
hәm köhnә, hәm dә yeni versiyadan istifadә edә bilәrlәr. 

 MHBS 3-ә edilmiş düzәlişlәr bu standartın MHBS 11 üzrә istәnilәn birgә razılaşmaların 
yaradılması ilә bağlı mühasibat uçotuna tәtbiq edilmәdiyinә aydınlıq gәtirir. Hәmçinin, düzәliş 
standartın әhatә dairәsi üzrә istisnanın yalnız birgә müәssisәlәrin maliyyә hesabatlarına aid 
olduğuna aydınlıq gәtirir. 

 MHBS 13-ә edilmiş düzәlişlәr MHBS 13-dәki portfel istisnalarının MUBS 39-un vә ya MHBS 9-
un әhatә dairәsinә daxil olan bütün müqavilәlәrә (qeyri-maliyyә vәsaitlәrinin alınması vә ya 
satılması müqavilәlәri daxil olmaqla) şamil olunduğuna vә müәssisәyә bir qrup maliyyә 
aktivlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin xalis әsasda qiymәtlәndirilmәsi imkanı verdiyinә aydınlıq 
gәtirir. 

 MUBS 40-a edilmiş düzәlişlәr - MUBS 40 vә MHBS 13-ün birgә tәtbiqinin mümkünlüyünә 
aydınlıq gәtirir. MUBS 40-dakı tәlimat maliyyә hesabatlarının tәrtibatçılarına investisiya әmlakı 
ilә tәsisçiyә mәxsus olan әmlakı fәrqlәndirmәyә kömәk edir. Hәmçinin, tәrtibatçılar investisiya 
әmlakı alışının müәssisәlәrin birlәşmәsi olub-olmadığına aydınlıq gәtirmәk üçün MHBS 3-dәki 
tәlimatlara istinad etmәlidirlәr.  

 
MUBS 36-ya düzәlişlәr    
 
“Aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi” haqqında MUBS 36-ya düzәlişlәr aktivlәrin vә ya gәlir gәtirәn obyektlәrin 
bәrpa dәyәrinin açıqlanması tәlәbinin olduğu halları azaldır, tәlәb olunan açıqlamalara aydınlıq gәtirir 
vә bәrpa dәyәri ilkin dәyәr üsulunu istifadә etmәklә müәyyәn edilәn zaman dәyәrsizlәşmәnin (vә ya 
dәyişikliklәrin) tәyin edilmәsindә istifadә olunan diskont dәrәcәnin açıqlanması üçün dәqiq tәlәblәri 
tәqdim edir.  
 
İcbari ödәnişlәr haqqında MHBSKŞ 21-ә düzәlişlәr  
 
İcbari ödәnişlәr haqqında MHBSKŞ 21-ә düzәlişlәrdә dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş icbari ödәniş 
(yığımlar), hәmçinin, “Qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr, Şәrti öhdәliklәr vә Şәrti aktivlәr” adlı MUBS 37-yә 
müvafiq olaraq uçota daxil edilәn, elәcә dә vaxtı vә mәblәği müәyyәn edilmiş icbari ödәniş 
öhdәliklәrinin tanınma vaxtına dair qaydalar nәzәrdә tutulmuşdur. 
 
Şәrhdә ödәniş öhdәliyinin tanınması üçün öhdәlik yaradan hadisә hәmin icbari ödәnişin müvafiq 
qanunvericiliyә uyğun qaydada hәyata keçirilmәsini sürәtlәndirәn fәaliyyәt kimi müәyyәn edilir. 
Burada icbari ödәniş öhdәliklәrinin tanınmasına dair qaydalar qeyd olunmuşdur:  
 
 Öhdәlik yaradan hadisә müәyyәn müddәt әrzindә baş verәrsә ödәniş öhdәliyi dә tәdricәn tanınır.   

 Öhdәlik minimum hәddә çatmaqla yaranırsa, ödәniş öhdәliyi belә minimum hәddә  çatdıqda tanınır.  

 

Yuxarıda digәr hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa, standart vә şәrhlәrin Qrupun konsolidә edilmiş 
maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri gözlәnilmir.  
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5. XALİS FAİZ GӘLİRİ  

 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
   
Faiz gәliri aşağıdakılardan ibarәtdir:    
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә aktivlәri:   

Dәyәrsizlәşmәmiş maliyyә aktivlәri üzrә faiz gәliri 30,781,401  21,730,829
Dәyәrsizlәşmiş maliyyә aktivlәri üzrә faiz gәliri 2,272,701   1,799,275 

Әdalәtli dәyәrlә göstәrilәn maliyyә aktivlәri  3,772,072   3,796,319 
   
Cәmi faiz gәliri  36,826,174  27,326,423
   
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә aktivlәri 

aşağıdakılardan ibarәtdir:   
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә faizlәr   29,756,707   19,942,106 
Banklardan alınacaq qalıq vәsaitlәr üzrә faiz  2,967,577   3,238,079 
Digәr faiz gәliri  329,818  349,919  

   
Cәmi amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә aktivlәri üzrә faiz 

gәliri  33,054,102  23,530,104
   
Әdalәtli dәyәrlә göstәrilәn maliyyә aktivlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:   

Satıla bilәn maliyyә aktivlәri üzrә faiz gәliri 3,772,072  3,796,319
Әdalәtli dәyәrlә göstәrilәn maliyyә aktivlәri üzrә cәmi faiz gәliri  3,772,072  3,796,319
   
   
Faiz xәrci aşağıdakılardan ibarәtdir:   
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә öhdәliklәri üzrә faiz  (16,692,214) (12,108,568)
Digәr maliyyә xәrclәri (Qeyd 17) (1,156,953) -
 
Cәmi faiz xәrci  (17,849,167) (12,108,568)
 
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә öhdәliklәri üzrә faiz 

xәrci aşağıdakılardan ibarәtdir: 
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr üzrә faizlәr (15,934,761) (10,820,321)
Digәr borc alınmış vәsaitlәr üzrә faizlәr    (685,499) (1,196,423)
Digәr faiz xәrclәri  (1,228,907) (91,824)

  
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә qeyd edilәn maliyyә öhdәliklәri üzrә cәmi 

faiz xәrclәri   (17,849,167) (12,108,568)
   
Faiz gәliri hesablanan maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri 

üçün ehtiyatdan әvvәl xalis faiz gәliri  18,977,007  15,217,855

 
 

6. DӘYӘRSİZLӘŞMӘ ZӘRӘRLӘRİ ÜÇÜN EHTİYAT VӘ DİGӘR EHTİYATLAR  
 
Faiz gәliri hesablanan aktivlәr üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 
 
 Banklardan 

alınacaq 
vәsaitlәr 
(Qeyd 16) 

Müştәrilәrә 
verilmiş 
kreditlәr 

(Qeyd 17) 

Maliyyә lizinqi 
üzrә xalis 
investisiya 
(Qeyd 18) 

 Cәmi 

   
31 dekabr 2011-ci il 1,650,000 5,131,814 357,460  7,139,274
   
Uçotda tanınmış әlavә 

ehtiyatlar/(ehtiyatların bәrpası) 4,428,385 (2,119,306) 498,989  2,808,068
Aktivlәrin silinmәsi  - - (35,679) (35,679)
   
31 dekabr 2012-ci il 6,078,385 3,012,508 820,770  9,911,663
   
(Ehtiyatların bәrpası) /uçotda 

tanınmış әlavә ehtiyatlar (2,172,880) 4,034,405 84,757  1,946,282
   
31 dekabr 2013-cü il 3,905,505 7,046,913 905,527  11,857,945
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Digәr әmәliyyatlar üzrә ehtiyatlarda hәrәkәtlәr aşağıdakılardır: 
 
 Satılabilәn 

investisiyalar 
(Qeyd 19) 

 Sәhmdarlar 
üzrә debitor 

borclar 
(Qeyd 20) 

 Sığorta vә 
tәkrarsığorta 

debitor borcları 
(Qeyd 23) 

 Digәr aktivlәr  
 (Qeyd 24) 

 Cәmi  

    
31 dekabr 2011-ci il 120,000 8,163,514 116,096 60,134  8,459,744
   
Uçotda tanınmış әlavә 

ehtiyat - - 11,486
 

145,531  157,017

Aktivlәrin silinmәsi - (1,171,311) - -   (1,171,311)
   
31 dekabr 2012-ci il 120,000 6,992,203 127,582 205,665  7,445,450
   
Uçotda tanınmış әlavә 

ehtiyat - - 38,664 1,212,477  1,251,141
   

31 dekabr 2013-cü il 120,000 6,992,203 166,246
 

1,418,142          8,696,591

 
 

7. XARİCİ VALYUTA ӘMӘLİYYATLARI ÜZRӘ XALİS GӘLİR  
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
   
Dilinq әmәliyyatları, xalis  1,389,850   858,599 
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә fәrqlәr, xalis  (146,646)  (224,355)
   
Xarici valyuta әmәliyyatları üzrә cәmi xalis gәlirlәr 1,243,204  634,244

 
 

8. HAQQ VӘ KOMİSSİYA GӘLİRİ VӘ XӘRCİ  
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
  
Haqq vә komissiya gәliri:   
Nağd vәsaitlәrlә әmәliyyatlar 2,680,143   1,890,942 
Plastik kart xidmәtlәri  1,342,708   1,093,023 
Hesablaşmalar  1,105,337   1,210,008 
Xarici valyuta әmәliyyatları 128,731   571,611 
Digәr haqq vә komissiya gәliri 443,326  277,005
   
Cәmi haqq vә komissiya gәliri  5,700,245  5,042,589

   
Haqq vә komissiya xәrci:   
Sığorta polisi üzrә akvizisiya xәrci  (1,210,451)  (502,211)
Plastik kart xidmәtlәri  (699,463)  (454,948)
Digәr haqq vә komissiya xәrci  (205,261) (355,974)
 
Cәmi haqq vә komissiya xәrci  (2,115,175) (1,313,133)
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9. ASILI MÜӘSSİSӘLӘRӘ İNVESTİSİYALAR  
 
Aşağıdakı müәssisәlәr konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında kapital metodu әsasında qeyd 
edilmişdir:  
 
 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il 
 Tәsisçi payı Balans dәyәri Tәsisçi payı  Balans dәyәri 

   
“Bank VTB (Azәrbaycan)” ASC 48.99% 21,752,311 48.99%  6,301,355
“Zәyәm Kәnd Maş” ASC 30.00% 1,186,158 30.00%  -
“Azerbaijan Global Investments” 

ASC 33.00% 33,000 -  -

Cәmi asılı müәssisәlәrә 
investisiyalar 22,971,469   6,301,355

  
Asılı müәssisәlәrә investisiyaların üzlәşdirmәsi aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 

1 yanvar tarixinә 6,301,355  7,413,028

“Bank VTB (Azәrbaycan)” ASC-nә әlavә investisiyalar 13,294,978  -
Qrupun asılı müәssisәlәrdә payının әlavә ödәnilmiş kapitala ötürülmәsi  1,266,960  -
Asılı müәssisәlәrin gәlirindәki/(zәrәrindәki) pay 2,108,176  (1,111,673)

31 dekabr tarixinә 22,971,469  6,301,355

 
 
Qrupun kapital metodu әsasında investisiya obyekti kimi qeyd olunan asılı müәssisәlәri ilә bağlı 
icmallaşdırılmış maliyyә mәlumatı aşağıda tәqdim olunur: 
 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il 

Cәmi aktivlәr 223,960,465   85,520,533 
Cәmi öhdәliklәr (176,413,530)  (72,658,000)

Xalis aktivlәr 47,546,935  12,862,533

Qrupun asılı müәssisәlәrin  xalis aktivlәrindәki payı 22,971,469  6,301,355

 
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr  
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

Gәlir 20,264,000  7,540,000
Әlavә ödәnilmiş kapitalda artım  4,223,200  -
İl üzrә gәlir /(zәrәr) 4,269,659  (2,269,183) 

Qrupun asılı müәssisәlәrdәki gәliri /(zәrәri) 2,108,176  (1,111,673)
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10. SIĞORTA HAQQI VӘ İDDİALARIN TӘHLİLİ  
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il üzrә müqavilәlәrin növünә görә sığorta haqqı vә iddiaların tәhlili 
aşağıdakı cәdvәldә tәqdim olunur: 
 

 
Nәqliyyat 
vasitәlәri 

Әmlak 
sığortası 

Tibbi sığorta Digәr  Cәmi 

   
Hesablanmış sığorta haqları, ümumi   
- birbaşa alınmış  8,076,892 1,577,819 859,416 312,032  10,826,159
- tәkrarsığorta vasitәsilә alınmış 1,232,917 55,598 520,588 13,690  1,822,793
   
Cәmi hesablanmış ümumi sığorta 

haqları  9,309,809 1,633,417 1,380,004 325,722  12,648,952
   
Ötürülmüş tәkrarsığorta haqları  (905,332) (333,981) (600) (164,020) (1,403,933)
Lәğv edilmiş sığorta haqları  (142,623) (122,240) (106,340) (3,485) (374,688)
 
Xalis sığorta haqları 8,261,854 1,177,196 1,273,064 158,217  10,870,331

   
Qazanılmamış sığorta haqları üçün 
ehtiyatlarda dәyişiklik, ümumi  (3,754,680) (272,546) 111,624 (44,402) (3,960,004)
Qazanılmamış sığorta haqları üçün 
ehtiyatlarda tәkrarsığortaçıların 
payında dәyişiklik  489,285 (20,185) (57,717) 1,113  412,496
   
Qazanılmış xalis sığorta haqları  4,996,459 884,465 1,326,971 114,928  7,322,823

   
Ödәnilmiş ümumi iddialar  (2,029,288) (324,313) (605,245) (30,660) (2,989,506)
Tәkrarsığortaçılara ötürülmüş iddialar 186,702 236,574 -  -  423,276
İddiaların hәlli ilә bağlı xәrclәr (9,506) (1,509) (2,815) (143) (13,973)
Subroqasiya üzrә bәrpa olunmuş 
mәblәğlәr  50,326 - - -  50,326

   
Ödәnilmiş iddialar, 
tәkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla (1,801,766) (89,248) (608,060) (30,803) (2,529,877)

   
Zәrәr ehtiyatlarında dәyişiklik, ümumi (590,835) 285,277 409,816 80,191  184,449
Zәrәr ehtiyatlarındakı 
tәkrarsığortaçıların payında dәyişiklik          29,522   (344,605)            (632)             1,663        (314,052) 
   
İddialar üzrә çәkilmiş xәrclәr, xalis (2,363,079) (148,576) (198,876) 51,051  (2,659,480)
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31 dekabr 2012-ci il tarixinә bitәn il üçün fәaliyyәt növlәri üzrә sığorta haqları vә iddiaların tәhlili 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilmişdir: 
 

 
Nәqliyyat 
vasitәlәri 

Әmlak 
sığortası  

Tibbi  
sığorta 

Digәr   Cәmi  

   
Hesablanmış sığorta haqları, ümumi   
- birbaşa alınmış  6,109,021 1,441,065 1,373,957 365,439  9,289,482
- tәkrarsığorta vasitәsilә alınmış 704,222 48,488 632,989 35,469  1,421,168
   
Cәmi hesablanmış ümumi sığorta 

haqları  6,813,243 1,489,553 2,006,946 400,908  10,710,650
   
Ötürülmüş tәkrarsığorta haqları  (229,322) (283,031) (101,652) (222,436) (836,441)
Lәğv edilmiş sığorta haqları  (1,066) 2,226 (7,207) 5,018 (1,029)
   
Xalis sığorta haqları 6,582,855 1,208,748 1,898,087 183,490  9,873,180

   
Qazanılmamış sığorta haqları üçün 
ehtiyatlarda dәyişiklik, ümumi  (2,936,835) (611,946) 16,886 (31,982) (3,563,877)
Qazanılmamış sığorta haqları üçün 
ehtiyatlarda tәkrarsığortaçıların 
payında dәyişiklik  20,517 107,268 (116,134) 59,898  71,549
   
Qazanılmış xalis sığorta haqları  3,666,537 704,070 1,798,839 211,406  6,380,852

   
Ödәnilmiş ümumi iddialar  (983,999) (50,128) (1,902,927) (51,092) (2,988,146)
Tәkrarsığortaçılara ötürülmüş 

iddialar  133,113 - 1,489 -  134,602
İddiaların hәlli ilә bağlı xәrclәr (76,254) (3,885) (147,467) (3,960) (231,566)
Subroqasiya üzrә bәrpa olunmuş 
mәblәğlәr  43,732 - - -  43,732
   
Ödәnilmiş iddialar, 
tәkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla (883,408) (54,013) (2,048,905) (55,052) (3,041,378)

 
Zәrәr ehtiyatlarında dәyişiklik, ümumi (196,197) (358,808) (122,999) (57,373) (735,377)
Zәrәr ehtiyatlarındakı 
tәkrarsığortaçıların payında dәyişiklik (8,585) 364,143 (3,171) 18  352,405
   
İddialar üzrә çәkilmiş xәrclәr, xalis (1,088,190) (48,678) (2,175,075) (112,407) (3,424,350)

 
 

11. SIĞORTA EHTİYATLARINDA DӘYİŞİKLİK, XALİS  
 
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
 2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyatlarda xalis dәyişiklik (3,547,512) (3,492,329)
Sığorta zәrәri ehtiyatlarında xalis dәyişiklik (129,599) (382,972)

Cәmi sığorta ehtiyatlarında dәyişiklik, xalis (3,677,111) (3,875,301)
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Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyatlarda hәrәkәtlәr aşağıdakı kimi olmuşdur:  
 
 Ümumi  Tәkrar 

sığortaçıların 
payı  

(Qeyd 24) 

 Xalis  

1 yanvar 2012-ci il tarixinә qazanılmamış sığorta 
haqları üçün ehtiyat  2,967,109 (506,411)  2,460,698

İl әrzindә hesablanmış xalis sığorta haqları  10,709,621  (836,441)  9,873,180
İl әrzindә qazanılmış xalis sığorta haqları   (7,145,744)  764,892   (6,380,852)

31 dekabr 2012-ci il tarixinә qazanılmamış 
sığorta haqları üçün ehtiyat 6,530,986 (577,960)  5,953,026

İl әrzindә hesablanmış xalis sığorta haqları  12,441,389 (1,379,038)  11,062,351
İl әrzindә qazanılmış xalis sığorta haqları  (8,481,381) 966,542  (7,514,839)

31 dekabr 2013-cü il tarixinә qazanılmamış 
sığorta haqları üçün ehtiyat  

 
10,490,994             (990,456)             9,500,538 

 
 
Sığorta zәrәri ehtiyatında hәrәkәtlәr aşağıdakı kimidir: 
 
 Ümumi 

ehtiyatlar 
 Tәkrar 

sığortaçıların 
payı  

Qeyd 24 

 Xalis  

   
1 yanvar 2012-ci il tarixinә zәrәr ehtiyatları  899,654 (75,084)  824,570
  
İl әrzindә iddialarla bağlı xәrclәr 3,545,189 (120,839)  3,424,350
Il әrzindә iddialar üzrә ödәnişlәr (2,809,811) (231,566)  (3,041,377)
  
31 dekabr 2012-ci il tarixinә zәrәr ehtiyatları 1,635,032 (427,489)  1,207,543
  
İl әrzindә iddialarla bağlı xәrclәr 2,345,778 328,022  2,673,800
Il әrzindә iddialar üzrә ödәnişlәr (2,530,228) (13,973)  (2,544,201)
  
31 dekabr 2012-ci il tarixinә zәrәr ehtiyatları 1,450,582 (113,440)  1,337,142

 
 

12. ӘMӘLİYYAT XӘRCLӘRİ  
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
   
Heyәtlә bağlı xәrclәr  12,219,866    9,850,784 
Köhnәlmә vә amortizasiya xәrclәri 5,036,820    6,328,035 
Reklam vә marketinq xәrclәri  1,918,346    900,774 
Mәnfәәt vergisindәn başqa vergilәr   948,484    347,347 
Әmәliyyat lizinqi  832,677    497,399 
Tәhlükәsizlik xәrclәri   727,621    669,243 
Әmanәtlәrin Sığortalanması Fonduna edilәn ödәnişlәr  620,367    461,095 
Әylәncә  585,154    260,071 
Rabitә  557,566    202,892 
Dәftәrxana lәvazimatları  522,675    598,439 
Tәmir vә texniki xidmәt  408,164    642,212 
Kommunal xәrclәr  403,367    415,864 
Nәqliyyat vә ezamiyyә  279,767    154,379 
Peşәkar xidmәt haqları   227,203    338,372 
Heyәtin tәlimi vә yemәk xәrclәri   188,932    109,600 
Sığorta   114,484    271,623 
Üzvlük haqları   33,992   30,666 
Digәr әmәliyyat xәrclәri       714,486    936,424 
   
Cәmi әmәliyyat xәrclәri  26,339,971  23,015,219
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13. XALİS DİGӘR  GӘLİRLӘR  
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
   
Digәr gәlirlәr:    
Qәbul edilmiş ianәlәr 12,303,000    12,687,252
Kәnd tәsәrrüfatı mallarının satışından gәlir  5,814,681  -
Qonaqların qәbulu xidmәtlәrindәn gәlir  2,278,983   2,319,424 
İnformasiya texnologiyaları xidmәtlәrindәn gәlir  805,592  938,072
Digәr gәlirlәr -  580,462
   
Cәmi digәr gәlirlәr  21,202,256  16,525,210
   
Digәr xәrclәr:   
Verilmiş ianәlәr  (12,043,149)  (12,080,919) 
Kәnd tәsәrrüfatı mallarının satışı üzrә maya dәyәri  (5,356,786) -
Qonaqların qәbulu xidmәtlәrinin satışının maya dәyәri  (1,489,447)   (1,446,389) 
Digәr uzunmüddәtli aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi  (370,113) -
İnformasiya texnologiyaları xidmәtlәrinin vә digәr xәrclәrin dәyәri  (620,346) (791,639)
Digәr xәrclәr  (244,707) -
 
Cәmi digәr xәrclәr  (20,124,548) (14,318,947)
   
Xalis digәr gәlirlәr  1,077,708  2,206,263

 
 

14. MӘNFӘӘT VERGİSİ  
 
Qrup ödәnilәcәk cari mәnfәәt vergisini, elәcә dә aktiv vә öhdәliklәrinin vergi bazalarını onun vә 
törәmә müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrdiyi ölkәlәrin - Azәrbaycan Respublikasının vә Gürcüstanın 
vergi qanunvericiliyinә әsasәn hesablayır vә uçotda әks etdirir ki, bu da MHBS-dәn fәrqli ola bilәr.  
 
Qrup bәzi xәrclәr vergiyә cәlb olunmadığından vә bәzi gәlirlәr vergi mәqsәdlәri üçün vergidәn azad 
olduğundan daimi vergi fәrqlәri ilә üzlәşir. 
 
Tәxirә salınmış vergilәr maliyyә hesabatları mәqsәdlәri üçün uçota alınan aktiv vә öhdәliklәrin balans 
dәyәri ilә verginin hesablanması mәqsәdilә istifadә edilәn mәblәğlәr arasındakı müvәqqәti fәrqlәr 
üzrә xalis vergi tәsirini әks etdirir. 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә olan müvәqqәti fәrqlәr 
әsasәn gәlir vә xәrclәrin tanınması üzrә müxtәlif metodlar/zaman müddәtlәri, elәcә dә müәyyәn 
aktivlәr üzrә vergi - uçot әsaslı fәrqlәrdәn yaranan müvәqqәti fәrqlәr ilә әlaqәlidir.  
 
Aşağıdakı mәblәğlәrin üzlәşdirilmәsindә tәtbiq edilәn vergi dәrәcәsi Azәrbaycan Respublikasında 
vergi qanununa әsasәn (müәyyәn edildiyi kimi) hüquqi şәxslәr tәrәfindәn vergiyә cәlb olunan mәnfәәt 
üzrә ödәnilәcәk 20 %-lik mәnfәәt vergisi dәrәcәsidir.  
 
Aşağıda 31 dekabr 2013-cü il tarixinә maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tәqdim 
olunan tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin tәhlili verilmişdir: 
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31 dekabr  
2013-cü il 

 Mәcmu gәlirlәr 
haqqında 
konsolidә 

edilmiş 
hesabatda 
tanınmış 

 31 dekabr  
2012-ci il 

  
Aşağıdakılarla bağlı olan tәxirә salınmış vergi 

aktivlәri/(öhdәliklәri):    
Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr  1,632,974  271   1,632,703
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr 1,254,786     (25,121)  1,279,907
Asılı müәssisәlәrә investisiyalar  1,083,343   (446,525)  1,529,868
Gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәri 415,209 (302,459)  717,668
Banklardan alınacaq vәsaitlәr  495,336  (314,545)         809,881
Digәr aktivlәr  283,334   412,847   (129,513)
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  175,352  11,198   164,154
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  90,091   756,803   (666,712)
Digәr öhdәliklәr 99,073 70,908  28,165
Digәr borc alınmış vәsaitlәr (416,348)   (430,907)  14,559
Satıla bilәn investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirmә 

kәsiri  - (47,572)  47,572
Digәr uzunmüddәtli aktivlәr  (74,022)   (74,022)  -
Sığorta zәrәri ehtiyatları  (37,705)  (113,990)  76,285
  
 5,001,423     (503,114)  5,504,537
Uçotda әks etdirilmәmiş tәxirә salınan vergi aktivlәri (4,459,242)      (395,830) (4,063,412)
  
Cәmi tәxirә salınmış vergi aktivlәri, xalis 542,181 (898,944)  1,441,125
 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә uçotda әks etdirilmәmiş tәxirә salınan vergi aktivlәri müvafiq 
olaraq 1,322,881 AZN and 4,063,412, AZN mәblәğindә gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәrindәn 
ibarәtdir.  
 
Qrupu tәşkil edәn ayrı-ayrı müәssisәlәr daxilindә әvәzlәşdirildikdәn sonra, Qrupun tәxirә salınmış 
cәmi xalis vergi aktivinin/(öhdәliyinin) tәrkibi aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il 

   
Xalis tәxirә salınmış vergi aktivlәri  883,349  1,441,125
Xalis tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri (341,168)  -
   
Cәmi xalis tәxirә salınmış vergi aktivlәri  542,181  1,441,125

 
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә effektiv vergi dәrәcәsinin üzlәşdirmәsi 
aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
   
Davam edәn әmәliyyatlar üzrә mәnfәәt vergisindәn әvvәl mәnfәәt/ (zәrәr) 2,567,371 (2,347,657)

 
20% yerli vergi dәrәcәsi ilә nәzәri vergi xәrci   (513,474) 469,531
Vergiyә cәlb olunan mәnfәәti müәyyәn edәrkәn çıxılmayan xәrclәrin tәsiri 246,702  199,897
Cari ildә keçәn illәrin cari vergisi ilә bağlı әks etdirilәn düzәlişlәr              (84,678) 213,425
Vergiqoymadan azad olan gәlirin tәsiri (5,323,052)         (3,694,021)
Sadәlәşdirilmiş vergi rejimi ilә işlәyәn müәssisәlәrlә bağlı xәrclәr 3,496,867  3,539,077
Uçotda әks olunmayan tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәrindә 

dәyişiklik (395,830) (1,308,441)
 
Mәnfәәt vergisi xәrci  (2,573,465) (580,532)

 
 
Davam edәn әmәliyyatlarla bağlı mәnfәәt vergisi xәrci aşağıdakılardan ibarәtdir: 



  

43 

 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 31 dekabr 
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
Cari vergilәr    
Cari illә bağlı cari mәnfәәt vergisi xәrci (2,083,910) (1,022,633)
Cari ildә keçәn illәrin cari vergisi ilә bağlı әks etdirilәn düzәlişlәr 84,678  (213,425)
 
 (1,999,232) (1,236,058)
Tәxirә salınmış vergi 
Cari ildә tanınmış tәxirә salınmış vergi (xәrci)/ mәnfәәti  (574,233) 703,098

 
Mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınan mәnfәәt 

vergisi xәrci  (2,573,465) (532,960)
  
Әlavә ödәnilmiş kapital vasitәsilә tanınmış tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi (324,711) -
Digәr mәcmu gәlirdә tanınan tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi qalıqlarında 

dәyişikliklәr  47,572 (47,572)
 
Cәmi mәnfәәt vergisi xәrci  (2,850,604) (580,532)

 
 

15. NAĞD VӘSAİTLӘR VӘ AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ MӘRKӘZİ BANKINDA 
YERLӘŞDİRİLMİŞ PUL VӘSAİTLӘRİ 

 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr 

2012-ci il 
   
Kassadakı vәsaitlәr  16,383,649  11,762,807
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş qalıq  vәsaitlәr 57,497,768  12,978,320
   
Cәmi nağd vәsaitlәr vә ARMB-da yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri 73,881,417  24,741,127

 
 
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında (ARMB) yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәrinә daxil edilmiş 
ARMB-da yerlәşdirilәn icbari minimal ehtiyat depoziti 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә müvafiq 
olaraq 7,278,936 AZN vә 5,458,237 AZN mәhdud istifadәli qalıq vәsaitlәrdәn ibarәt olmuşdur. ARMB 
Qrupa mәcburi ehtiyatlar hesabının Azәrbaycan İpoteka Fondundan tәkrar maliyyәlәşdirilmәyәn 
ipoteka kreditlәri mәblәğindә azaldılmasına icazә vermişdir. Qrup müxbir hesablarındakı bütün 
vәsaitlәrdәn istifadә etmәk hüququna malikdir, bu şәrtlә ki, 30 gün müddәtindә vәsaitlәrin gündәlik 
orta qalığı tәlәb olunan mәcburi ehtiyat mәblәğindәn daha çox olsun.  
 
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә edilmiş hesabat mәqsәdlәri üçün pul vәsaitlәri vә 
onların ekvivalentlәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
 31 dekabr 

2012-ci il 
   
Nağd vәsaitlәr vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankında 

yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri (“ARMB”)  73,881,417  24,741,127
Ödәniş müddәti 90 gündәn artıq olmayan banklardan alınacaq vәsaitlәr 22,606,655   25,500,128 
   
 96,488,072  50,241,255
Çıxılsın: Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

mәcburi ehtiyat depozitlәri (7,278,936) (5,458,237)
Çıxılsın: xatirә sikkәlәri  (74,313)  (48,110)
   
Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  89,134,823  44,734,908
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16. BANKLARDAN ALINACAQ VӘSAİTLӘR  

 
 31 dekabr 

2013-cü il 
 31 dekabr 

2012-ci il 
   
Banklara verilmiş kreditlәr  15,081,571  34,570,481
Müddәtli depozitlәr  11,683,479  7,987,472
Müxbir hesablar  10,443,610  7,977,661
Banklardakı cari hesablar  838,245  329,797
Mәhdud depozitlәr  808,035  808,550
   
 38,854,940  51,673,961
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  (3,905,505) (6,078,385)
   
Cәmi banklardan alınacaq vәsaitlәr  34,949,435  45,595,576

 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә banklardan alınacaq qalıq vәsaitlәr üzrә 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı qeyddә açıqlanır.  
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә Bankın 4 bankdan alınacaq qalıq vәsaitlәri,  ayrı-ayrılıqda 
Bankın kapitalının 10%-dәn çox olmuşdur.  
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә rezident banklara verilmiş qısamüddәtli kreditlәrә 11.5% orta faiz 
dәrәcәsi vә bir ilә qәdәr ödәmә müddәti ilә verilәn 10,572,138 AZN mәblәğindә kreditlәr daxildir (31 
dekabr 2012-ci il üzrә rezident banklara verilmiş qısamüddәtli kreditlәrә 7.7% orta faiz dәrәcәsi vә bir 
ilә qәdәr ödәmә müddәti ilә verilәn 29,340,466 AZN mәblәğindә vәsaitlәr). 
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә digәr banklarda müxbir hesablara rezident banklarda yerlәşdirilmiş 
3,095,186 AZN vә qeyri-rezident banklarda yerlәşdirilmiş 7,348,424 AZN mәblәğindә vәsaitlәr daxil 
olmuşdur (31 dekabr 2012-ci il: digәr banklarda müxbir hesablara rezident banklara yerlәşdirilmiş 
329,958 AZN vә qeyri-rezident banklara yerlәşdirilmiş 7,647,703 AZN daxil olmuşdur).  
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müvafiq olaraq 11,683,479 AZN vә 7,987,472 AZN  
mәblәğindә müddәtli depozitlәr qeyri-rezident banklara yerlәşdirilmiş overnayt depozitlәrdәn vә Ata 
Sığorta ASC tәrәfindәn digәr banklara yerlәşdirilmiş müddәtli depozitlәrdәn ibarәt olmuşdur. 
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә mәhdud depozitlәrә Qrup tәrәfindәn National Westminster Bank Plc-dә 
VİSA İnternational üzvü kimi vә HSBC Bank Plc-dә MasterCard Inc üzvü kimi yerlәşdirilmiş, müvafiq 
olaraq  447,165 AZN vә 361,870 AZN mәblәğlәrindә girovlar daxil olmuşdur (31 dekabr 2012-ci il 
üzrә mәhdud depozitlәrә Bank tәrәfindәn National Westminster Bank Plc-dә VİSA İnternational üzvü 
kimi vә HSBC Bank Plc-dә MasterCard Inc-in üzvü kimi yerlәşdirilmiş, müvafiq olaraq 447,450 AZN 
vә 361,100 AZN mәblәğindә girov).  
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә banklardakı cari hesablar 838,245 AZN vә 329,797 AZN 
olmaqla Qrupun bank olmayan törәmә müәssisәlәrinin cari bank hesablarını әks etdirmişdir.   
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә banklardan alınacaq vәsaitlәrә daxil edilәn hesablanmış 
faiz gәliri müvafiq olaraq 100,828 AZN vә 119,358 AZN tәşkil etmişdir.  
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17.   MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR  
 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
 31 dekabr 

2012-ci il 

Hüquqi şәxslәrә verilmiş kreditlәr   
Ticarәt 31,939,247  36,551,963
Kәnd tәsәrrüfatı 32,914,007  18,368,595
Tikinti 17,148,438  7,417,928
İstehsal 27,443,270  10,839,394
Nәqliyyat 6,566,836  6,525,055
Digәr 102,869  276,719
Cәmi hüquqi şәxslәrә verilmiş kreditlәr 116,114,667  79,979,654

   
Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr   
İstehlak kreditlәri 63,762,717  33,996,647

Avtomobil kreditlәri 31,875,780  20,432,739
İpoteka kreditlәri  18,996,124  14,749,721
Sahibkarlıq kreditlәri 5,214,177  5,288,194
Plastik kartlar 4,661,923  1,960,201
Digәr 314,184  4,691
Cәmi fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr 124,824,905  76,432,193
   
Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr, ümumi 240,939,572  156,411,847
   
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  (7,046,913) (3,012,508)
   
Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  233,892,659  153,399,339

 
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrә daxil edilәn hesablanmış faiz 
gәliri müvafiq olaraq 3,925,843 AZN vә 3,238,925 AZN olmuşdur.  
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı qeyddә açıqlanır. 
 
Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin balans dәyәri Qrupun әldә etdiyi girovların növünә 
görә tәhlil edilir: 
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
 31 dekabr

2012-ci il 

Daşınmaz әmlak ilә tәmin edilmiş kreditlәr 74,675,988    79,118,520
Nәqliyyat vasitәlәri ilә tәmin edilmiş kreditlәr  58,272,206  26,990,387
Hüquqi şәxslәrin zәmanәtlәri ilә tәmin edilmiş kreditlәr 30,409,696  20,122,941
Mal-material ehtiyatları vә avadanlıq ilә tәmin edilmiş kreditlәr 27,876,167  8,943,802
Depozitlәrlә tәmin edilmiş kreditlәr 10,429,182  11,291,235
Qiymәtli metallarla tәmin edilmiş kreditlәr  1,991,415  1,589,272
Tәminatsız kreditlәr  37,284,918  8,355,690

 240,939,572  156,411,847
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  (7,046,913) (3,012,508)

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 233,892,659  153,399,339

 
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr әrzindә Qrup tәminat kimi saxladığı girova sahib 
çıxmaqla qeyri-maliyyә aktivlәri әldә etmişdir. 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә belә aktivlәr 
müvafiq olaraq 3,881,285  AZN vә 586,282 AZN tәşkil etmiş vә digәr aktivlәrә daxil edilmişdir Qeyd 
24. 
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrup 5 müştәrisinә hәr biri ayrılıqda Bank kapitalının 10 %-
dәn çox olmaqla 33,719,943 AZN vә 29,935,357 AZN mәblәğindә kredit ayırmışdır. 31 dekabr 2013-
cü vә 2012-ci il tarixlәrinә belә müştәrilәr üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat müvafiq olaraq 
sıfır AZN vә 382,427 AZN olmuşdur. 
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31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin 100%-i Azәrbaycan 
Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrә verilmişdir ki, bu da bir region üzrә coğrafi 
tәmәrküzlәşmәni әks etdirir.  
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә Qrup asılı müәssisәsi olan “Zәyәm Kәnd Maş” ASC-nә vә digәr fiziki 
şәxslәrә ümumi mәblәği 14,584,600 AZN mәblәğindә uzunmüddәtli faizsiz kreditlәr vermişdir. Oxşar 
kredit üçün 9.13% üstün bazar faiz dәrәcәlәrini istifadә etmәklә, kreditin әdalәtli dәyәri 12,969,464 
AZN hesablanır. Kredit üzrә ümumi daxilolmalarla onun әdalәtli dәyәri arasındakı 1,615,136 AZN 
mәblәğindә fәrq faizsiz kreditlәr üzrә yaranmış zәrәri әks etdirir.  Bu mәblәğin 70% vә 30 %-i mәcmu 
gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda müvafiq olaraq (1,156,953 AZN vә 458,183 AZN 
mәblәğindә) maliyyә xәrci vә әlavә ödәnilmiş kapital kimi tanınır (Qeyd 5).  
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31 dekabr 2013-cü il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin keyfiyyәt üzrә tәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

31 dekabr 2013-cü il tarixinә  Ticarәt  Kәnd 
tәsәrrüfatı 

 Tikinti  İstehsal  Nәqliyyat  İstehlak 
kreditlәri

 Avtomobil 
kreditlәri

 İpoteka 
kreditlәri

 Sahibkarlıq 
kreditlәri

 Plastik 
kartlar

 Digәr  Cәmi 

Dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr      
Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 36,119,773  26,399,831 15,023,343 10,075,448 6,513,305 18,212,893  1,089 18,868,820 15,047 271,517 312,264 131,813,330 
Ödәnişi gecikdirilmiş:      
30 günә qәdәr gecikdirilmiş -   -  -  -  -  288,740  -  50,073 -  1,777 -  340,590 
31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  -  -  102,388  -  27,814  -  -  1,918  132,120 
61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  -  -  64,690  -  49,417 -  -  -  114,107  
91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  -  -  81,600  -  -  -  -  -  81,600 
180 gündәn artıq gecikdirilmiş -   -  -  -  -  108,925  -  -  -  -  -  108,925 

 36,119,773  26,399,831 15,023,343 10,075,448 6,513,305 18,859,236  1,089 18,996,124 15,047 273,294 314,182 132,590,672 
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat -   -  - - - (286,737)  - (24,545) - - 1,697 (309,585) 
       
Cәmi dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr 36,119,773  26,399,831 15,023,343 10,075,448 6,513,305 18,572,499  1,089 18,971,579 15,047 273,294 315,879 132,281,087 
      
Birgә qiymәtlәndirilmiş      
Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 4,418,361  2,429,040 2,053,782 1,044,577 53,531 41,667,877  29,635,765 -  4,271,024 3,989,370 102,871 89,666,198 
Ödәnişi gecikdirilmiş:      
30 günә qәdәr gecikdirilmiş -   -  - 863,706 - 530,964  197,269 -  81,871 130,338 -  1,804,148 
31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş 10,056  -  - -  - 365,646  221,477 -  36,148 103,029 -  736,356 
61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş 47,960  14,156 - -  - 914,391  305,304 -  39,655 30,608 -  1,352,074 
91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş 49,069  7,439 - -  - 565,757  354,173 -  20,113 12,448 -  1,008,999 
180 gündәn artıq gecikdirilmiş 796,564  267,379 71,313 134,419 - 858,846  1,160,703 -  500,319 122,836 -  3,912,379 

 5,322,010  2,718,014 2,125,095 2,042,702 53,531 44,903,481  31,874,691 -  4,949,130 4,388,629 102,871 98,480,154 
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat (514,321) (318,690) (192,526) (198,724) (4,850) (1,958,386)  (1,597,488) -  (516,833) (165,849) (9,320) (5,476,987) 
      
Cәmi birgә qiymәtlәndirilmiş 

kreditlәr 4,807,689  2,399,324 1,932,569 1,843,978 48,681 42,945,095  30,277,203 -  4,432,297 4,222,780 93,551 93,003,167 
      
Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş      
Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 504,150  -  - -  - -   - -  - -  - 504,150 
Ödәnişi gecikdirilmiş:      
31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  312,922 -  -   -  -  -  -  -  312,922  
180 gündәn artıq gecikdirilmiş 4,556,096  3,796,162 - 449,416 -  -   -  -  250,000 -  -  9,051,674 
 5,060,246  3,796,162 -  762,338 -  -   -  -  250,000 -  -  9,868,746 
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat (1,231,682) (28,659) -  -  -  -   -  -  -  -  -  (1,260,341) 
      
Cәmi ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş 

kreditlәr 3,828,564  3,767,503 - 762,338 -  -   -  -  250,000 -  -  8,608,405 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 44,756,026  32,566,658 16,955,912 12,681,764 6,561,986 61,517,594  30,278,292 18,971,579 4,697,344 4,496,074 409,430 233,892,659 

 
31 dekabr 2012-ci il tarixinә qalan müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 
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31 dekabr 2012-ci il tarixinә Ticarәt  Kәnd 
tәsәrrüfatı 

 Tikinti  İstehsal  Nәqliyyat  İstehlak 
kreditlәri 

 Avtomobil 
kreditlәri 

 İpoteka 
kreditlәri 

 Sahibkarlıq 
kreditlәri 

 Plastik 
kartlar 

 Digәr  Cәmi 

Dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr      
Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 24,087,171  14,250,828 7,003,688 9,460,935 6,525,055 31,511,449 17,145,119  13,070,975 1,777,923 1,812,208 265,543 126,910,894
Ödәnişi gecikdirilmiş:      
30 günә qәdәr gecikdirilmiş -   -  -  -  -  14,983 -   -  466,454 -  -  481,437
31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  -  -  8,767 -   -  231,789 -  -  240,556
61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  -  -  4,418 -   -  129,250 -  -  133,668
91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş -   -  -  -  -  3,923 -   -  143,434 -  -  147,357
180 gündәn artıq gecikdirilmiş -   -  -  -  -  3,661 -   -  80,292 -  (32,775) 51,178

 24,087,171  14,250,828 7,003,688 9,460,935 6,525,055 31,547,201 17,145,119  13,070,975 2,829,142 1,812,208 232,768 127,965,090
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  -  - - - - (195) -   -  (32,560) -  3,453 (29,302)
      
Cәmi dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr  24,087,171  14,250,828 7,003,688 9,460,935 6,525,055 31,547,006 17,145,119  13,070,975 2,796,582 1,812,208 236,221 127,935,788
      
Birgә qiymәtlәndirilmiş      
Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 12,932  1,574 17,227 -  - 110,998 243,160  -  69,466 19,997 - 475,354
Ödәnişi gecikdirilmiş:      
30 günә qәdәr gecikdirilmiş 30,010  -  -  -  - 738,367 1,165,434  48,212 595,700 -  - 2,577,723
31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş 391,214  21,133 -  85,794 - 345,933 232,527  -  242,362 9,417 - 1,328,380
61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş -   -  33,082 -  - 187,862 112,562  -  78,025 9 - 411,540
91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş 276,309  -  74,041 -  - 485,450 167,886  -  221,187 6,595 - 1,231,468
180 gündәn artıq gecikdirilmiş 995,229  326,867 289,890 47,958 - 580,836 1,366,051  1,630,534 1,252,312 111,975 48,641 6,650,293
 1,705,694  349,574 414,240 133,752 - 2,449,446 3,287,620  1,678,746 2,459,052 147,993 48,641 12,674,758
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat (415,430) (85,558) (101,387) (32,073) - (169,491) (267,824) (194,120) (533,866) (8,919) (11,905) (1,820,573)
      
Cәmi birgә qiymәtlәndirilmiş 

kreditlәr 1,290,264  264,016 312,853 101,679 - 2,279,955 3,019,796  1,484,626 1,925,186 139,074 36,736 10,854,185
      
Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş      
Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 6,718,857  3,665,637 -  -  -  -  -   -  -  -  -  10,384,494
Ödәnişi gecikdirilmiş:       
30 günә qәdәr gecikdirilmiş -   - -  1,963,886 -  -  -   -  -  -  -  1,963,886
61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş -  33,656 -  - -  -  -   -  -  -  -  33,656
180 gündәn artıq gecikdirilmiş 3,321,063  68,900 - - -  -  -   -  -  -  -  3,389,963

 10,039,920  3,768,193 - 1,963,886 -  -  -   -  -  -  -  15,771,999
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat (650,484) (512,149) - -  - -  -   -  -  -  -  (1,162,633)
      
Cәmi ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş 

kreditlәr  9,389,436  3,256,044 - 1,963,886 - -  -   -  -  -  -  14,609,366

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  
34,766,871  17,770,888 7,316,541 11,526,500 6,525,055 33,826,961 20,164,915  14,555,601 4,721,768 1,951,282 272,957 153,399,339
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Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin dәyәrsizlәşmә baxımından tәhlili verilmişdir: 
 

 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il  
 Ehtiyatdan әvvәl 

balans dәyәri  
Dәyәrsizlәşmә 
zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  

Balans dәyәri Ehtiyatdan әvvәl 
balans dәyәri  

Dәyәrsizlәşmә 
zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  

Balans dәyәri 

   
Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş kimi müәyyәn olunan  

müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  9,868,746 (1,260,343) 8,608,403   12,728,535   (1,162,675)   11,565,860 
Birlikdә dәyәrsizlәşmiş kimi müәyyәn olunan 

müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 113,570,754 (5,476,987) 108,093,767 13,617,166  (1,849,833)   11,767,333 
Dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr  117,500,072 (309,583) 117,190,489 130,066,146  -  130,066,146  
   
Cәmi 240,939,572 (7,046,913) 233,892,659 156,411,847 (3,012,508) 153,399,339 

 



 

50 

18. MALİYYӘ LİZİNQİNӘ XALİS İNVESTİSİYA  
 

 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә maliyyә lizinqinә xalis investisiya üzrә  
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı qeyddә açıqlanır. 
 
Maliyyә lizinqinә ümumi vә xalis investisiya arasında fәrq qazanılmamış maliyyә gәlirini әks etdirir.  
 
Maliyyә lizinqi üzrә müştәrilәrdәn alınacaq minimal lizinq ödәnişlәri aşağıdakı kimi olmuşdur:  
 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr 
2012-ci il  

   
Bir ildәn gec olmayaraq  68,898  69,259
Bir ildәn gec lakin 5 ildәn tez olmaq şәrtilә  21,412  491,995
   
Cәmi gәlәcәk minimal lizinq ödәnişlәri 90,310  561,254
 
 
İcarәçilәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sektorlar üzrә lizinq müqavilәlәrinin bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il  

   
Nәqliyyat 8,580   174,238 
İstehsal 9,950   121,234 
Tikinti 61,110   117,890 
Fәrdi istehlakçılar 560   76,347 
Ticarәt 10,110   71,545 
   
Cәmi maliyyә lizinqinә xalis investisiya  90,310  561,254

 
 
Aşağıdakı cәdvәl maliyyә lizinqinә xalis investisiyaların dәyәrsizlәşmә baxımından tәhlilini әks etdirir: 
 
 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il  
 Ehtiyatdan 

әvvәl 
balans 
dәyәri  

Dәyәrsizlәş
mә zәrәrlәri 

üçün 
ehtiyat 

Balans 
dәyәri 

Ehtiyatdan 
әvvәl 

balans 
dәyәri   

Dәyәrsizlәş
mә zәrәrlәri 

üçün 
ehtiyat 

 Balans 
dәyәri 

     
Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş kimi 

müәyyәn olunan  alınacaq 
lizinq ödәnişlәri  951,074 (905,527) 45,547 1,100,246  (820,770) 279,476

Alınacaq dәyәrsizlәşmәmiş 
lizinq ödәnişlәri  44,763      -  44,763 281,778  -  281,778

    
Cәmi  995,837 (905,527) 90,310 1,382,024  (820,770) 561,254

 

 31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il  

   
İcarәçilәrdәn alınmış cәmi lizinq ödәnişlәri  995,837   1,437,659 
Çıxılsın: qazanılmamış maliyyә gәliri  -    (55,635) 
   
Dәyәrsizlәşmә zәrәri üçün ehtiyatdan әvvәl  icarәçidәn alınacaq xalis 

lizinq ödәnişlәri  995,837   1,382,024 
Çıxılsın: Dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  (905,527)  (820,770) 
   
Cәmi maliyyә lizinqinә xalis investisiya 90,310  561,254
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19. SATILABİLӘN İNVESTİSİYALAR  
 
 Tәsisçi 

payı, % 
Nominal 
illik faiz 
dәrәcәsi

31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr
 2012-ci il  

   
Akkord İnşaat Sәnaye ASC-nin korporativ 
istiqrazları   12.50% 15,207,637   15,006,778 
Unibank ASC-nin korporativ istiqrazları  11.00% 6,097,634   10,045,850 
AGBank ASC-nin korporativ istiqrazları  12.00% 3,091,845  -  
Bakcell MMC-nin korporativ istiqrazları  12.00% 2,552,011   2,057,702 
Bank of Baku ASC-nin korporativ istiqrazları  9.00% 2,007,738  -  
Access Bank ASC-nin korporativ istiqrazları  12.00% 1,063,400  -
Finca Azәrbaycan MMC-nin korporativ istiqrazları  11.00% 1,018,682  367,080
Unilizinq QSC-nin korporativ istiqrazları  13-14% 718,052  718,409
Maliyyә lizinq ASC-nin istiqrazları  9.50% -    7,103,360 
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 
qısamüddәtli notları  

1.58%- 
2.49% -    15,999,925 

     
Milli Kart MMC-dә kapital qiymәtli kağızları 10%  400,000  400,000
   
 32,156,999  51,699,104
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat (120,000) (120,000)
   
Cәmi satılabilәn investisiyalar 32,036,999  51,579,104

 
 
31 dekabr 2012-ci il tarixinә Qrup bәzi qeyri-derivativ maliyyә aktivlәrini ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 
kateqoriyasından satıla bilәn maliyyә aktivlәri kateqoriyasına yenidәn tәsniflәşdirmişdir. Yenidәn 
tәsniflәşdirmәyә sәbәb Bakcell MMC-nin 31 dekabr 2011-ci il tarixinә ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 
investisiyalar kimi tәqdim olunan korporativ istiqrazlarının ikinci dәrәcәli bazarda satılması olmuşdur. 
Satış 2012-ci ilin may vә iyul aylarında hәyata keçirilmişdir. 1 iyul 2009-cu ildәn etibarәn Qrupa bәzi 
nadir hallarda maliyyә aktivlәrinin ödәniş tarixinәdәk saxlanılan kateqoriyasından satılabilәn maliyyә 
aktivlәri kateqoriyasına yenidәn tәsniflәşdirmәsinә icazә verilmişdir. 2012-ci il әrzindә yenidәn 
tәsniflәşdirmәnin nadir hallarda yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulmamışdı. Hәmin ödәniş tarixinәdәk 
saxlanılan maliyyә alәtlәrinә gәldikdә isә, rәhbәrliyin bu maliyyә alәtlәrini ödәniş tarixinәdәk 
saxlamaq niyyәti olmamışdır. Yenidәn tәsniflәşdirmә hәmin yenidәnqiymәtlәndirmә tarixindә әdalәtli 
dәyәrlә qeydә alınır ki, bu da müvafiq tәsirin müşahidә edildiyi ildәn sonrakı müddәtdә onun yeni 
amortizasiya olunmuş dәyәrini әks etdirir.  
 
Rәhbәrlik Bankın Milli Kart MMC-nin sәhmlәrinә investisiyalarının әdalәtli dәyәrini düzgün şәkildә 
qiymәtlәndirә bilmir. Bu investisiya ilkin dәyәr ilә uçotda әks olunur. 31 dekabr 2013-cü il tarixinә bu 
investisiya obyekti öz әmәliyyatları haqqında son maliyyә mәlumatını dәrc etmәmişdir, onun sәhmlәri 
elan edilmәmişdir vә son ticarәt qiymәtlәrini açıq әldә etmәk mümkün deyil.   
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә satılabilәn investisiyalar üzrә hesablanmış faiz gәliri 
müvafiq olaraq 444,413 AZN vә 118,284 AZN olmuşdur.  
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә satılabilәn investisiyalar üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 
ehtiyatlarda hәrәkәtlәr 6 saylı qeyddә açıqlanır. 

 
 

20. SӘHMDARLARDAN ALINACAQ VӘSAİTLӘR  
 
Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 
 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il 

“Clonmel International” 6,992,203   6,992,203 
Çıxılsın: Qeyri nәzarәt payına malik sәhmdardan alınacaq vәsaitlәrin  

dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat (6,992,203)  (6,992,203) 

Cәmi sәhmdardan alınacaq vәsaitlәr -   -
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31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrup AtaHoldinq ASCdәki sәhmlәrinin әlaqәli tәrәf olan 
“Clonmel International” şirkәtinә satışına görә müvafiq olaraq 8,907,265  ABŞ dolları (manat 
ekvivalenti ilә 6,992,203 AZN) mәblәğindә vәsait әldә etmişdir. “ATAHolding” ASC-nin sәhmlәrinin 
satışı 18 may 2007-ci il tarixindә başa çatmışdır. Bu әmәliyyat üzrә alınacaq mәblәğlәrә faiz 
hesablanmır vә bu vәsaitlәrin geri ödәnilmәsi tarixlәri razılaşdırılmamışdır. 31 dekabr 2013-cü il 
tarixlәrinә Qrup “Clonmel International”dan alınacaq vәsaitlәrin 5 ildәn artıq müddәtә gecikdirilmәsi 
sәbәbindәn onları dәyәrsizlәşdirmәk qәrarına gәlmişdir. 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr üzrә 
dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı Qeydә açıqlanır.  
 
 

21. DİGӘR UZUNMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR  
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә Gürcüstanda yerlәşәn vә xalis qalıq dәyәri 717,147 AZN olan idman 
kompleksi digәr uzunmüddәtli aktivlәri әks etdirmişdir. Hazırda aktiv Qrup tәrәfindәn gәlir әldә etmәk 
vә ya inzibati mәqsәdlәr üçün istifadә olunmur. Qrupun rәhbәrliyi 2014-cü ildәn başlayaraq bu 
aktivdәn mәnfәәt әldә etmәyi planlaşdırır. 31 dekabr 2013-cü il tarixinә Qrupun rәhbәrliyi tәrәfindәn 
hazırlanmış gәlәcәk pul daxilolmaları proqnozuna әsasәn 370,113 AZN  mәblәğindә 
dәyәrsizlәşmişdir.  

 
2013-cü ilin sonunda Qrup әmlak vә qeyri-maddi aktivlәr üçün 2,952,776 AZN mәblәğindә avans 
ödәnişlәri etmişdir. Bu mәblәğә 2014-cü ildә tәtbiq edilmәsi planlaşdırılan sığorta vә tәkrarsığorta 
üzrә “Adacta” proqram tәminatının hazırlanması ilә bağlı 451,553 AZN vәsait daxildir.  
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22. ӘMLAK, AVADANLIQ VӘ QEYRİ-MADDİ AKTİVLӘR  
 

 Torpaq   Binalar   Kompüter vә 
rabitә 

avadanlığı 

Nәqliyyat 
vasitәlәri 

 Mebel vә 
avadanlıq 

 İcarәdәki 
әmlakın 
tәmiri 

 Digәr әsas 
vәsaitlәr 

 Başa 
çatdırılmış 

tikili 

Qeyri-maddi 
aktivlәr 

Cәmi 

İlkin dәyәr ilә   

1 yanvar 2012-ci il 10,693  22,895,192 4,721,525 1,843,711 9,156,513 172,702 1,681,795 1,682,470 1,692,268 43,856,869

Әlavәlәr -  724,750 5,267,235 729,119 1,541,036 45,125 93,904 - 411,367 8,812,536
Silinmәlәr -  - (15,180) (28,680) (1,646) - (8,621) - - (54,127)

31 dekabr 2012-ci il 10,693  23,619,942 9,973,580 2,544,150 10,695,903 217,827 1,767,078 1,682,470 2,103,635 52,615,278

Digәr aktivlәrә köçürülmüş -  (1,452,277) - - (196,002) - (61,801) - - (1,710,080)
Әlavәlәr    

-        376,389 343,579 268,328 543,049 76,152 3,752,356 9,732,246  519,008
 

15,611,107
Silinmәlәr  -  -  (1,004,403) -  (1,555,283) (90,776) (161,342) - (89,513) (2,901,317)
Törәmә müәssisәnin satılması üzrә 

uçota alınmamış  -   (716,297) (309,884) (43,929) - - (280) (9,732,246) - (10,802,636)
Qrup daxilinә/(kәnara) köçürmәlәr  15,588  1,524,920 (2,641,320) 31,414 (110,403) (28,331) 2,602,608 (1,682,470) 287,994 -  

31 dekabr 2013-cü il 26,281    23,352,677 6,361,552 2,799,963 9,377,264 174,872 7,898,619 -  2,821,124 52,812,352

Yığılmış köhnәlmә vә amortizasiya   

1 yanvar 2012-ci il -  (11,661,627) (2,659,546) (1,498,382) (5,310,613) (149,534) (1,409,369) - (631,562) (23,320,633)

Köhnәlmә vә amortizasiya xәrci  -  (3,854,824) (902,263) (145,191) (1,359,867) (6,785) (83,116) - (129,158) (6,481,204)
Silinmә üzrә lәğv edilmiş -  - 15,007 24,332 1,016 -  2,629 - 42,984

31 dekabr 2012-ci il -  (15,516,451) (3,546,802) (1,619,241) (6,669,464) (156,319) (1,489,856) - (760,720) (29,758,853)
   
Digәr aktivlәrә köçürülmüş  -  155,408 - - 45,648 - 22,128 - - 223,184

Köhnәlmә vә amortizasiya xәrci -  (1,329,524) (1,361,013) (491,923) (834,685) (33,718) (779,979) - (437,933) (5,268,775)
Silinmә üzrә lәğv edilmiş -  - 1,001,731 - 1,539,518 90,776 154,927 - 89,513 2,876,465
Törәmә müәssisәnin satılması üzrә 

uçota alınmamış -  716,297 309,884 43,929 -  -  280 -  -  1,070,390
Qrup daxilinә/(kәnara) köçürmәlәr -   4,329,370 508,116 (160,099) (2,489,835) 38,671 (2,039,610) -  (186,613) -  

31 dekabr 2013-cü il -  (11,644,900) (3,088,084) (2,227,334) (8,408,818) (60,590) (4,132,110) -  (1,295,753) (30,857,589)

Xalis qalıq dәyәri   

31 dekabr 2013-cü il 
  

26,281  11,707,777     3,273,468 572,629 968,446 114,282 3,766,509 - 1,525,371 21,954,763

31 dekabr 2012-ci il 10,693  8,103,491 6,426,778 924,909 4,026,439 61,508 277,222 1,682,470 1,342,915 22,856,425
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31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә әmlak vә avadanlığa aşağıdakılar daxil idi: 
 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il 

Mebel vә avadanlıq 7,051,158           8,433,390 
Digәr әsas vәsaitlәr  3,377,789           2,608,352 
Nәqliyyat vasitәlәri 1,347,701           1,396,069 
Kompüterlәr vә digәr rabitә avadanlıqları 578,362           1,845,199 
Binalar 257,215           1,876,111 
İcarәdәki әmlakın tәmiri 23,916  -

Cәmi tam köhnәlmiş әmlak vә avadanlıq 12,636,141  16,159,121

 
 
23. SIĞORTA VӘ TӘKRARSIĞORTA DEBİTOR BORCLARI  

 

 
31 dekabr  
2013-cü il 

 31 dekabr  
2012-ci il 

   
Sığorta polisi sahiblәrindәn alınacaq vәsaitlәr 957,907  789,785 
Tәkrarsığortaçılardan alınacaq vәsaitlәr 467,486  376,276 
 1,425,393  1,166,061
   
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat (166,246) (127,582)
   
Cәmi sığorta vә tәkrarsığorta debitor borcları  1,259,147  1,038,479

 
Sığorta vә tәkrarsığorta debitor borclarının dәyәrsizlәşmә ehtiyatında hәrәkәtlәr aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 
 
 Cәmi  
 
1 yanvar 2012-ci il 116,096
 
Tanınmış әlavә ehtiyatlar  11,486
 
31 dekabr 2012-ci il  127,582
 
Tanınmış әlavә ehtiyatlar  38,664
 
31 dekabr 2013-cü il 166,246

 
 
Sığorta vә tәkrarsığorta debitor borcları üzrә kredit keyfiyyәtini qiymәtlәndirәrkәn Qrup qarşı tәrәfin 
xüsusiyyәtlәrini, qarşı tәrәfin defolt dәrәcәlәri barәdә tarixi mәlumatı vә kredit keyfiyyәtini 
qiymәtlәndirmәk üçün istifadә oluna bilәn hәr hansı digәr mәlumatı nәzәrdәn keçirir.  
 
Birbaşa sığorta әmәliyyatlarından әldә olunan debitor borcları әsasәn avtomobil vә әmlak biznesi 
istiqamәtlәri üzrә qısamüddәtli vә uzunmüddәtli (2-3 illik) polislәrdәn ibarәtdir. Qrup bu sığorta 
debitor borclarının kredit keyfiyyәtini fәrdi polislәrin faktiki qalıq mәblәğlәrini planlaşdırılmış qalıq 
mәblәğlәri ilә müqayisәdә qiymәtlәndirir ki, bu da sığorta polisi sahiblәri ilә müqavilә razılaşmasına 
әsaslanır. Qrupun rәhbәrliyi qalıq ticarәt debitor borclarının köhnәlmә tәhlilini nәzәrdәn keçirir vә 
vaxtı keçmiş ödәnilmәli qalıq vәsaitlәri izlәyir. 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrup sığorta 
biznesinin digәr istiqamәtlәri üzrә nә vaxtı keçmiş, nә dә dәyәrsizlәşmiş debitor borcların yerinә 
yetirilmәmәsi ilә bağlı hәr hansı zәrәrlәrin yaranacağını ehtimal etmir.  
 
Daxili tәkrarsığorta әmәliyyatlarından yaranan debitor borcları sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәrindәn 
alınacaq vәsaitlәri әks etdirir. Qrup debitor borcların kredit keyfiyyәtini onların maliyyә vәziyyәtini, 
keçmiş tәcrübәsini, tәklif olunan qiymәtlәri vә digәr amillәri nәzәrә almaqla bu kateqoriya üzrә 
qiymәtlәndirir. Nüfuzlu vә yaxşı tanınmış sığorta vә tәkrarasığorta şirkәtlәrinә üstünlük verilir.   
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31 dekabr 2013-cü il vә 2012-ci il tarixlәrinә sığorta debitor borclarının kredit keyfiyyәti üzrә tәhlili 
aşağıdakı kimidir: 
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 
   
Cari vә dәyәrsizlәşmәmiş  499,084  5,955
   
Vaxtı keçmiş lakin dәyәrsizlәşmәmiş   
- 30 gündәn az gecikdirilmiş 117,136  130,567
- 30 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş 130,882  265,978
- 90 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş  186,115  409,396
   
Cәmi vaxtı keçmiş lakin dәyәrsizlәşmәmiş 434,133  805,941
   
Ayrılıqda dәyәrsizlәşdiyi müәyyәn edilәn qalıqlar    
- 180 gündәn 360 günәdәk gecikdirilmiş  139,116  321,038
- 360 gündәn çox gecikdirilmiş 353,060  33,127
   
Cәmi dәyәrsizlәşmiş kimi müәyyәn edilәn 492,176  354,165
   
Çıxılsın: Dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat (166,246) (127,582)
   
Cәmi sığorta debitor borcları, ehtiyat çıxılmaqla 1,259,147  1,038,479

 
24. DİGӘR AKTİVLӘR  

 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr 

2012-ci il 
    
Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri:   
Ticarәt vә digәr debitor borcları  1,513,929    1,109,515  
Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyatda tәkrarsığortaçıların payı  
(Qeyd 11) 990,456   577,960 
Zәrәr ehtiyatlarında tәkrarsığortaçıların payı (Qeyd 11) 113,440   427,489 
Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri  180,184  167,146
   
 2,798,009  2,282,110
Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  (1,418,142) (205,665)
 
 1,379,867  2,076,445
   
Digәr qeyri-maliyyә aktivlәri:   
Tәxirә salınmış xәrclәr 2,557,456  2,603,244
Müsadirә edilmiş girov 3,881,285    586,282  
Mal-material ehtiyatları  1,115,305    1,007,379
Bioloji aktivlәr 892,620  -
İcbari Sığorta Bürosunda sığorta depoziti  400,000   400,000 
Digәr әmәliyyatlar üzrә avanslar 307,447   163,893 
Digәr qeyri-maliyyә aktivlәri  349,379  290,350
   
 9,503,492  5,051,148
   
Cәmi digәr aktivlәr           10,883,359  7,127,593

 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә digәr aktivlәr üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri 
üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı Qeyddә açıqlanır.  
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә, Qrupun geri alınmış әmlakın satışından әldә olunacaq  
vәsaitlәri müvafiq olaraq 205,815 AZN vә 268,603 AZN mәblәğindә uzunmüddәtli faizsiz debitor 
borclardan ibarәt olmuşdur. Müqavilәnin şәrtlәrinә әsasәn bu debitor qalıqları orta hesabla 3 il 
әrzindә toplanacaq.  
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31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr әrzindә Qrup qeyri-maliyyә aktivlәrini tәminat kimi 
saxladığı girova sahib çıxmaqla  әldә etmişdir. 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә 3,881,285 AZN 
vә 586,282 AZN mәblәğindә belә aktivlәrlә ticarәt aparılmış vә konsolidә edilmiş maliyyә 
hesabatlarında digәr aktivlәr kimi qeyd edilmişdir.  
 
 
19 dekabr  2011-ci il tarixdә Qrup İcbari Sığorta Bürosunun (“Büro”) üzvü olmuşdur. Büronun tәlәblәrinә 
görә Qrup 400,000 AZN depozit qoymuşdur ki, bu da Qrup ödәniş etmәdiyi halda Büro tәrәfindәn 
iddiaların hәlli üçün istifadә olunacaqdır.  
 
Malların satışı üzrә orta kredit müddәti 30 gündür. Qrup 360 gündәn artıq müddәtdә yaranan bütün 
ticarәt vә sığorta debitor borclarına qarşı 100% hәcmindә şübhәli borclar ehtiyatı yaratmışdır, çünki 
tarixi tәcrübә göstәrir ki, 360 gündәn artıq gecikdirilmiş debitor borclar qaytarılmır. Şübhәli borclar 
üçün ehtiyatlar qarşı tәrәfin keçmiş defolt tәcrübәsinә istinad etmәklә müәyyәn olunmuş 
qaytarılmayan mәblәğlәr әsasında, habelә qarşı tәrәfin hazırki maliyyә durumunu tәhlili etmәklә 90 - 
360 gün arasında geri alınmış әmlakın satışından әldә olunacaq vәsaitlәrә qarşı tanınır.   
 
Yuxarıda açıqlanan debitor borclarına vaxtı keçmiş lakin, hesabat dövrünün sonunda ödәnilmәli olan 
vәsaitlәr (köhnәlmә tәhlilinә baxın) daxildir. Kredit keyfiyyәtindә mühüm dәyişiklik olmadığından vә 
mәblәğlәrin hәlә dә qaytarılması ehtimalı olduğundan Qrup bu vәsaitlәrlә bağlı şübhәli borclar üçün 
ehtiyat yaratmamışdır. Qrupun bu qalıq vәsaitlәrlә bağlı hәr hansı girovu vә ya kredit güclәndirilmәsi  
vasitәlәri, elәcә dә Qrupun qarşı tәrәflәrdәn borc aldığı hәr hansı mәblәğlәri әvәzlәşdirmәk hüququ 
yoxdur.       
 
 

25. MÜŞTӘRİLӘR VӘ BANKLAR TӘRӘFİNDӘN QOYULMUŞ DEPOZİTLӘR  
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 
   
Müştәrilәr tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr   
Müddәtli depozitlәr 198,494,851   160,695,130 
Cari hesablar 74,222,586    52,648,523
 272,717,437  213,343,653
Banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr   
Digәr banklardakı müxbir hesablar  62,224  89,852
   
Cәmi müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr 272,779,661  213,433,505

 
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müştәrilәr tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr müvafiq 
olaraq 112,372,416 AZN vә 88,101,753 AZN mәblәğindә olmaqla (ümumi müştәri depozitlәrinin 
41%-i) 14 müştәri üzrә yaranmışdır ki, bu da mühüm cәmlәşmәni әks etdirir.   
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müştәri depozitlәrinә daxil edilәn hesablanmış ödәnilmәli 
faizlәr müvafiq olaraq 4,230,288 AZN vә 2,730,838 AZN tәşkil etmişdir.  
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 
   
İqtisadi sektorlar/müştәri növü üzrә tәhlil:   
Fiziki şәxslәr 195,166,434   161,028,118 
Ticarәt 30,160,575   16,309,497 
Tikinti  16,077,038   9,882,651 
Enerji  12,498,874   8,980,177 
Sığorta 5,830,214   1,920,910 
Maliyyә tәşkilatları  5,141,242  5,657,170
Nәqliyyat vә rabitә  3,214,465   2,461,690 
İstehsal  1,795,783   500,817 
Kәnd tәsәrrüfatı  1,735,853   1,331,358 
Dövlәt tәşkilatları 793,287    5,221,584  
Digәr  365,896   139,533 
   
Cәmi müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr  272,779,661  213,433,505
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26. DİGӘR BORC ALINMIŞ VӘSAİTLӘR  
 
  31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 
Dövlәt tәşkilatlarından alınmış kreditlәr:   
Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu  a 29,176,401   15,124,072 
Azәrbaycan İpoteka Fondu  b 15,315,743   13,380,367 
  44,492,144  28,504,439
Digәr kreditlәr vә borclar:    
Sәhmdarlardan borc alınmış vәsaitlәr  c 29,542,861  78,520
Digәr 519,320  253,075  
 
Cәmi digәr borc alınmış vәsaitlәr  74,554,325  28,836,034

 
 
a) 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә dövlәt tәşkilatlarından alınmış kreditlәrә Sahibkarlığa 
Yardım Milli Fondundan müvafiq olaraq 29,176,401 AZN vә 15,124,072 AZN mәblәğindә alınmış 
kreditlәr daxildir. Bu kreditlәrin ödәniş müddәti 1 ildәn 7 ilә qәdәrdir, illik faiz dәrәcәsi isә 1 % tәşkil 
edir. Bu, Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu tәrәfindәn Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn yerli banklara 
verilmiş kreditlәrin bazar faiz dәrәcәsini әks etdirir. 
 
b) 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә dövlәt tәşkilatlarından alınmış kreditlәrә Azәrbaycan 
İpoteka Fondundan müvafiq olaraq 15,315,743 AZN vә 13,380,367AZN mәblәğindә alınmış kreditlәr 
daxildir. Bu kreditlәrin ödәniş müddәti 8 ildәn 30 ilә qәdәrdir, faiz dәrәcәsi isә 1-4% arasında dәyişir. 
Bu, Azәrbaycan İpoteka Fondu tәrәfindәn Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn yerli banklara verilmiş 
kreditlәrin bazar faiz dәrәcәsini әks etdirir.   
 
c) 31 dekabr 2013-cü il tarixinә Qrup sәhmdarı olan Asbet Limited Şirkәtindәn 31,624,603 AZN 
mәblәğindә faizsiz kredit almışdır. Kreditin ödәniş tarixi 12 fevral 2014-cü ildir. Analoji kreditlәr üçün  
9.13% tәşkil edәn üstün bazar faiz dәrәcәlәrini istifadә etmәklә 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il 
tarixlәrinә kreditin әdalәtli dәyәrinin müvafiq olaraq 29,542,861 AZN vә 78,520 AZN mәblәğindә 
hesablanmışdır. Ümumi daxilolmalarla kreditin әdalәtli dәyәri arasındakı 2,081,742 AZN mәblәğindә 
fәrq faizsiz kreditlәr üzrә yaranan zәrәri әks etdirir vә әlavә ödәnilmiş kapital kimi tanınır.  
  

31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müvafiq olaraq sıfır AZN vә 40,467 AZN mәblәğindә 
hesablanmış faiz öhdәliklәri dövlәt tәşkilatlarından alınmış kreditlәrdә öz әksini tapmışdır.   
 
 

27. DİGӘR ÖHDӘLİKLӘR  
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 
   
Digәr maliyyә öhdәliklәri:   
Ticarәt vә digәr kreditor borcları  956,781    944,912
Digәr maliyyә vә sığorta öhdәliklәri 796,567  655,307
Sığorta vә tәkrarsığorta kreditor borcları 539,614   584,418 
 2,292,962  2,184,637
Digәr qeyri-maliyyә öhdәliklәri:   
Tәxirә salınmış gәlir  459,808  331,978
Ödәnilmәli mәnfәәt vergisindәn vә digәr mәnfәәt vergisindәn başqa 

vergilәr  330,608  131,979
Digәr  21,073  144,086
   
Cәmi digәr öhdәliklәr  3,104,451  2,792,680

 
 

28. SӘHMDAR KAPİTALI  
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ciil tarixlәrinә Qrupun sәhmdarlarının tәsdiq olunmuş, buraxılmasına 
icazә verilmiş vә tam ödәnilmiş kapitalı hәr birinin nominal dәyәri 2 AZN olan 41,950,000 adi 
sәhmdәn ibarәt olmaqla 83,900,000 AZN  tәşkil etmişdir. Hәr sәhm üzrә sәhmdara bir sәs hüququ 
verilir.  
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31 dekabr 2013-cü il tarixinә Qrup sәhmdarlarına 2,723,435 AZN mәblәğindә dividendlәr elan etmişdir. 
2012-ci ildә Qrup dividendlәr elan etmәmişdir.   
 
 

29. ӘLAVӘ ÖDӘNİLMİŞ KAPİTAL  
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә әlavә ödәnilmiş kapital 21,614,306 AZN (2012: 7,441,099 AZN) tәşkil 
etmişdir.    
 
Әlavә ödәnilmiş kapital hesabat tarixinә qeydiyyatdan keçmәyәn sәhmdarlardan alınmış әlavә 
vәsaitlәri әks etdirir. 2013-cü il әrzindә Qrupun sәhmdarları 8,621,001 AZN (2012: 4,694,184 AZN) 
mәblәğindә әlavә ödәnilmiş kapital qoymuşdur. 2013-cü il әrzindә sәhmdarlar tәrәfindәn 2,986,399 
AZN mәblәğindә vәsait Bankın bölüşdürülmәmiş mәnfәәtindәn әlavә ödәnilmiş kapital kimi 
köçürülmüşdür.  
 
Sәhmdardan alınan әlavә ödәnilmiş kapitalın diskontlaşdırılması nәticәsindә әlavә ödәnilmiş kapital 
2,081,742 AZN mәblәğindә vә tәxirә salınmış vergi tәsiri (416,348) AZN mәblәğindә artmışdır(Qeyd 
26).  
 
Asılı müәssisәyә verilmiş faizsiz kreditin diskontlaşdırılması nәticәsindә әlavә ödәnilmiş kapital 
458,183  AZN mәblәğindә vә tәxirә salınmış vergi tәsiri 91,637 AZN mәblәğindә azalmışdır.   
 
 

30. QEYRİ-NӘZARӘT PAYLARI  
 
 31 dekabr 

 2013-cü il 
tarixinә bitәn il  

 31 dekabr  
2012-ci il 

tarixinә bitәn il 
   
İlin әvvәlinә olan qalıq 5,552,916  5,345,339
Törәmә müәssisәnin әlavә ödәnilmiş kapitalının artımındakı payı 2,283,427  -
İl üzrә mәnfәәt payı 1,227,949  207,577
Törәmә müәssisә üzrә nәzarәt paylarının ötürülmәsi (Qeyd 31) 635,921  -
Elan olunmuş dividendlәrdәki payı (1,034,739)  -
   
İlin sonunda qeyri-nәzarәt payı  8,665,474  5,552,916

 
 

31. TÖRӘMӘ MÜӘSSİSӘ ÜZRӘ NӘZARӘTİN İTİRİLMӘSİNDӘN XALİS GӘLİR  
 
2013-cü ilin aprel ayının sonunda Qrup  “Zәyәm Kәnd Maş” ASC üzәrindә nәzarәti itirmişdir, lakin 
tәsisçi payı 30% hәcmindә qalmışdır (2012: 30%). 31 dekabr 2013-cü il tarixinә “Zәyәm Kәnd Maş” 
ASC Qrupun maliyyә hesabatlarında asılı müәssisә kimi konsolidә edilmişdir (Qeyd 9). 
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә “Zәyәm Kәnd Maş” ASC ilә bağlı dayandırılmış әmәliyyatlar üzrә gәlir 
aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur: 
 
 31 dekabr 

2013-cü il 
tarixinә bitәn il 

 
Әldә olunmuş vәsaitlәr -
Satılmış xalis aktivlәr 908,458
Qeyri-nәzarәt payı (635,921)
 
Dayandırılmış әmәliyyatlar üzrә xalis gәlir  272,537

 
 

32. TӘӘHHÜDLӘR VӘ ŞӘRTİ AKTİV VӘ ÖHDӘLİKLӘR   
 
Adi fәaliyyәt zamanı Qrup müştәrilәrin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün balansdankәnar risklәri olan 
maliyyә alәtlәri üzrә müqavilә tәrәfi qismindә çıxış edir. Dәyişkәn kredit riski dәrәcәsini nәzәrdә 
tutan bu alәtlәr maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda әks etdirilmir.  
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Qrup balansda qeyd edilәn әmәliyyatlar halında olduğu kimi, balansdankәnar öhdәliklәri üzәrinә 
götürәrkәn eyni kredit nәzarәt vә idarәetmә siyasәtlәrini tәtbiq edir. 
 
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә şәrti öhdәliklәr aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur:  
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 
 

Şәrti öhdәliklәr vә kredit öhdәliklәri  
Kreditlәr vә istifadә edilmәmiş kredit xәtlәri üzrә 

öhdәliklәr  21,201,770 16,905,628

Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar öhdәliklәr  18,879,072 11,970,747

 

Cәmi şәrti öhdәliklәr vә kredit öhdәliklәri  40,080,842 28,876,375

 
 
Kredit xәtti çәrçivәsindә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr Qrup tәrәfindәn hәr hal üçün fәrdi qaydada 
tәsdiqlәnir vә kreditlәrin ayrılması borcalanın maliyyә fәaliyyәti, borc ödәmә qabiliyyәtindәn vә digәr 
şәrtlәrdәn asılıdır.  
 
Kapital öhdәliklәri –31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrupun ödәnilmәmiş kapital xәrclәri 
ilә bağlı heç bir mühüm öhdәliyi olmamışdır.  
 
Әmәliyyat lizinqi öhdәliklәri – 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrupun lәğvedilmәz 
әmәliyyat lizinqlәri çәrçivәsindә icarәyә götürәn tәrәf kimi heç bir maddi öhdәliyi olmamışdır. 
 
Mәhkәmә proseslәri – Qrup vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәti müddәtindә müştәrilәr vә müqavilә 
tәrәflәrinin irәli sürdüyü iddialarla üzlәşir. Rәhbәrlik düşünür ki, heç bir mühüm itkilәr yaranmayacaq 
vә bu sәbәbdәn dә hazırkı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında ehtiyatlar nәzәrdә 
tutulmamışdır. 
 
Vergiqoyma - Azәrbaycan Respublikasının ticarәt, o cümlәdәn vergi qanunvericiliyi bir neçә formada 
şәrh oluna bilәr. Bundan әlavә, biznes fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq vergi orqanlarının öz 
mülahizәlәrinә görә sәrbәst qәrar vermәlәri riski dә mövcuddur. Biznes fәaliyyәti ilә әlaqәdar Qrup 
rәhbәrliyinin mülahizәlәrinә әsaslanan müәyyәn mövqe vergi orqanları tәrәfindәn birmәnalı 
qarşılanmadıqda, Qrupa  әlavә vergilәr, cәrimәlәr vә faizlәr hesablana bilәr. 
 
Belә qeyri-müәyyәnlik halları maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr üçün 
ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi vә sövdәlәşmәlәrin bazar qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı ola 
bilәr. Bundan başqa, belә qeyri-müәyyәnlik vergiyә cәlb olunan mәnfәәtin natamam hesablanması 
nәticәsindә ehtiyat üzrә müvәqqәti fәrqin qiymәtlәndirilmәsi, habelә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 
debitor borcları ilә bağlı dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr üçün ehtiyatların geri qaytarılması ilә dә bağlı ola 
bilәr. Qrupun rәhbәrliyi bütün vergi öhdәliklәrinin hesablandığını düşünür, buna görә dә konsolidә 
edilmiş maliyyә hesabatlarında heç bir ehtiyat nәzәrdә tutulmamışdır.  
 
Ümumiyyәtlә, vergi ödәyicilәri audit ilindәn әvvәlki üç tәqvim ili üzrә vergi auditindәn keçmәlidirlәr. 
Lakin tamamlanmış audit yoxlamaları, aşağı sәviyyәli vergi orqanlarının әldә etdiyi vergi auditi 
nәticәlәrini yoxlamaq mәqsәdilә yuxarı sәviyyәli vergi orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn sonrakı 
әlavә audit yoxlamalarının olması ehtimalını istisna etmir. Cinayәt işinin araşdırılması zamanı iddia 
müddәti mәhkәmәnin qәrarına әsasәn 7 ilәdәk uzadıla bilәr. 
 
Әmәliyyat mühiti – Azәrbaycan kimi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin bazar mühitlәri inkişaf etmiş 
ölkәlәrlә müqayisәdә müxtәlif risklәrә, o cümlәdәn iqtisadi, siyasi vә sosial, habelә, hüquqi vә 
qanunvericilik ilә bağlı risklәrә daha çox mәruz qalır. Azәrbaycanda biznes fәaliyyәtinә tәsir edәn 
qanun vә qaydalar sürәtlә dәyişmәkdәdir, vergi qanunvericiliyi vә tәnzimlәyici baza müxtәlif formada 
şәrh olunur. Azәrbaycanın gәlәcәk iqtisadi kursuna dövlәt tәrәfindәn qәbul edilәn maliyyә vә 
monetar siyasәtlәr elәcә dә hüquq, idarәetmә vә siyasi mühitdәki dәyişikliklәr mühüm tәsir göstәrir.   
 
Azәrbaycan neft vә qaz mәhsullarının iri istehsalçısı vә ixracatçısı olduğuna görә ölkә iqtisadiyyatı, 
xüsusi olaraq, dünya bazarlarının neft vә qaz qiymәtlәrinә qarşı hәssasdır. 
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33. ӘLAQӘLİ TӘRӘFLӘRLӘ ӘMӘLİYYATLAR  
 
Qrup vә әlaqәli tәrәflәr arasındakı әmәliyyatların tәfәrrüatları aşağıdakı cәdvәldә göstәrilmişdir: 
 
 Qeydlәr 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il 
  Әlaqәli 

tәrәflәrin 
qalıqları  

Konsolidә 
edilmiş 
maliyyә 
hesabatı 
maddәsi 

üzrә cәmi 

Әlaqәli 
tәrәflәrin 
qalıqları  

 

Konsolidә 
edilmiş 
maliyyә 
hesabatı 
maddәsi 

üzrә cәmi 
   
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  17 240,939,572   156,411,847

- әsas idarәedici heyәt   1,271,135  1,263,256   
- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 
müәssisәlәr   -   87,095   

    
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә 

dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  6,17 (7,046,913) (3,012,508)
- әsas idarәedici heyәt   (8,149) (14,079)

    
Satıla bilәn investisiyalar  19 32,036,999   51,579,104
- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu müәssisәlәr  15,207,637 15,006,778  
    
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş 

depozitlәr  25 272,779,661   213,433,505
- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 
müәssisәlәr   28,739,516  9,081,095   

- әsas idarәedici heyәt   6,093,917  27,760,902   
    
Digәr borc alınmış vәsaitlәr  26 74,554,325   28,836,034
- Qrupun sәhmdarı   29,542,861 78,520  
    
Kreditlәr vә istifadә olunmamış kredit 

xәtlәri üzrә öhdәliklәr  32 21,201,770   16,905,628
- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 
müәssisәlәr  -   351,775   

- әsas idarәedici heyәt  -   150,000   
 
 
Direktorlara vә әsas idarәedici heyәtin digәr üzvlәrinә ödәnişlәr aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 
 31 dekabr 2013-cü il  

tarixinә bitәn il 
31 dekabr 2012-ci il  

tarixinә bitәn il 
 

 Әlaqәli tәrәflәrlә
әmәliyyatlar 

Konsolidә 
edilmiş maliyyә

hesabatı 
maddәsi üzrә 

cәmi 

Әlaqәli tәrәflәrlә 
әmәliyyatlar 

 Konsolidә 
edilmiş maliyyә

hesabatı 
maddәsi üzrә 

cәmi 
   
İdarәedici heyәtә ödәmәlәr:   

- qısamüddәtli işçi müavinәtlәri  1,005,540 12,219,866 1,805,126  9,850,784
   
Cәmi  1,005,540 12,219,866 1,805,126  9,850,784
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Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә uçotda tanınmış aşağıdakı mәblәğlәr 31 dekabr 2013-cü vә 2012-
ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә konsolidә edilmiş mәcmu gәlirlәr haqqında hesabata daxil edilmişdir: 
 

 Qeydlәr 31 dekabr 2013-cü il  
tarixinә bitәn il 

31 dekabr 2012-ci il  
tarixinә bitәn il 

  Әlaqәli 
tәrәflәrlә 

әmәliyyatlar

Konsolidә 
edilmiş 
maliyyә 
hesabatı 
maddәsi 

üzrә cәmi 

Әlaqәli 
tәrәflәrlә 

әmәliyyatlar 

 

Konsolidә 
edilmiş 
maliyyә 
hesabatı 
maddәsi 

üzrә cәmi 
   
Faiz gәliri 5 36,826,174   27,326,423

- Әsas idarәedici heyәt   1,263,860  48,628   
- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 
müәssisәlәr  -   51,447   

  
Faiz xәrci  5 (17,849,167) (12,108,568)

- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 
mühüm paya malik olduğu 
müәssisәlәr (4,789,486)  (27,410)

- Әsas idarәedici heyәt (372,422)  (27,000)
 
 
 

34. MALİYYӘ ALӘTLӘRİNİN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ  
 
MHBS әdalәtli dәyәri qiymәtlәndirmә tarixindә  bazar iştirakçıları arasındakı әmәliyyat üzrә aktivin 
satılması üçün alınmış vә ya öhdәliyin ötürülmәsi üçün ödәnilmiş  qiymәt kimi müәyyәn edir. 
 
Qrupun dövri olaraq әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivlәri vә maliyyә 
öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәri.   
 
Qrup öz maliyyә alәtlәrini әdalәtli dәyәr iyerarxiyasından istifadә etmәklә tәsniflәşdirir ki, bu da 
hәmin alәtlәrin әdalәtli dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan giriş mәlumatlarının 
әhәmiyyәtini әks etdirir. Әdalәtli dәyәr iyerarxiyası aşağıdakı sәviyyәlәrdәn ibarәtdir.  
 
 Sәviyyә 1 – eyni aktivlәr vә ya öhdәliklәr üçün fәal bazarlarda elan olunmuş qiymәtlәr (düzәliş 

edilmәmiş). 

 Sәviyyә 2 – aktiv vә öhdәliklәr üçün birbaşa (qiymәtlәr kimi) vә ya dolayısı ilә  (qiymәtlәrdәn әldә 
olunan) müşahidә oluna bilәn vә 1-ci sәviyyәyә daxil edilәn elan olunmuş qiymәtlәrdәn başqa 
digәr giriş mәlumatları. 

 Sәviyyә 3 – müşahidә oluna bilәn bazar mәlumatlarına (müşahidә oluna bilmәyәn giriş 
mәlumatları) әsaslanmayan aktiv vә öhdәliklәr üzrә giriş mәlumatları. 

 

Qrupun müәyyәn maliyyә aktivlәri  hәr hesabat dövrünün sonunda әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilir. 
Aşağıdakı cәdvәldә bu maliyyә aktivlәrinin әdalәtli dәyәrinin müәyyәn olunması üsulları ilә bağlı 
(xüsusilә, istifadә edilmiş qiymәtlәndirmә üsulları vә giriş mәlumatları) mәlumat әks olunmuşdur. 
 

Maliyyә  
aktivlәri/maliyyә 

öhdәliklәri 

Әdalәtli dәyәr  Әdalәtli 
dәyәr 

iyerarxiyası 

Qiymәtlәndirmә üsulları vә әsas 
giriş mәlumatları 

31 dekabr 2013-
cü il  

31 dekabr  
2012-cü il 

     
Satılabilәn 

investisiyalar: 
    

Borc qiymәtli kağızları 
15,831,310 35,206,837 Sәviyyә 1 

Fәal bazarda elan olunmuş tәklif 
qiymәtlәri  

 

 

Borc qiymәtli kağızları  15,207,637 15,006,778 Sәviyyә 3 

Borc qiymәtli kağızlarının müqavilә 
şәrtlәrinә әsaslanan 
diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәrinin 
hәrәkәti vә qarşı tәrәflәrin daxili 
modeldәn istifadә etmәklә düzәliş 
edilmiş kredit riskinә malik oxşar 
alәtlәri üzrә mәnfәәt. 
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31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә dövri әsasda әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn maliyyә 
aktivlәri üzrә әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının 3-cü Sәviyyәsindә dövrün әvvәlinә vә sonuna olan 
qalıqların üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә verilmişdir: 
 

2013  2012
   
İlin әvvәlinә 15,006,778  -
Mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında tanınmış gәlir  200,859  -
Ödәniş tarixinә qәdәr saxlanılan investisiyaların satılabilәn investisiyalar 

kimi yenidәn tәsniflәndirilmәsi (Qeyd 19) -  15,006,778
 
İlin sonuna  15,207,637  15,006,778

 
 
Dövri olaraq әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәyәn maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәrinin 
әdalәtli dәyәri (lakin әdalәtli dәyәr açıqlamaları tәlәb olunur) 
 
Әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәyәn maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini hesablamaq üçün Qrup 
aşağıdakı üsul vә ehtimallardan istifadә etmişdir: 
 
Ödәniş müddәti üç ay olan aktiv vә öhdәliklәr halında, belә maliyyә alәtlәrinin qısa müddәtdә 
ödәnilmәli olması ilә әlaqәdar balans dәyәri tәxmini olaraq onların әdalәtli dәyәrini әks etdirir. 
Digәrlәri üçün әdalәtli dәyәr ilin sonuna müvafiq bazar dәrәcәlәri ilә diskontlaşdırılmış tәxmini 
gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәri kimi vә Qrupun vә ya qarşı tәrәfin kredit riskinә 
düzәlişlәr etmәklә hesablanır.  
 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr – Hesablama, müvafiq ilin sonuna olan bazar dәrәcәlәrindәn istifadә 
edәrәk nәzәrdә tutulan ödәmә müddәti әrzindә planlaşdırılmış gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtini fәrdi 
kreditlәr üzrә diskontlaşdırmaqla aparılmışdır.  
 
Banklardan alınacaq vәsaitlәr – Hesablama, müvafiq ilin sonuna olan bazar dәrәcәlәrindәn istifadә 
edәrәk nәzәrdә tutulan ödәmә müddәti әrzindә fәrdi depozitlәr vә kreditlәr üzrә planlaşdırılmış 
gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtini diskontlaşdırmaqla aparılmışdır.    
 
Müştәri depozitlәri – Lazım olan hallarda, fәal bazarda alınıb satılan borc qiymәtli kağızlarının 
әdalәtli dәyәrini müәyyәn etmәk mәqsәdilә bazar qiymәtlәrindәn istifadә edilmişdir. 
 
Digәr borc alınmış vәsaitlәr – Hesablama, müvafiq ilin sonuna olan bazar dәrәcәlәrindәn istifadә 
edәrәk nәzәrdә tutulan ödәmә müddәti әrzindә fәrdi kreditlәr üzrә planlaşdırılmış gәlәcәk pul 
vәsaitlәri hәrәkәtini diskontlaşdırmaqla aparılmışdır. 
 
Aşağıdakı cәdvәldә qeyd olunan hallar istisna olmaqla, Qrup hesab edir ki, konsolidә edilmiş maliyyә 
hesabatlarında tanınmış maliyyә aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin balans dәyәri tәxmini olaraq onların 
әdalәtli dәyәrini әks etdirir.  
 
 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-cü il
 Balans dәyәri Әdalәtli dәyәr Balans dәyәri Әdalәtli dәyәr 
Maliyyә aktivlәri:  
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 34,949,435 34,007,929 45,595,576 40,223,675 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 233,892,659 236,759,949 153,399,339 153,399,339 
Satılabilәn investisiyalar 718,052 653,448 1,085,489 1,042,545 
  
Maliyyә öhdәliklәri:   
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr 272,779,661 280,632,090 213,433,505 220,425,236 
Digәr borc alınmış vәsaitlәr 76,636,067 74,554,325 28,836,034 28,836,034 

 
 
Qrup hesab edir ki, aşağıda göstәrilәn konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında maliyyә 
aktivlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin balans dәyәri onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 
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 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il 

 Sәviyyә 2  Cәmi Sәviyyә 2  Cәmi 
Maliyyә aktivlәri: 
Azәrbaycan 

Respublikasının Mәrkәzi 
Bankına yerlәşdirilmiş pul 
vәsaitlәri vә qalıqlar 73,881,417 73,881,417 24,741,127  24,741,127

Satılabilәn investisiyalar 31,103,551 31,103,551 50,256,559  50,256,559
Maliyyә lizinqinә xalis 

investisiya 90,310 90,310 561,254  561,254
Digәr maliyyә aktivlәri 1,379,867 1,379,867 2,076,445  2,076,445
   
Maliyyә öhdәliklәri:   
Digәr borc alınmış 

vәsaitlәr 74,554,325 74,554,325 28,836,034  28,836,034
Digәr maliyyә öhdәliklәri 2,292,962 2,292,962 2,184,637  2,184,637

 
 

Satılabilәn investisiyalar maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda әdalәtli dәyәrlә tanınır. Bazar şәrtlәri 
әsasında qeyd edilәn maliyyә alәtlәrinә dair bağlanan müqavilәlәrin qısamüddәtli olması 
sәbәbindәn, ARMB-dәki nağd vәsaitlәrin vә qalıqların, digәr maliyyә aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin, 
banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrin balans dәyәri tәxmini olaraq onların әdalәtli dәyәrini әks etdirir.  
 
  

35. KAPİTAL RİSKİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ 
 
Kapitalı idarә edәrkәn Qrupun mәqsәdi Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı vә Maliyyә Nazirliyi 
tәrәfindәn tәyin edilmiş tәlәblәrә riayәt etmәk, Qrupun gәlәcәkdә fasilәsiz fәaliyyәtini qorumaq vә 
kapitalın adekvatlığı әmsalına vә kapitalın strukturuna nail olmaq üçün kifayәt qәdәr kapital bazası 
saxlamaqdır.  
 
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn tәyin edilmiş kapitalın adekvatlığı әmsalının 
yerinә yetirilmәsi hesablamaların daxil edildiyi vә hәr ay Maliyyә Direktoru, Baş mühasib, Audit 
Departamentinin rәhbәri, Audit Komitәsinin rәhbәri vә Qrupun törәmә müәssisәsi olan “AtaBank” 
ASC-nin Müşahidә Şurasının Rәhbәri tәrәfindәn tәhlil olunaraq imzalanmış hesabatla tәnzimlәnir. 
Kapital idarәedilmәsinin digәr göstәricilәri illik qiymәtlәndirilir.   
 
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn tәyin edilmiş cari kapital tәlәblәrinә әsasәn 
banklar: (a) minimum olaraq AZN 50,000,000 AZN mәblәğindә cәmi kapital saxlamalı (2012: 
10,000,000 AZN) ; (b) risk üzrә ölçülmüş aktivlәrlә bağlı idarәetmә kapitalı әmsalını (“nizamnamә 
kapitalı әmsalı”) minimum 12% hәcmindә vә ya daha yüksәk sәviyyәdә saxlamalı (2012:12%) vә (c) 
risk üzrә ölçülmüş aktivlәrlә bağlı 1-ci dәrәcәli kapital әmsalını 6% hәcmindә vә ya daha yüksәk 
sәviyyәdә saxlamalıdır (2012: 6%).  
 
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının tәlәblәrinә әsasәn 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il 
tarixlәrinә “Atabank” ASC-nin hesablanmış kapital strukturu aşağıdakı cәdvәldә göstәrilmişdir: 
 
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr 

2012-ci il 
   
1-ci dәrәcәli kapital 36,510,698  27,086,369
Cәmi kapital 45,318,404  34,729,984
1-ci dәrәcәli kapital әmsalı 10.91%  10.10%
Yerli kapital әmsalı 13.54%  12.73%
 
 
Qrupun törәmә şirkәti olan “AtaSığorta” ASC-nin rәhbәrliyi kapital strukturunu hәr rüb nәzәrdәn 
keçirir.  Bu yoxlamanın bir hissәsi kimi rәhbәrlik kapitalın dәyәrini vә kapitalın hәr sinfi üzrә risklәri 
nәzәrdәn keçirir. Qrupun kapital strukturu kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda açıqlandığı kimi 
investisiyalardan vә buraxılmış kapital, ehtiyatlar vә bölüşdürülmәmiş mәnfәәtdәn tәşkil olunmuş 
kapitaldan ibarәtdir. Rәhbәrlik kapitalın strukturunu hәr rüb nәzәrdәn keçirir.  
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Aşağıdakı cәdvәldә tәlәb olunan minimum kapitalın vә “AtaSığorta” ASC tәrәfindәn saxlanılan 
idarәetmә kapitalının icmalı tәqdim olunur: 
 
 31 dekabr  

2013-cü il 
 31 dekabr  

2012-ci il 

Saxlanılan mәcburi idarәetmә kapitalı 6,745,668  5,551,425
Minimum idarәetmә kapitalı 5,000,000  4,000,000
Sәhmdar kapitalı 7,600,000  5,000,000
 
 
Saxlanılan mәcburi idarәetmә kapitalının hesablamalarında MHBS rәqәmlәri әsas götürülmәmişdir. 
“AtaSığorta” ASC kapitalın adekvatlığını Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn 
tәsdiq olunmuş formada hesablamaq üçün prudensial hesabatlardan istifadә edir. 
 
 

36. RİSKİN İDARӘ EDİLMӘSİ QAYDALARI  
 
Risklәrin idarә edilmәsi Qrupun bankçılıq vә sığorta fәaliyyәti üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edir vә 
Qrup әmәliyyatlarının әsas elementini tәşkil edir. Qrupun әmәliyyatlarına xas olan әsas risklәr 
aşağıdakılarla bağlıdır:  
 
 Kredit riski; 

 Likvidlik riski; 

 Bazar riski; 

 Sığorta riski. 

 
Qrup effektiv vә sәmәrәli riskin idarәedilmәsi prosesinin tәtbiqinin önәmli olması faktını qәbul edir. 
Belә prosesin tәtbiqinә imkan yaratmaq üçün Qrup riskin idarә edilmәsi çәrçivәsini yaratmışdır ki, 
bunun әsas mәqsәdi dә Qrupu risklәrdәn qorumaqdan vә Qrupa qarşıda qoyulmuş fәaliyyәt 
mәqsәdlәrinә nail olması üçün imkan yaratmaqdan ibarәtdir. Risklәrin idarә edilmәsi çәrçivәsi 
vasitәsilә Qrup aşağıdakı risklәrin idarә edilmәsini hәyata keçirir:  
 
Kredit risk 
 
Qrup kredit riskinә mәruz qalır ki, bu da maliyyә alәti üzrә bir tәrәfin öz öhdәliklәrini yerinә yetirә 
bilmәmәmәsi vә bunun digәr tәrәfә maliyyә zәrәrinin dәymәsi ilә nәticәlәnmәsindәn yaranan riskdir. 
 
Riskin idarәedilmәsi vә monitorinqi müәyyәn edilmiş sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә hәyata keçirilir. Bu 
proseslәr Kredit Komitәsi vә Qrupun İdarә Heyәti tәrәfindәn icra edilir.  
 
Kredit Komitәsi tәrәfindәn hәr hansı müraciәt edilmәyәnә qәdәr, kredit proseslәri üzrә bütün tövsiyәlәr 
(borcalan üçün tәsdiq edilmiş hәdlәr vә ya kredit razılaşmalarına edilmiş düzәlişlәr vә sair) filialın riskin 
idarәedilmәsi üzrә direktoru yaxud Risklәrin İdarәedilmәsi Departamentinin meneceri tәrәfindәn tәhlil 
edilir vә tәsdiqlәnir. Gündәlik riskin idarәedilmәsi prosesi Kredit Departamentlәrinin vә Filialların Kredit 
Bölmәlәrinin rәhbәri tәrәfindәn hәyata keçirilir.  
 
Qrup bir borcalan yaxud borcalan qrupları vә sәnaye seqmentlәri üzrә qәbul edilmiş risklәrin 
mәblәğini mәhdudlaşdırmaqla üzәrinә götürdüyü kredit risklәri sәviyyәsini strukturlaşdırır. Borcalan 
yaxud mәhsul (sәnaye sektoru) üzrә kredit riski sәviyyәsinә qarşı qoyulmuş mәhdudiyyәt İdarә 
Heyәti tәrәfindәn rüblük tәsdiqlәnir. Banklar vә brokerlәr daxil olmaqla hәr hansı bir borcalan halında 
riskә mәruzqalma hәddi daha sonra balans vә balansdankәnar maddәlәrlә bağlı risklәri әhatә 
etmәklә Kredit Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş alt-limitlәrlә mәhdudlaşır. Limitlәr üzrә faktiki 
riskә mәruzqalma hallarına gündәlik nәzarәt olunur. 
 
Müvafiq hesab edilәn hallarda vә әksәr kreditlәrlә әlaqәdar olaraq Qrup girov, elәcә dә fәrdi vә 
korporativ zәmanәtlәr qәbul edir. Bәzi kredit mәblәğlәri qeyd olunan tәminat vasitәlәrinin әldә 
edilmәsi mümkün olmayan fәrdi şәxslәrә verilmiş kreditlәrdәn ibarәtdir. Belә kreditlәr davamlı olaraq 
nәzarәtdә saxlanılır vә illik yaxud daha qısa müddәtlәrdә tәhlil edilir. 
 
Kreditlәrin ayrılması üzrә öhdәliklәr kredit, zәmanәt vә ya akkreditiv formasında çıxış edәn istifadә 
edilmәmiş kredit vәsaitlәrindәn ibarәtdir. Balansdankәnar maliyyә alәtlәri üzrә kredit riski müqavilә 
tәrәfinin müqavilә şәrtlәri vә müddәalarına әmәl edә bilmәmәsi nәticәsindә zәrәrin baş vermә 
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ehtimalı kimi müәyyәn olunur. Kreditin ayrılması öhdәliyi üzrә kredit riskinә gәldikdә isә, Qrup yerinә 
yetirilmәmiş belә öhdәliklәrin ümumi mәblәğinә bәrabәr potensial zәrәr riski ilә üzlәşir. Lakin kreditin 
ayrılması üzrә öhdәliklәrin әksәriyyәti müştәrilәrin xüsusi kredit standartlarına davamlı qaydada 
cavab verә bilmәsindәn asılı olduğundan ehtimal edilәn zәrәr mәblәği istifadә edilmәmiş kredit 
öhdәliklәrindәn azdır. Qrup maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabat vә maliyyә alәtlәri 
halında olduğu kimi, riskin tәsir nәticәlәrinin yumşaldılması üçün limitlәri vә cari monitorinq prosesini 
tәtbiq etmәklә kreditlәrin verilmәsinin tәsdiqlәnmәsi proseduruna әsaslanan eyni kredit siyasәtini 
şәrti öhdәliklәrә dә qarşı istifadә edir. Qrup balansdankәnar uçotda әks etdirilәn şәrti öhdәliklәrin 
ödәniş müddәtinә qәdәr dövrü nәzarәtdә saxlayır, çünki daha uzunmüddәtli öhdәliklәr qısamüddәtli 
kredit öhdәliklәri ilә müqayisәdә daha çox kredit riski dәrәcәsinә mәruz qalır.   
 
Kredit riskinә maksimal mәruzqalma hәddi  
 
Qrupun kredit riskinә maksimum mәruzqalma hәddi әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişir vә hәm fәrdi 
risklәrdәn, hәm dә ümumi bazar iqtisadiyyatı risklәrindәn asılıdır. 
 
Aşağıdakı cәdvәldә balans hesabatı, elәcә dә balansdankәnar hesabatda әks etdirilәn maliyyә 
aktivlәri ilә bağlı kredit riskinә maksimum mәruzqalma hәddi göstәrilir. Maliyyә vәziyyәti haqqında 
konsolidә edilmiş hesabatda әks etdirilәn maliyyә aktivlәri halında kredit riskinә maksimum 
mәruzqalma hәddi hәmin aktivlәrin hәr hansı әvәzlәşdirmәdәn vә girov sövdәlәşmәsindәn qabaqkı 
balans dәyәrinә bәrabәrdir. Qrupun kreditin ayrılması ilә bağlı şәrti öhdәliklәri vә tәәhhüdlәri üzrә 
kredit riskinә maksimum mәruzqalma hәddi isә qarşı tәrәfin öhdәliklәrini yerinә yetirmәdiyi tәqdirdә 
hәmin alәtlәrin müqavilә üzrә mәblәğlәrindәn ibarәt olur ki, bu halda da qarşı iddialar, girov vә 
tәminatlar dәyәrini itirir.  
 
 
 Riskә 

maksimum 
mәruz qalma 

Әvәzlәşdirmә Әvәzlәşdirm
әdәn sonra 

xalis 
mәruzqalma 

hәddi 

Yerlәşdiril-
miş girov 

 Xalis 
mәruzqalma

31 dekabr 2013-cü il   
ARMBdakı qalıq vәsaitlәr 57,497,768 - 57,497,768 -  57,497,768
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 34,949,435 - 34,949,435 (809,035)  34,140,400
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 233,892,659 (30,409,696) 203,482,963 (147,725,176)  55,757,787
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  90,310 - 90,310 -  90,310
Satıla bilәn investisiyalar  31,636,999 - 31,636,999 -  31,636,999
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 1,259,147 - 1,259,147 -  1,259,147
Digәr maliyyә aktivlәri  1,379,867 - 1,379,867 -  1,379,867
Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr    21,201,770 - 21,201,770 -  21,201,770
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  18,879,072 (480,000) 18,399,072 -  18,399,072

31 dekabr 2012-ci il    
ARMBdakı qalıqlar  12,978,320 - 12,978,320  -   12,978,320
Banklardan alınacaq vәsaitlәr  45,595,576 - 45,595,576  (1,873,678)  43,721,898

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  
 

153,399,339 (11,291,235)
 

142,108,104 (116,828,741)  25,279,363
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya   561,254 -  561,254  -    561,254 
Satıla bilәn investisiyalar 51,179,104 - 51,179,104  -   51,179,104
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 1,038,479 - 1,038,479 -  1,038,479
Digәr maliyyә aktivlәri   2,076,445 - 2,076,445   -   2,076,445  
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr   11,970,747 (1,460,000)  10,510,747  (3,982,043)   6,528,704 
Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr   16,905,628 -  16,905,628  -    16,905,628 
 
 
Balansdankәnar risk  
 
Qrup balans uçotu halında olduğu kimi, әsas etibarı ilә, balansdankәnar müddәalar halında da 
risklәrin idarә edilmәsi üzrә eyni siyasәtlәri tәtbiq edir. Kreditlәrin ayrılmasına öhdәliklәr halında isә, 
hәmçinin kredit vә avanslar halında olduğu kimi, müştәrilәr vә qarşı tәrәflәr ilә bağlı eyni kredit 
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riskinin idarә edilmәsi siyasәtlәri tәtbiq olunur. Girov qarşı tәrәfin imkanları vә әmәliyyatın 
mahiyyәtindәn asılı olaraq tәlәb edilә bilәr.  
 
Coğrafi tәmәrküzlәşmә 
  
Riskin İdarәedilmәsi Komitәsi qanunvericilik vә qanuni tәnzimlәmә sahәsindә müşahidә olunan 
risklәrә nәzarәt edir vә onların Qrupun fәaliyyәtinә tәsirini qiymәtlәndirir. Belә yanaşma Qrupa 
Azәrbaycan Respublikasının investisiya mühitindәki dәyişikliklәrdәn yaranan itkilәri azaltmaq imkanı 
yaradır.    
 
Aktiv vә öhdәliklәrin coğrafi tәmәrküzlәşmәsi aşağıda göstәrilir: 
 
 Azәrbaycan 

Respublikası 
İӘİT ölkәlәri Digәr  

qeyri-İӘİT 
ölkәlәri 

 31 dekabr 
2013-cü il 

Cәmi 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
AKTİVLӘRİ    

Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 
pul vәsaitlәri vә qalıqlar  73,881,417 -   -    73,881,417

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  26,957,499 4,284,787 3,707,149  34,949,435
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  233,892,659 -   -    233,892,659
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  90,310 -   -    90,310
Satıla bilәn investisiyalar  31,636,999 -   -    31,636,999
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 1,259,147 - -  1,259,147
İcbari Sığorta Bürosunda sığorta 
depoziti  
 400,000 -   -    400,000
Digәr maliyyә aktivlәri  1,133,458 -   246,409  1,379,867

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
aktivlәri  369,251,489 4,284,787 3,953,558  377,489,834

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ    

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 
yerlәşdirilmiş depozitlәr  263,980,406 5,077,829 3,721,426  272,779,661

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  74,554,325 -   -    74,554,325
Digәr maliyyә öhdәliklәri  2,030,362 262,441 159  2,292,962

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
öhdәliklәri  340,565,093 5,340,270 3,721,585  349,626,948

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ  ÜZRӘ XALİS 
MÖVQE  28,686,396 (1,055,483) 231,973  27,862,886
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 Azәrbaycan 

Respublikası 
İӘİT ölkәlәri Digәr  

qeyri-İӘİT 
ölkәlәri 

 31 dekabr 
2012-cİ il 

Cәmi 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
AKTİVLӘRİ   

Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 
pul vәsaitlәri vә qalıqlar 24,741,127  -    -    24,741,127
Banklardan alınacaq vәsaitlәr  37,129,168  5,170,072  3,296,336   45,595,576
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  153,399,339  -    -    153,399,339
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya   561,254  -    -     561,254 
Satıla bilәn investisiyalar  51,179,104  -    -    51,179,104
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 

investisiyalar  1,038,479 - -  1,038,479
Digәr maliyyә aktivlәri    1,952,313  -    124,132   2,076,445

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
aktivlәri  270,000,784 5,170,072 3,420,468  278,591,324

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ    

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 
yerlәşdirilmiş depozitlәr 206,859,834  4,561,210  2,012,461   213,433,505

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  28,836,034  -    -    28,836,034
Digәr maliyyә öhdәliklәri  2,159,833  -    24,804   2,184,637

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
öhdәliklәri  237,855,701 4,561,210 2,037,265  244,454,176

   
QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ALӘTLӘRİ ÜZRӘ XALİS MÖVQE 32,145,083 608,862 1,383,203  34,137,148

 
 
Girov  
 
Tәlәb olunan girovun mәblәği vә növü qarşı tәrәf ilә bağlı kredit riskinin qiymәtlәndirilmәsindәn asılı 
olaraq müәyyәnlәşdirilir. Girov növlәrinin vә qiymәtlәndirmә parametrlәrinә mәqbul olduğunu 
müәyyәnlәşdirmәk üçün qaydalar tәtbiq olunur.  

 
Qәbul edilәn әsas girov növlәrinә aşağıdakılar aiddir:  
 
 Kommersiya kreditlәri halında, daşınmaz әmlak  vә mal-material ehtiyatı; 

 Fiziki şәxslәrә kreditlәrin verilmәsi halında, yaşayış mülkünün ipotekası.  

 

31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrupun ayrı-ayrılıqda dәyәrsizlәşdiyi müәyyәn edilmiş 
kreditlәr ilә әlaqәdar saxladığı girovun әdalәtli dәyәri müvafiq olaraq 18,017,784 AZN vә 5,835,123 
AZN tәşkil etmişdir. Girov daşınmaz әmlak, avadanlıq, mal-material ehtiyatı vә depozitlәrdәn 
ibarәtdir.  
 
31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә bitәn illәr әrzindә Qrup hesabat tarixindә balans dәyәri 
müvafiq olaraq 2,219,060 AZN vә 254,381 AZN vә satılması planlaşdırılan әmlakı mülkiyyәtinә 
almışdır.   
 
Rәhbәrlik girovun bazar dәyәrinә nәzarәt edir, baza razılaşmasına әsasәn әlavә girov tәlәb edir, 
habelә dәyәrsizlәşmә zәrәri üçün ehtiyatın müvafiq mәblәğdә olduğunu tәhlil etdiyi müddәtdә aldığı 
girovun bazar dәyәrinә nәzarәt edir.  
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Maliyyә aktivlәrinin növü üzrә kredit keyfiyyәti   
 
Aşağıdakı cәdvәldә Qrup tәrәfindәn saxlanılan maliyyә aktivlәrinin kredit reytinqlәri açıqlanır: 
 
31 dekabr 2013-cü il A BBB <BBB Reytinqi 

olmayan 
 Cәmi

Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 
qalıq vәsaitlәr  - - 57,497,768 -  57,497,768

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  4,260,754 1,346,656 6,081,050 23,260,975  34,949,435
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  - - - 233,892,659  233,892,659
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  - - - 90,310  90,310
Satıla bilәn investisiyalar  - 13,749,228 - 17,887,771  31,636,999
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları - - - 1,259,147  1,259,147
Digәr maliyyә aktivlәri 187,607 1,192,260  1,379,867

31 dekabr 2012-ci il   
   
Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 
qalıq vәsaitlәr  - - 12,977,826 -  12,977,826

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  5,169,711  2,351,169  8,586,307 29,488,389  45,595,576
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  - - - 153,399,339  153,399,339
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya   -   -   -   561,254    561,254 
Satıla bilәn investisiyalar   -   -   -  51,179,104  51,179,104
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları - - - 1,038,479  1,038,479
Digәr maliyyә aktivlәri   41,524  -   45,744 1,989,177    2,076,445
 
 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәrdәn başqa digәr maliyyә aktivlәri onlara Fitch, Standard & Poor’s vә 
Moody’s kimi beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış agentliklәr tәrәfindәn verilәn kredit reytinqinә görә 
dәrәcәlәnir. AAA әn yüksәk mümkün reytinq dәrәcәsi hesab edilir. İnvestisiya dәrәcәli maliyyә 
aktivlәrinin reytinqi AAA-dan BBB-ya kimi dәyişir. Reytinqi BBB-dan aşağı olan maliyyә aktivlәri 
spekyulativ dәrәcәli kimi tәsniflәşdirilir. 
 
31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankındakı qalıq 
vәsaitlәrin mәblәği müvafiq olaraq 57,497,768 AZN vә 12,977,826 AZN tәşkil etmişdir. Beynәlxalq 
reytinq agentliklәrinә görә 2013-cü ildә Azәrbaycan Respublikasının kredit reytinqi BBB- olmuşdur 
(2012-ci il: BBB-).  
 
Qrup beynәlxalq agentliklәr tәrәfindәn reytinq dәrәcәsi müәyyәn edilmәmiş qarşı tәrәflәrlә bir sıra 
әmәliyyatlar aparır. Qrup qarşı tәrәflәrin beynәlxalq reytinq agentliklәrinin tәqdim etdiyi reytinq 
göstәricilәri ilә müqayisә oluna bilәn reytinq dәrәcәlәrini müәyyәn etmәk imkanı verәn daxili 
modellәr işlәyib hazırlamışdır. Korporativ borcalanları qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә Qrupda 
borcalanların kredit reytinq dәrәcәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün metodologiya hazırlanmışdır. Bu 
metod borcalanın reytinqini, elәcә dә kredit üzrә girovun reytinqini hesablamaq vә tәyin 
etmәk/tәsdiqlәmәk imkanı verir.  
 
Sistem borcalanın әsas fәaliyyәt göstәricilәrindәn asılı olaraq verilmiş standartın obyektivliyinin 
yetәrli olmadığı tәqdirdә mütәxәssis tәrәfindәn cüzi düzәliş edilәcәyi ehtimal olunmaqla kәmiyyәtin 
qiymәtlәndirilmәsi modelinә әsaslanır. Metod aşağıdakı meyarlar qrupu әsasında reytinq dәrәcәsinin 
müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur: borcalanın bazar göstәricilәri, qudvil, kredit tarixi, mәlumatın 
şәffaflığı vә mötәbәrliyi, biznes fәaliyyәti vә müәssisәlәrin fәaliyyәt mühiti haqqında mәlumat, Qrup vә 
borcalan arasında münasibәtlәr, borcalanın maliyyә vәziyyәti, biznes fәaliyyәti vә tәqdim edilmiş girov. 
Maliyyә vәziyyәti vә biznes fәaliyyәti әn vacib meyarlardır. Buna görә dә, kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi 
(“scoring”) modeli borcalanın vә kreditin ümumi qiymәtlәndirilmәsi üçün şәrait yaradır. 
 
Borcalanın kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi modeli Qrupda kiçik vә orta ölçülü müәssisәlәrә verilәn 
kreditlәr ilә bağlı qiymәtlәndirmәnin aparılması vә belә kreditlәrin ayrılmasına dair qәrar verilmәsi 
mәqsәdilә işlәnib hazırlanmışdır. Kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi modeli adi kredit mәhsulları ilә әlaqәdar 
olaraq hazırlanmış vә borcalanların әsas fәaliyyәt göstәricilәrindәn ibarәtdir: maliyyә vәziyyәti, 
borcalanla münasibәtlәr, idarәetmә keyfiyyәti, mәqsәdyönlü istifadә, yerlәşmә, kredit tarixi, girov vә 
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sair. Borcalanın parametrlәrinә әsaslanan kәmiyyәt qiymәtlәndirmәsi kredit ilә bağlı qәrar qәbuletmә 
prosesinin әsas amillәrindәn biridir.  
Fiziki şәxs olan borcalanların qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası aşağıdakı meyarlara әsaslanır: tәhsil, 
mәşğulluq, maliyyә durumu, kredit tarixi, borcalanın sahib olduğu әmlak. Kreditin maksimal hәddi әldә 
edilmiş mәlumata әsasәn hesablanır. Kreditin maksimal hәddi borcalana borc tәzyiqi әmsalı әsasında 
hesablanır.  
 
Qrup korporativ kreditlәrә vә fiziki şәxslәrә verilәn kredit qruplarına qarşı daxili metodologiyalarını 
tәtbiq edir. Kәmiyyәt qiymәtlәndirmәsi metodologiyaları müәyyәn mәhsullar üçün xüsusi olaraq 
hazırlanıb vә kredit müddәtinin müxtәlif mәrhәlәlәrindә tәtbiq olunur. Nәticәdә, maliyyә vәziyyәti 
haqqında konsolidә edilmiş hesabat üzrә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin ödәnilmәmiş qalıqlarına uyğun 
gәlәn çarpaz mәhsul keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә müqayisә aparılması mümkün olmur. Belә 
olduğu halda, daha müfәssәl mәlumatlar tәqdim olunmur.  
 
Likvidlik riski  
 
Likvidlik riski ödәniş vaxtı çatdıqda maliyyә alәtlәri ilә bağlı maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi 
üçün kifayәt qәdәr vәsaitlәrin mövcud olması ilә bağlı riskdir. 
 
Aktivlәr vә Öhdәliklәri İdarәetmә Komitәsi (AÖİK) Qrupun növbәti maliyyә ili üçün strategiyasını 
müәyyәnlәşdirmәklә, bu növ risklәrә ödәniş müddәtinin tәhlili yolu ilә nәzarәt edir. Cari likvidlik onun 
saxlanılması vә pul vәsaitlәri hәrәkәtinin optimallaşdırılması üçün valyuta bazarında ticarәt 
әmәliyyatlarında iştirak edәn Xәzinәdarlıq Şöbәsi tәrәfindәn idarә olunur.  
  
Likvidlik riskini idarә etmәk üçün Qrup aktiv/öhdәliklәrin idarә olunması prosesinin bir hissәsi olaraq 
müştәrilәr vә bank әmәliyyatları üzrә gözlәnilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin gündәlik 
monitorinqini hәyata keçirir. İdarә Heyәti ödәniş vaxtı çatan depozitlәrin çıxarılması tәlәbinin 
qarşılanması üçün minimal mәblәğlәrә vә bu cür gözlәnilmәyәn mәblәğdә tәlәblәr olduğu tәqdirdә  
istifadәyә hazır olmalı banklararası vә digәr borc vәsaitlәrinin minimal mәblәğinә qarşı hәdlәr 
müәyyәn edir.  
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Likvidlik riskinin tәhlili aşağıdakı cәdvәldә tәqdim olunur. Aşağıdakı tәqdimat Qrupun әsas idarәedici 
heyәtinә tәqdim olunan mәlumata әsaslanır. 
 

 Ölçülmüş 
orta 

effektiv 
faiz 

dәrәcәsi 

1 aya qәdәr 1 aydan 3 
aya qәdәr 

3 aydan 1 
ilә qәdәr  

1 ildәn 5 ilә 
qәdәr  

5 ildәn çox   Qeyri- 
müәyyәn 
ödәniş 

müddәti 

31 dekabr 
2013-cü il 
tarixinә 

cәmi 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
AKTİVLӘRİ    

Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr    
Banklardan alınacaq vәsaitlәr  9.58% 7,586,941 6,856,258 8,416,346 - -  - 22,859,545
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  15.47% 6,787,421 7,506,845 63,544,940 114,648,240 41,405,213  - 233,892,659
Maliyyә lizinqinә xalis 

investisiya  24.00% 1,026 2,052 9,231 25,180 -  52,821 90,310
Satıla bilәn investisiyalar  11.32% - - 9,759,158 21,877,841 -  - 31,636,999

Cәmi sabit faiz dәrәcәli maliyyә 
aktivlәri  14,375,388 14,365,155 81,729,675 136,551,261 41,405,213  52,821 288,479,513

Faiz hesablanmayan maliyyә 
aktivlәri  

Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankında 
yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri vә 
qalıqlar   73,870,332 - - 11,085 -  - 73,881,417

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  11,281,855 - - - -  808,035 12,089,890
İcbari Sığorta Bürosunda 

sığorta depoziti   - - - - -  400,000 400,000
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları  709,467 549,680   1,259,147
Digәr maliyyә aktivlәri  612,049 111,322 561,352 - -  95,144 1,379,867

Cәmi faiz hesablanmayan 
maliyyә aktivlәri   86,473,703 111,322 1,111,032 11,085 -  1,303,179 89,010,321

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
aktivlәri   100,849,091 14,476,477 82,840,707 136,562,346 41,405,213  1,356,000 377,489,834

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ VӘ 
TӘӘHHÜDLӘR     

Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr     
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  9.34% 6,426,506 55,703,136 94,142,093 42,103,998 119,118  - 198,494,851
Digәr borc alınmış vәsaitlәr  1.85% 395,935 30,930,120 2,877,036 29,003,423 11,347,811  - 74,554,325
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  1.54% 912,464 154,644 17,811,964 - -  - 18,879,072

Cәmi sabit faiz dәrәcәli maliyyә 
öhdәliklәri   7,734,905 86,787,900 114,831,093 71,107,421 11,466,929  - 291,928,248

Faiz hesablanmayan maliyyә 
öhdәliklәri vә tәәhhüdlәr   

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 
yerlәşdirilmiş depozitlәr   74,284,810 - - - -  - 74,284,810

Digәr maliyyә öhdәliklәri  1,124,113 1,149,662 14,875 4,312 -  - 2,292,962
Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr  7,964,171 825,497 10,444,512 1,967,590 -  - 21,201,770

Cәmi faiz hesablanmayan 
maliyyә öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәr  83,373,094 1,975,159 10,459,387 1,971,902 -  - 97,779,542

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
öhdәliklәri vә tәәhhüdlәr   91,107,999 88,763,059 125,290,480 73,079,323 11,466,929  - 389,707,790

Faiz dәrәcәsinin hәssaslıq 
intervalı  6,640,483 (72,422,745) (33,101,418) 65,563,840 29,938,284

Mәcmu faiz hәssaslıq 
intervalı   6,640,483 (65,782,262) (98,883,680) (33,319,840) (3,381,556)

Likvidlik intervalı  9,741,092 (74,286,582) (42,449,453) 63,483,023 29,938,284 

Mәcmu likvidlik intervalı   9,741,092 (64,545,490) (106,995,263) (43,512,240) (13,573,956)
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 Ölçülmüş 
orta 

effektiv 
faiz 

dәrәcәsi 

1 aya qәdәr  1 aydan 3 
aya qәdәr 

3 aydan 1 ilә 
qәdәr  

1 ildәn 5 ilә 
qәdәr  

5 ildәn çox   Qeyri- 
müәyyәn 
ödәniş 

müddәti  

31 dekabr 
2012-ci il 

Cәmi  

QEYRİ-DERİVATİV 
MALİYYӘ AKTİVLӘRİ      

Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr     
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 7.83%  15,474,457   21,334,908   -   -   -    -    36,809,365
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  15.00% 10,415,918 2,741,507 44,834,715 75,545,790 19,861,409  - 153,399,339
Maliyyә lizinqinә xalis 

investisiya  24.00%  9,197  17,705  42,357  27,985  464,010    -   561,254 
Satıla bilәn investisiyalar  8.31% 16,030,961 - 15,761,231 19,386,912 -  - 51,179,104

Cәmi sabit faiz dәrәcәli 
maliyyә aktivlәri  41,930,533 24,094,120 60,638,303 94,960,687 20,325,419  - 241,949,062

Faiz hesablanmayan 
maliyyә aktivlәri      

Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankında 
yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri 
vә qalıqlar     24,741,127

 
-  

 
-  

 
-  

  
-    -  24,741,127

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  7,977,661 - - - -  808,550 8,786,211
Sığorta vә tәkrar sığorta 

debitor borcları   1,038,479 - - - -  - 1,038,479
Digәr maliyyә aktivlәri  3,448,171 - - - -  - 3,448,171

Cәmi faiz hesablanmayan 
maliyyә aktivlәri   37,205,438 - - - -  808,550 38,013,988

Cәmi qeyri-derivativ 
maliyyә aktivlәri   79,135,971 24,094,120 60,638,303 94,960,687 20,325,419  808,550 279,963,050

QEYRİ-DERİVATİV 
MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ 
VӘ TӘӘHHÜDLӘR      

Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr      
Müştәrilәr vә banklar 

tәrәfindәn yerlәşdirilmiş 
depozitlәr  8.84%  34,685,203  38,886,975  75,555,957  33,680,811  -    -   182,808,946

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  2.25%  309,133  542,843  2,029,645  12,045,703   13,908,710   -    28,836,034
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  2.27%  1,107,786  567,015  10,217,246  78,700  -    -   11,970,747 

Cәmi sabit faiz dәrәcәli 
maliyyә öhdәliklәri   36,102,122 39,996,833 87,802,848 45,805,214 13,908,710  - 223,615,727

Faiz hesablanmayan 
maliyyә öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәr      

Müştәrilәr vә banklar 
tәrәfindәn yerlәşdirilmiş 
depozitlәr     30,624,559   -   -   -   -    -    30,624,559

Digәr maliyyә öhdәliklәri      2,184,637  -   -   -   -    -  2,184,637
Kreditlәr vә  istifadә 

olunmamış kredit xәtlәri 
üzrә öhdәliklәr    6,592,973  1,395,351  8,527,962  389,342  -    -   16,905,628 

Cәmi faiz hesablanmayan 
maliyyә öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәr   39,402,169 1,395,351 8,527,962 389,342 -  - 49,714,824

Cәmi qeyri-derivativ 
maliyyә öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәr   75,504,291 41,392,184 96,330,810 46,194,556 13,908,710  - 273,330,551

Faiz dәrәcәsinin hәssaslıq 
intervalı  5,828,411 (15,902,713) (27,164,545) 49,155,473 6,416,709   

Mәcmu faiz hәssaslıq 
intervalı   5,828,411 (10,074,302) (37,238,847) 11,916,626 18,333,335   

Likvidlik intervalı  3,631,680 (17,298,064) (35,692,507) 48,766,131 6,416,709   

Mәcmu likvidlik intervalı   3,631,680 (13,666,384)  (49,358,891) (592,760) 5,823,949   
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Yuxarıdakı cәdvәldә göstәrilәn ödәniş müddәtlәri müqavilәdәki müddәtlәrә uyğundur. Lakin, 
qüvvәdә olan qanunlara әsasәn fiziki şәxslәr depozit müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәk 
hüququna malikdirlәr. 
 
Әvvәlki tәcrübәsinә әsaslanaraq, Qrup hesab edir ki, bütün müştәri hesablarının ödәmә müddәti 
çatdıqda ödәnişi tәlәb edәcәyi ehtimalı çox azdır. Tarixәn belә depozitlәrin әksәriyyәti sonrakı 
müddәtә keçirilir. Qrup bu depozitlәrin sabit saxlanmasının vacibliyini başa düşür. Buna nail olmaq 
üçün Qrup yerli bazarda seçilәn әmanәt yeri kimi vә Azәrbaycan Respublikasında vә xaricdә aparıcı 
maliyyә institutu kimi mövqeyini saxlamaqla Qrup likvidliyinә әmanәtçi etibarının olmasını tәmin edir.  
 
Aşağıdakı cәdvәllәrdә Qrupun qaytarılma müddәtlәri razılaşdırılmış qeyri-derivativ maliyyә 
öhdәliklәrinin müqavilә üzrә qalan ödәniş müddәtlәrinin tәfәrrüatları göstәrilir. Cәdvәllәr Qrupdan 
ödәnişin tәlәb oluna bilәcәyi әn erkәn tarix әsasında maliyyә öhdәliklәrinin diskontlaşdırılmamış pul 
hәrәkәti üzrә tәrtib edilmişdir. Cәdvәllәrdә hәm faiz, hәm da әsas pul hәrәkәti mәblәğlәri göstәrilir. 
Faiz hәrәkәti dәyişәn faiz dәrәcәli olduğundan, diskontlaşdırılmamış mәblәğlәr hesabat dövrünün 
sonunda faiz dәrәcәsi әyrisi әsasında müәyyәn olunur. Müqavilә üzrә ödәniş müddәti Qrupdan 
ödәnişin tәlәb oluna bilәcәyi әn erkәn tarixә әsasәn müәyyәn olunur. 
 

 Ölçülmüş 
orta 

effektiv 
faiz 

dәrәcәsi 

1 aya qәdәr 1 aydan 3 
aya qәdәr

3 aydan 1 
ilә qәdәr 

1 ildәn 5 ilә 
qәdәr  

 5 ildәn çox 31 dekabr 
2013-cü il 
tarixinә 
cәmi 

    
Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr     
Banklar vә müştәrilәr tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  9.34% 9,576,469 57,828,435 103,494,813 46,059,340  119,118 217,078,175
Digәr borc alınmış vәsaitlәr  1.85% 421,710 1,002,982 34,309,510 31,444,622  15,060,630 82,239,454
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  1.54% 912,464 154,644 17,811,964 -  - 18,879,072
    
Cәmi sabit faiz dәrәcәli 

öhdәliklәr   10,910,643 58,986,061 155,616,287 77,503,962  15,179,748 318,196,701
    
Faiz hesablanmayan alәtlәr     
Banklar vә müştәrilәr tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  74,284,810 -  -  -   -  74,284,810
Digәr maliyyә öhdәliklәri   965,456 -  -  -   -  965,456
Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr   7,964,171 825,497 10,444,512 1,967,590  -  21,201,770
    
Cәmi faiz hesablanmayan 

maliyyә öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәr  83,214,437 825,497 10,444,512 1,967,590  -  96,452,036

    
Cәmi maliyyә öhdәliklәri vә 

tәәhhüdlәr  94,125,080 59,811,558 166,060,799 79,471,552  15,179,748 414,648,737
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 Ölçülmüş 

orta 
effektiv 

faiz 
dәrәcәsi 

1 aya qәdәr 1 aydan 3 
aya qәdәr

3 aydan 1 
ilә qәdәr 

1 ildәn 5 ilә 
qәdәr  

 5 ildәn çox 31 dekabr 
2012-ci il 
tarixinә 

cәmi 

     
Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr      
Banklar vә müştәrilәr 

tәrәfindәn yerlәşdirilmiş 
depozitlәr  8.84%  35,374,193  21,163,378  79,184,337  38,309,982    -   174,031,890 

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  2.25%  362,564  648,642  2,517,616  13,724,090    17,767,653  35,020,565 
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  2.27%  1,108,731  571,231  10,400,224  82,642    -   12,162,828 
     
Cәmi sabit faiz dәrәcәli 

maliyyә öhdәliklәri  36,845,488 22,383,251 92,102,177 52,116,714  17,767,653 221,215,283
     
Faiz hesablanmayan alәtlәr      
Banklar vә müştәrilәr 

tәrәfindәn yerlәşdirilmiş 
depozitlәr   30,624,559  -   -   -    -   30,624,559 

Digәr maliyyә öhdәliklәri   2,184,637  -   -   -    -   2,184,637 
Kreditlәr vә istifadә 

olunmamış kredit xәtlәri 
üzrә öhdәliklәr    6,592,973  1,395,351  8,527,962  389,342    -   16,905,628 

     
Cәmi faiz hesablanmayan 

maliyyә öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәr  39,402,169 1,395,351 8,527,962 389,342  -  49,714,824

     
Cәmi maliyyә öhdәliklәri 

vә tәәhhüdlәr  76,247,657 23,778,602 100,630,139 52,506,056  17,767,653 270,930,107

 
 
Yuxarıdakı maliyyә zәmanәti müqavilәlәri üzrә daxil edilmiş mәblәğlәr zәmanәt üzrә qarşı tәrәfin 
tәlәbi ilә tam zәmanәtli mәblәğ razılaşması әsasında Qrupdan tәlәb oluna bilәn maksimum 
mәblәğdir. Hesabat dövrünün sonuna olan gözlәntilәrә әsasәn Qrup hesab edir ki, qeyd olunan 
razılaşma üzrә heç bir mәblәğin ödәnilmәli olmayacağı ehtimalı daha çoxdur. Lakin bu tәxminlәr 
qarşı tәrәfin, mümkün hal olaraq, saxladığı zәmanәti tәmin edilmiş maliyyә debitor borclarının kredit 
itkilәri ilә üzlәşmәsi ehtimalından asılı olaraq dәyişә bilәr. 
 
31 dekabr 2013-cü il tarixinә Maliyyә zәmanәti müqavilәlәri üzrә Qrupun maksimum ödәyә bilәcәyi 
mәblәğ, zәmanәtlә bağlı tam tәmin olunmuş mәblәğ qarşı tәrәf vasitәsilә tәlәb olunarsa, 18,879,072 
AZN (2012-ci il: 11,970,747 AZN) tәşkil edir. 
 
Bazar riski 
 
Bazar riski bazardakı qiymәt vә mәzәnnәlәr sәviyyәsindә dәyişikliklәrin, yaxud onların 
dәyişkәnliyinin Qrupun gәlir vә ya kapitalına, yaxud da onun biznes mәqsәdlәrinin reallaşdırılması 
imkanlarına mәnfi tәsir göstәrmәsi riskidir. Bazar riski Qrupun mәruz qaldığı faiz dәrәcәsi riskini, 
valyuta riskini, kredit spredlәrini, әmtәә qiymәtlәrini vә qiymәtli kağızların qiymәtini әhatә edir.  Qrup 
tәrәfindәn riskin qiymәtlәndirilmәsi üsullarında vә ya onun üzlәşdiyi risklәrin idarә edilmәsi vә 
qiymәtlәndirilmәsi metodlarında heç bir dәyişikliklәr olmamışdır. 
 
Qrupa daxil olan müәssisәlәr hәm sabit, hәm dә üzәn faiz dәrәcәlәri ilә borc vәsaitlәri cәlb 
etdiyindәn Qrup faiz dәrәcәsi risklәri ilә üzlәşir.  
 
Hәmçinin, AÖİK Bankı müsbәt faiz marjası ilә tәmin edәn faiz dәrәcәsi mövqeyini uyğunlaşdırmaqla 
faiz riskini vә bazar risklәrini idarә edir. Xәzinәdarlıq şöbәsi Qrupun cari maliyyә nәticәlәrinin 
monitorinqini hәyata keçirir, Qrupun faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrә hәssaslığını vә mәnfәәtliliyinә 
tәsiri hesablayır.  
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Qrupun kredit müqavilәlәrinin, elәcә dә faiz hesablanan digәr maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin 
әksәriyyәti ya sabit faiz dәrәcәsini daşıyır, ya da ki, kredit verәnin seçimi ilә faiz dәrәcәlәrinin 
dәyişdirilmәsinә yol verәn müddәalar nәzәrdә tutur. Qrup faiz dәrәcәsi marjasını nәzarәtdә saxlayır 
vә bu sәbәbdәn әhәmiyyәtli faiz dәrәcәsi riskinә vә ya sonrakı pul hәrәkәti riskinә mәruz 
qalmadığını hesab edir. 
 
Faiz dәrәcәsinә qarşı hәssaslıq 
 
Qrup bazar mühitindәki mәnfi dәyişikliklәrdәn irәli gәlәn potensial itkilәri dövri olaraq hesablamaqla 
әdalәtli dәyәrin faiz dәrәcәsi riskini idarә edir. Xәzinәdarlıq şöbәsi Qrupun cari maliyyә nәticәlәrinin 
monitorinqini hәyata keçirir, Qrupun әdalәtli dәyәrin faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrә hәssaslığını vә 
onun gәlirliliyinә tәsirini hesablayır. 
 
Aşağıda göstәrilәn hәssaslıq tәhlili hesabat dövrünün sonunda hәm derivativ, hәm dә qeyri-derivativ 
alәtlәr üzrә faiz riskinә mәruzqalma әsasında müәyyәn edilmişdir. Üzәn faiz dәrәcәsi daşıyan 
öhdәliklәr üzrә tәhlil dövrün sonunda öhdәliyin ödәnilmәmiş mәblәğinin bütün il üzrә ödәnilmәdiyini 
hesab etmәklә hәyata keçirilir. Qrup daxilindә faiz dәrәcәsi riski barәdә әsas idarәedici heyәtә 
mәlumat verildikdә 50 baza dәrәcәsindә artım vә ya azalmaya istinad edilir ki, bu da rәhbәrliyin faiz 
dәrәcәlәrindә mümkün dәyişikliklәrin qiymәtlәndirilmәsini әks etdirir.  
 
Faizlәrin 50 baza dәrәcәsindә artdığı/azaldığı vә bütün digәr dәyişәn göstәricilәrin sabit saxlanıldığı 
tәqdirdә, Qrupun 31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il üzrә mәcmu gәlirinin ümumi mәblәği 631,374 
AZN vә 505,099 AZN mәblәğindә artır/azalır (2012-ci ildә: vergi/kapitaldan әvvәl cәmi konsolidә 
edilmiş mәcmu zәrәr 92,267 AZN vә 73,813 AZN mәblәğindә artır/azalır). Bu isә әsasәn Qrupun 
sabit faiz dәrәcәli borclar üzrә faiz dәrәcәsi risklәrinә mәruz qalmasına aid edilir. 
 
Valyuta riski 
 
Valyuta riski xarici valyuta mübadilәsi mәzәnnәlәrindә dәyişkәnliyin baş vermәsi sәbәbindәn maliyyә 
alәtlәrinin dәyәri ilә bağlı dәyişikliklәrin yaranması riskidir. Bank maliyyә vәziyyәti vә pul vәsaitlәrinin 
hәrәkәti üzrә üstünlük tәşkil edәn xarici valyuta mübadilәsi mәzәnnәlәrindә dәyişikliklәrin tәsirinә 
mәruz qalır. 
 
AÖİK tәxmin edilәn manat devalvasiyası vә digәr makroiqtisadi göstәricilәr әsasında açıq valyuta 
mövqeyinin idarә edilmәsi yolu ilә valyuta riskinә nәzarәt edir ki, bu da Qrupun valyutaların milli 
valyutaya qarşı mübadilә mәzәnnәlәrinin dәyişmәsindәn irәli gәlәn әhәmiyyәtli zәrәrin azaldılmasına 
imkan yaradır. Xәzinәdarlıq şöbәsi Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının tәlәblәrinә 
uyğunlaşmanı tәmin etmәk mәqsәdilә Qrupun açıq valyuta mövqeyinin gündәlik monitorinqini hәyata 
keçirir. 
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Qrupun xarici valyuta dәrәcәsi riskinә mәruz qalmasına dair mәlumat aşağıdakı cәdvәldә tәqdim 
olunur: 

 AZN  ABŞ dolları
1 ABŞ 

dolları  = 
0.7845 
AZN 

Avro  
1 Avro =  

1.0780 AZN 

 Digәr 
valyuta  

 31 dekabr 
2013-cü il 

Cәmi  

   
QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

AKTİVLӘRİ    
Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 
pul vәsaitlәri vә qalıqlar 69,066,297 3,474,936 774 1,339,410  73,881,417

Banklardan alınmış vәsaitlәr 13,065,386 17,671,077 3,730,116 482,856  34,949,435
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  197,126,800 30,887,783 5,878,076 -    233,892,659
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  90,310 -   -    -    90,310
Satıla bilәn investisiyalar  31,636,999 -   -    -    31,636,999
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları  1,259,147 - - -  1,259,147
Digәr maliyyә aktivlәri  1,140,975 113,934 1,620 123,338  1,379,867
   
Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

aktivlәri  313,385,914 52,147,730 9,610,586 1,945,604  377,089,834
         

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ    

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 
yerlәşdirilmiş depozitlәr  209,415,427 52,681,790 10,224,219 458,225  272,779,661

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  74,554,325 -   -    -    74,554,325
Digәr maliyyә öhdәliklәri  1,864,908 136,208 274,056 17,790  2,292,962
         

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
öhdәliklәri  285,834,660 52,817,998 10,498,275 476,015  349,626,948

   
AÇIQ MÖVQE  27,551,254 (670,268) (887,689) 1,469,589  

 
 

 AZN ABŞ dolları
1 ABŞ 

dolları  = 
AZN 0.7865 

Avro 
1 Avro =  

AZN 1.0178 

Digәr 
valyuta 

 31 dekabr 
2013-ci il 

Cәmi 

         

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 
AKTİVLӘRİ    

Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 
pul vәsaitlәri vә qalıqlar 19,125,189  3,942,532  1,106,951  566,455   24,741,127

Banklardan alınmış vәsaitlәr 21,008,924  15,867,302  7,788,556  930,794    45,595,576
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  129,323,196 23,582,015 494,128 -  153,399,339
Maliyyә lizinqinә xalis investisiya   561,254  -     -     -     561,254 
Satıla bilәn investisiyalar  51,179,104  -     -     -    51,179,104
Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 1,038,479 -  -  -  1,038,479
Digәr maliyyә aktivlәri    1,651,627 408,254 4,132   12,432     2,076,445
         

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
aktivlәri 223,887,773 43,800,103 9,393,767 1,509,681  278,591,324

    
QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ    
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  160,271,081  43,135,032  9,536,853  490,539   213,433,505
Digәr borc alınmış vәsaitlәr  28,836,034  -     -     -      28,836,034
Digәr maliyyә öhdәliklәri  1,965,532 151,015 59,099  8,991      2,184,637
         

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 
öhdәliklәri 191,072,647 43,286,047 9,595,952 499,530  244,454,176

   
AÇIQ MÖVQE 32,815,126 514,056 (202,185) 1,010,151  
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Valyuta riskinә qarşı hәssaslıq 
 
Aşağıdakı cәdvәldә manatın müvafiq xarici valyutalara qarşı mübadilә mәzәnnәsinin 10% 
dәrәcәsindә artması vә ya azalması halına qarşı Qrupun hәssaslığını göstәrәn tәfәrrüatlar açıqlanır. 
Qrup daxilindә xarici valyuta riskini әsas rәhbәr heyәtә hesabat edәrkәn 10 %-lik hәssaslıq 
dәrәcәsindәn istifadә edilir vә bu dәrәcә xarici valyuta mәzәnnәlәrindә yaranmış mümkün 
dәyişikliklәrin rәhbәrlik tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsini göstәrir. Hәssaslıq tәhlili yalnız xarici valyuta 
ilә ifadә edilmiş qalıq monetar vәsaitlәri özündә birlәşdirir vә xarici valyuta mәzәnnәlәrindә 10%-lik 
dәyişiklik nәzәrә alınmaqla onların dövrün sonundakı valyuta mövqeyinin bir valyutadan digәrinә 
çevrilmәsinә düzәliş edir. Aşağıdakı müsbәt rәqәmlәr manatın müvafiq valyutaya qarşı 10% 
dәrәcәdә güclәnmәsi müqabilindә mәnfәәt vә digәr kapital vәsaitlәrindә baş vermiş artımı göstәrir. 
Manatın müvafiq valyutaya qarşı 10% dәrәcәdә zәiflәyәcәyi tәqdirdә, mәnfәәt vә digәr kapital 
vәsaitlәri müqayisәli tәsirә mәruz qala, aşağıdakı balans göstәricilәri isә mәnfi rәqәmlәrlә ifadә 
oluna bilәrdi. 
 
 ABŞ dollarının tәsiri  Avronun tәsiri  
 2013  2012  2013  2012  
   
Mәnfәәt vә ya zәrәr vә kapital  (67,027) 51,406 (i) (88,769) (20,219) (i)
 
 
(i) Bu әsasәn hesabat dövrünün sonunda ABŞ dolları vә Avro ilә ifadә olunmuş Qrupun qalıq debitor vә 

kreditor borcları ilә bağlı qalan riskә mәruzqalma halına şamil edilir.  
 

Rәhbәrlik hesab edir ki, hәssaslıq tәhlili aidiyyәti xarici valyuta mübadilәsi riskinә uyğun deyil, çünki 
ilin sonuna olan itkilәr riski il әrzindәki itkilәr riskini әks etdirmir. 
 
Hәssaslıq tәhlili üzrә mәhdudiyyәtlәr 
 
Yuxarıda qeyd olunan cәdvәllәr digәr ehtimallar dәyişmәdiyi halda әsas ehtimaldakı dәyişikliyin 
tәsirini әks etdirir. Reallıqda, ehtimallar vә digәr amillәr arasında qarşılıqlı әlaqә mövcuddur. O 
cümlәdәn qeyd etmәk lazımdır ki, bu hәssaslıqlar sabit deyil vә iri yaxud xırda tәsirlәr bu 
nәticәlәrdәn interpolyasiya vә ya ekstrapolyasiya edilmәmәlidir. 
 
Hәssaslıq tәhlili Qrupun aktiv vә öhdәliklәrinin fәal şәkildә idarә edildiyini nәzәrә almır. Bundan 
başqa, bazarda hәr hansı canlanma baş verdiyi zaman Qrupun maliyyә vәziyyәti dәyişә bilәr. 
Mәsәlәn, Qrupun maliyyә riskinin idarәedilmәsi strategiyası bazar dәyişikliklәri ilә bağlı riskә 
mәruzqalma halının idarә olunması mәqsәdini daşıyır. İnvestisiya bazarlarında mәnfi dәyişikliklәr 
olduqda rәhbәrlik tәrәfindәn görülәn tәdbirlәr investisiyaların satılması, investisiya portfeli 
strukturunun dәyişmәsi vә hәyata keçirilәn digәr mühafizә tәdbirlәrindәn ibarәt ola bilәr. Nәticә 
etibarı ilә, aktivlәr maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda bazar dәyәri ilә qeyd edilir, lakin  
tәxminlәrdәki dәyişiklik öhdәliklәrә tәsir göstәrә bilmir. Belә olan tәqdirdә, öhdәliklәr vә aktivlәr üçün 
müxtәlif qiymәtlәndirmә әsasları sәhmdar kapitalında dәyişkәnliyә gәtirib çıxara bilәr. 
 
Yuxarıdakı hәssaslıq tәhlillәri üzrә digәr mәhdudiyyәtlәrә Qrupun yalnız dәqiqliklә 
proqnozlaşdırılması mümkün olmayan qısamüddәtli bazar dәyişikliklәrinә dair mövqeyini әks etdirәn 
potensial riski göstәrmәk üçün şәrti bazar dәyişikliklәrindәn istifadә olunması vә bütün faiz 
dәrәcәlәrinin eyni tәrzdә dәyişәcәyi ilә bağlı tәxminlәr daxildir.  
 
Sәhm qiymәtlәrinin dәyişmәsi riski  
 
Sәhm qiymәtinin dәyişmәsi riski - bazar qiymәtlәrindә dәyişikliklәr nәticәsindә, belә dәyişikliklәrin fәrdi 
qiymәtli kağızlara vә ya onların eminentlәrinә xas olan faktorlardan vә yaxud bazarda ticarәti aparılan 
bütün qiymәtli kağızlara tәsir edәn faktorlardan yaranıb-yaranmamasından asılı olmayaraq maliyyә 
alәti dәyәrinin dәyişmәsi riskidir.  
 
Aşağıdakı hәssaslıq tәhlili hesabat tarixinin sonuna olan sәhm qiymәtinin dәyişmәsi riskinә 
mәruzqalma hәddi әsasında müәyyәn olunmuşdur.  
 
Sәhmlәrin mәzәnnәsi 5% dәrәcә ilә artdıqda/azaldıqda, kapital investisiyaları satılabilәn kimi 
tәsniflәşdirildiyindәn vә silinmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş investisiyalar olmadığından,31 dekabr 2013-cü il 
tarixinә bitәn il üzrә xalis mәnfәәtdә hәr hansı dәyişiklik olmayacaq.  
 
Qrupun sәhm qiymәtlәrinә hәssaslığı keçәn ildәn etibarәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәmişdir.  
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Sığorta riskinin idarә edilmәsi  
 
Hәr hansı sığorta müqavilәsi üzrә risk sığortalanmış hadisәnin baş vermәsi ehtimalından vә qeyri-
müәyyәn mәblәğdә iddianın yaranmasından ibarәtdir. Sığorta müqavilәsinin növündәn asılı olaraq bu 
riskә tәsadüfi hallarda rast gәlinir vә bu sәbәbdәn dә hәr bir sığorta müqavilәsi üçün әvvәlcәdәn 
pronozlaşdırmaq mümkün deyil.    
 
Qrupun ümumi vә xalis zәrәr әmsalları aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 
 2013  2012 
   
Zәrәr әmsalı 60.30%  47.87%
Ümumi әmsal 95.88%  100.43%
 
 
Ehtimal nәzәriyyәsinin qiymәtqoyma vә ehtiyatların yaradılmasına tәtbiq edildiyi sığorta  müqavilәlәri 
portfelindә Qrupun öz sığorta müqavilәlәri ilә bağlı mәruz qaldığı әsas risk - faktiki iddiaların vә 
mәnfәәt ödәnişlәrinin sığorta öhdәliklәrindәn artıq olmasıdır. Bu iddiaların vә gәlirlәrin nәzәrdә 
tutulandan daha artıq olması nәticәsindә baş verә bilәr. Sığortalanmış hadisәlәr tәsadüfәn baş verir 
vә iddialar vә ödәnişlәrin faktiki sayı vә mәblәği hәr il statistik metodlarla müәyyәn edilmiş 
sәviyyәdәn fәrqlәnir. 
 
Qrup öz riskini ümumi riskin idarә edilmәsi çәrçivәsindә anderraytinq vә tәkrarsığorta strategiyası 
vasitәsilә idarә edir. Qiymәtqoyma sistemi tendensiyalar vә keçmiş tәcrübә ilә bağlı fәrziyyәlәrә 
әsaslanır. Risklәrә mәruzqalmanın tәsiri isә anderraytinq hәdlәrini vә meyarlarını sәnәdlәşdirmәklә idarә 
olunur. Tәkrarsığorta Qrupa ayrı-ayrı böyük vә ya qәza hadisәlәri  nәticәsindә potensial zәrәrin tәsirini 
azaltmaq, elәcә dә, xüsusi risklәrә çıxışı tәmin etmәk  vә kapitalın idarә edilmәsinә yardımçı olmaq üçün 
alınır. Tәkrarsığorta polislәri tәsdiq olunmuş tәkrar sığortaçılarla  ya bәrabәr zәrәr vә yaxud  zәrәrin 
aşılması yanaşması әsasında qәbul olunur. 
 
Qrup sığorta riskini müәyyәn edilmiş daxili prosedurlar әsasında idarә edir. Bura aşağıdakılar 
daxildir: 
 
 Biznes istiqamәtlәri üzrә sığorta portfellәrinin itki ilә fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk mәqsәdilә  

anderraytinq departamenti üçün nәzәrdә tutulan anderraytinq prosedurlarının müәyyәn edilmәsi; 

 Qrupun iddialara /qәzalara mәruz qalmasını mәhdudlaşdırmaq mәqsәdilә tәkrarsığortadan, o 
cümlәdәn tәkrarsığorta zәrәrinin aşılması yanaşmasından vә hәr hal üzrә kvota payının 
tәkrarsığortasından istifadә; 

 Rәhbәrlik tәrәfindәn aktiv vә öhdәliklәrin gözlәnilәn iddia ödәnişlәri modelinin aktivlәrin ödәmә 
müddәtlәrinә uyğunlaşdırılması üçün monitorinqin aparılması; vә 

 Sığorta biznesinin müxtәlif siniflәri üzrә bölüşdürülmәsi (diversifikasiya). 

 
Risk keyfiyyәti sığorta şirkәti (anderrayter) tәrәfindәn yazılı formada müәyyәn edilir vә Baş Әmәliyyat 
rәhbәri tәrәfindәn tәsdiqlәnir. Bundan әlavә, anderrayter bütün sığorta obyektlәrini yoxlayır. 
Yuxarıda qeyd olunan risklәr üçün, tarif bütün müvafiq mәlumatı daxil edәndәn sonra hәr bir sığorta 
obyekti üçün dәrәcәni avtomatik şәkildә tәyin edәn әrizә formasını istifadә etmәklә müәyyәn edilә 
bilәr. Müqavilә üçün hәdlәr Tәkrarsığorta Departamenti tәrәfindәn müәyyәn edilir vә Satış 
departamentinә çatdırılır.   
 
Tәkrarsığortaçıdan alınan bütün risklәr üçün, habelә razılaşdırılmış müqavilә hәdlәrindә olmayan 
sığorta risklәri üçün mütlәq Tәkrarsığorta Departamenti Rәhbәrinin tәsdiqnamәsi alınmalıdır.   
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Aşağıdakı cәdvәllәr 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә müqavilә şәrtlәrinә daxil olan 
sığortalanmış zәrәr hәdlәrinin (ümumi vә tәkrarsığortaçıların payı) hәr müqavilә növü üzrә 
cәmlәşmәsini açıqlayır: 
 

 31 dekabr 2013-cü il  31 dekabr 2012-ci il

 
Ümumi  Tәkrarsığorta

-çının payı 
 Xalis 

saxlanma 
 Ümumi  Tәkrarsığorta-

çının payı 
 Xalis 

saxlanma 

     

Avtomobil 1,884,436,449  (27,900,791) 1,856,535,658  2,861,054  -   2,861,054 

Әmlak  588,820,635  (325,267,696) 263,552,939  52,352,421  (29,524,847)  22,827,574 

Tibbi  127,232,810  (248,772) 126,984,038  265,545,805  (18,117,348)  247,428,457 
Üçüncü tәrәflәr 

qarşısında öhdәliyin  
sığortası  18,070,150  (16,412,527) 1,657,623  4,629,200  (3,900,141)  729,059 

İşәgötürәnin 
mәsuliyyәtinin 
sığortası 6,447,979  (5,422,375) 1,025,604  496,114  (94,718)  401,396 

Bank әmәliyyatları 1,000,000  (3,000,000) (2,000,000)  254,919,964  (185,476,436)  69,443,528 

Gәmilәr 495,411,750  (495,411,750) -   -   -   -  

Karqo 3,316,273  (1,989,015) 1,327,258  211,784,736  (32,058,726)  179,726,010 

İstismar müddәti -  -  3,370,000  (3,250,000)  120,000 

Digәr -  (66,500) (66,500)  6,000  -   6,000 

   

Cәmi 3,124,736,046  (875,719,426) 2,249,016,620  795,965,294  (272,422,216)  523,543,078 

 
 
Yuxarıdakı cәdvәldә açıqlanan bütün sığorta risklәri Azәrbaycan Respublikası üzrә cәmlәşmişdir. 
 
Tәkrarsığorta siyasәti 
 
Tәkrarsığorta sığorta riskini idarә etmәk üçün bir vasitә kimi istifadә olunur. Lakin bu, Qrupu әsas 
sığortaçı kimi öhdәlikdәn azad etmir. Әgәr tәkrarsığortaçı hәr hansı sәbәbdәn iddia üzrә ödәniş edә 
bilmәzsә, Qrup sığorta polisi sahibinә bu ödәnişi etmәk öhdәliyi daşıyır. Tәkrarsığortaçının kredit 
ödәmә qabiliyyәtinә hәr il istәnilәn yeni müqavilә tәsdiq olunmazdan әvvәl maliyyә imkanları 
nәzәrdәn keçirmәklә yenidәn baxılır. Qrupun nәqliyyat vasitәlәri, üçüncü tәrәflәr qarşısında öhdәlik 
vә işәgötürәnin mәsuliyyәt öhdәliyi, bәdbәxt hadisәdәn fәrdi sığortalanma vә әmlakın 
sığortalanması portfellәrinin mühüm hissәsi xarici tәkrarsığorta şirkәtlәri tәrәfindәn 50,000 Avrodan 
artıq lakin 2,000,000 Avro hәddinә qәdәr zәrәrlәri әhatә edәn müqavilәlәr әsasında 
tәkrarsığortalanır.   
 
Yuxarıda qeyd olunan müqavilәlәrdәki hәddi aşan digәr böyük risklәr xarici fakultativ tәkrarsığorta 
müqavilәlәri әsasında ödәnilir, lakin kiçik risklәrin әksәriyyәti Qrup tәrәfindәn o şәrtlә saxlanılır ki, 
istәnilәn sığorta polisi әsasında saxlanılan risk Qrupun sәhmdar kapitalının 10 %-dәn çox olmasın. 
 
Qrupun tәkrarsığorta qaydalarını idarә edәn Tәkrarsığorta departamenti bütün tәkrarsığortaçıların 
kredit ödәmә qabiliyyәtini reytinq agentliklәri tәrәfindәn tәqdim olunan kredit dәrәcәlәrini vә 
ictimaiyyәtә açıq olan digәr maliyyә mәlumatını nәzәrdәn keçirmәklә qiymәtlәndirir. Qrupun  
әmәkdaşlıq etdiyi tәkrarsığorta şirkәtlәri әsasәn Böyük Britaniyada, Amerika Birlәşmiş Ştatlarında, 
Almaniyada, Rusiya vә Fransada yerlәşәn şirkәtlәrdir.  Tәkrarsığorta departamenti müqavilәlәr vә 
uzunmüddәtli sığorta polislәrin tәkrarsığortaçıları üçün beynәlxalq reytinqlәr üzrә minimum hәdlәri 
“A” kimi müәyyәn etmiş, lakin tәkrarsığorta şirkәtlәrinin seçilmәsi üçün bütün digәr yerlәşdirmәlәrlә 
bağlı beynәlxalq reytinqlәr üzrә minimum hәdlәr hәlә müәyyәn olunmamışdır. 
 
Ayrı-ayrı әmәliyyat bölmәlәri davamlı olaraq biznes әmәliyyatları apardıqları mühüm müqavilә 
sahiblәri ilә ödәniş tarixlәrinin qeydiyyatını aparır. Fәrdi qarşı tәrәflәrә tәsiri digәr mexanizmlәrlә 
tәnzimlәnir, mәsәlәn, әvәzlәşdirmә hüququ, burada qarşı tәrәflәr hәm Qrupun debitorları, hәm dә 
kreditorlarıdır. Qrupa hesabat olunan idarәetmә mәlumatına kreditlәr vә debitor borcları üzrә 
dәyәrsizlәşmә ehtiyatlarının vә sonrakı silinmәlәrin tәfsilatı daxildir. Daxili audit Qrupun kredit 
prosedurlarının yerinә yetirilmә dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk üçün mütәmadi yoxlamalar keçirir. Fәrdi 
sığorta polisi sahiblәrinә vә  bir qrup sığorta polisi sahiblәrinә tәsirlәr  kredit ödәmә qabiliyyәti ilә bağlı 
nәzarәtlәrin davamlı monitorinqi zamanı toplanır.  
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Fәrdi sığorta polisi sahiblәrinә vә ya sığorta polisi sahiblәrinin eyni qruplarına mühüm tәsir olduqda 
Qrupun risk departamenti tәrәfindәn maliyyә tәhlili aparılır. 
 
Sığorta zәrәri ehtiyatlarının tәxmin edilmәsi  
 
Zәrәrlәr üçün ehtiyatlar Qrupun әvvәlki dövrlәrә aid mәlumatlarına әsaslanan aktuari üsulu ilә 
hesablanır. Ödәnilmәmiş iddiaların (hesabat olunmuş vә olunmamış) tәxmini dәyәrini hesablayarkәn 
Qrup, zәrәr әmsalı ilә bağlı tәxminlәrә (zәrәr әmsalı, sığorta iddialarının mәcmu dәyәri vә bu cür 
iddialarla bağlı müәyyәn maliyyә ilindә qazanılmış sığorta mükafatları arasında nisbәt kimi müәyyәn 
edilir) vә hәmin tәxminlәr әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş formulu istifadә etmәklә daha çox әhәmiyyәt 
verilәn faktiki iddialar tәcrübәsinә әsaslanır.   
 
İlkin zәrәr әmsalının hesablanması qiymәtlәndirmә vasitәsi kimi mühüm amildir vә sığorta 
haqlarındakı dәyişikliklәr, gözlәnilәn bazar tәcrübәsi vә iddialar üzrә әvvәlki dövrün inflyasiyası kimi 
faktorları nәzәrә alan keçmiş illәrin tәcrübәsinә әsaslanır. Cari il üçün istifadә edilәn zәrәr әmsalların 
ilkin tәxmini (tәkrarsığortadan әvvәl) cari vә әvvәlki ildә qazanılmış sığorta haqlarının risk növünә 
görә tәhlil edilir. 
 
Baş vermiş, lakin bildirilmәmiş zәrәrlәr ehtiyatının (“IBNR”) tәxmin edilmәsi artıq hesabat olunmuş 
iddialarla әlaqәli xәrcin tәxmin edilmәsinә nisbәtәn daha qeyri-müәyyәndir. Baş vermiş, lakin 
bildirilmәmiş iddialar onların yaranmasına sәbәb olan hadisәdәn bir neçә il keçmәyәnә qәdәr Qrupa 
mәlum olmaya bilәr.   
 
Hesabat olunmuş, lakin ödәnilmәmiş iddiaların dәyәri üzrә öhdәliyi hesablayarkәn Qrup zәrәr 
qiymәtlәndiricilәrindәn әldә edilmiş istәnilәn mәlumatı vә әvvәlki dövrlәrdә oxşar xüsusiyyәtlәrә 
malik iddiaların ödәnilmәsi xәrcinә dair mәlumatı nәzәrә alır. Böyük iddialar fәrdi qaydada  
qiymәtlәndirilir vә ya onların artımının vә fәaliyyәt sahәsinin portfelin digәr hissәsinә mümkün 
tәhrifedici tәsirini nәzәrә almaq üçün ayrıca proqnozlaşdırılır. Mümkün olduqda, Qrup ehtiyatların 
tәlәb olunan sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün müxtәlif üsullardan istifadә edir. Bu, proqnozlaşdırılan 
tәcrübәyә xas olan tendensiyalar haqqında daha çox mәlumat әldә etmәyә imkan yaradır. Müxtәlif 
metodologiyalar vasitәsilә verilmiş proqnozlar da mümkün nәticәlәrin hәcminin qiymәtlәndirilmәsinә 
kömәk edir. Müvafiq hesablama üsulu fәaliyyәt növünün xüsusiyyәtlәrini vә bәdbәxt hadisәnin baş 
verdiyi hәr il üzrә artım dәrәcәsini nәzәrә almaqla seçilir. 
  
İddiaların artımı cәdvәllәri 
 
Aşağıdakı cәdvәllәrdә dövr üzrә iddiaların hәm ümumi artımı, hәmdә  tәkrarsığorta bazası 
çıxılmaqla artımı göstәrilir. 
İddiaların artım tәhlili  – ümumi : 
 

  İddianın ödәnildiyi il 
 İllәr 0 1 2 3 
      

Hadisә 
ili 

2009 500 3,996 - - 
2011 1,620,383 563,735 127  
2012 2,374,213 459,299   
2013 2,482,429    

 
 
İddiaların artım tәhlili – xalis: 
 

  İddianın ödәnildiyi il 
 İllәr 0 1 2 

Hadisә 
ili  

    
2011 117,547 37,057 32 
2012 102,277 196,119  
2013 221,560   
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Fәrziyyәlәr vә hәssaslıqlar  
 
İddiaların tezliyi vә әhәmiyyәtliliyi. 
 
Qrup iddiaların tezliyi vә әhәmiyyәtliliyi ilә bağlı risklәri özünün anderraytinq strategiyası, müvafiq 
tәkrarsığorta tәdbirlәri vә iddiaların fәal hәlli yolu ilә idarә edir.   
 
Anderraytinq strategiyası sığortalanmış risklәrin riskin növü vә mәblәği, elәcә dә aid olduğu sәnaye 
sahәsi üzrә müxtәlifliyini tәmin etmәyә yönәlmişdir.  
 
Anderraytinq hәdlәri müvafiq riskin seçilmәsi meyarını yerinә yetirmәk üçün qaydasındadır. Mәsәlәn, 
Qrup fәrdi sığorta polislәrini yenilәmәmәk hüququna malik deyildir , o, vәsaitlәrin  tutulmasını tәlәb 
edә bilәr vә o, saxtakarlıq iddiasına görә ödәnişdәn imtina etmәk hüququna malikdir. Sığorta 
müqavilәlәri hәmçinin Qrupa bәzi vә ya bütün xәrclәrin (mәsәlәn, subroqasiya) ödәnilmәsi üçün  
üçüncü tәrәflәri tәqib etmәk hüququ verir. Tәkrarsığorta tәdbirlәrinә artıq vәsaitlәr, zәrәrin 
mәhdudlaşdırılması vә bәdbәxt hadisәlәrin bәrpası daxildir.     
 
Tәkrarsığortadan әvvәl vә sonra qәbul olunmuş sığorta riskinin bütün növlәri ilә bağlı sığorta riskinin 
tәsiri aşağıda icmallaşdırılır: 
 
 Vergidәn әvvәl mәnfәәt  
 2013  2012 
  
Zәrәr әmsallarında 5% artım    

Ümumi  (139,151) (195,568)
Xalis (133,690) (171,218)

   
Zәrәr әmsallarında 5% artım    

Ümumi  139,151  195,568
Xalis 133,690  171,218

 
 
Gәlәcәk iddialar üzrә ödәnişlәrin hesablanmasında qeyri-müәyyәnlik mәnbәlәri  
 
Sığorta müqavilәlәri üzrә iddialar yarandığı zaman ödәnilir. Zәrәr müqavilә müddәtindәn sonra aşkar 
olunsa belә, sığorta müqavilәsinin müddәti әrzindә baş vermiş bütün sığortalanmış hadisәlәrә görә 
Qrup mәsuliyyәt daşıyır. Nәticә etibarilә, öhdәliklә bağlı iddialar uzun müddәt әrzindә hәll edilir vә 
iddia ehtiyatının daha böyük elementi çәkilmiş lakin hesabat olunmamış xәrclәrә aid olur (IBNR).  
Sığorta müqavilәlәrindәki pul vәsaitlәri axınının mәblәğinә vә vaxtına tәsir göstәrәn bәzi dәyişikliklәr 
mövcuddur. Onlar әsasәn müqavilәni imzalayan fiziki şәxslәrin hәyata keçirdiyi biznes fәaliyyәtlәrinә 
xas olan risklәrә vә qәbul etdiklәri risklәrin idarә edilmәsi prosedurlarına aiddir. Qrupun müqavilәlәri 
üzrә ödәnişlәr әsasәn verilmiş pul mükafatlarını әks etdirir. Bu cür ödәnişlәr birdәfәlik aparılır vә 
itirilmiş gәlirin vә bәdbәxt hadisә nәticәsindә zәrәr çәkmiş tәrәfin çәkәcәyi reabilitasiya xәrclәrinin 
cari dәyәri kimi hesablanır. 
 
İddiaların hesablanmış dәyәrinә gözlәnilәn subroqasiya dәyәri vә qaytarılan digәr vәsaitlәr 
çıxılmaqla iddialar üzrә hesablaşma zamanı çәkilәcәk birbaşa xәrclәr daxildir. Qrup iddialar üzrә  
mәruzqalmalarla bağlı lazımi mәlumata sahib olmaq üçün bütün müvafiq addımları atır. Lakin, 
iddialar üçün ehtiyatların yaradılmasında qeyri-müәyyәnlik olarsa yekun nәticәnin müәyyәn olunan 
hәqiqi öhdәlikdәn fәrqli olacağı ehtimal edilir.  Bu müqavilәlәr üçün öhdәlik çәkilmiş lakin hesabat 
olunmamış xәrclәr üzrә ehtiyatdan, hәlә ödәnilmәmiş iddialar üçün ehtiyatdan vә hesabat dövrünün 
sonunda müddәti başa çatmamış risklәr üçün ehtiyatdan ibarәtdir.  
 
İddiaların mәblәği әsasәn mәhkәmә ilә tәyin olunan ödәnilmәli zәrәr mәblәğlәrinin sәviyyәsindәn vә 
müqavilә mәsәlәlәri elәcә dә qanun pozuntusu üzrә hüquqi presedentin hazırlanmasından daha çox 
asılıdır. Sığorta müqavilәlәri hәmçinin latent iddiaların yeni növlәrinin yaranmasından asılıdır,  lakin 
hesabat dövrünün sonunda bununla bağlı heç bir ehtiyat daxil edilmir.  
 
Ödәnilmәmiş iddiaların (hesabat olunmuş vә olunmamış) tәxmini dәyәrini hesablayarkәn Qrup, zәrәr 
әmsalı ilә bağlı tәxminlәrә (zәrәr әmsalı, sığorta iddialarının mәcmu dәyәri vә bu cür iddialarla bağlı 
müәyyәn maliyyә ilindә qazanılmış sığorta mükafatları arasında nisbәt kimi müәyyәn edilir) vә hәmin 
tәxminlәr әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş formulu istifadә etmәklә daha çox әhәmiyyәt verilәn faktiki 
iddialar tәcrübәsinә әsaslanır.   
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İlkin zәrәr әmsalının hesablanması qiymәtlәndirmә mexanizminin mühüm ehtimalıdır vә sığorta 
ödәnişlәrinin dәrәcәsi, gözlәnilәn bazar tәcrübәsi vә tarixi iddiaların inflyasiyası kimi amillәri nәzәrә 
almaqla keçmiş illәrin tәcrübәsinә әsaslanır. Cari il üçün istifadә olunan zәrәr әmsallarının ilkin 
tәxminı (tәkrarsığortadan әvvәl) aşağıda cari vә әvvәlki illәrdә qazanılan mükafatlar üçün әrazi, 
risklәrin növü vә sığortalanmış tәrәfin fәaliyyәt göstәrdiyi sәnaye sahәsi üzrә tәhlil edilir.  
 
Baş vermiş, lakin bildirilmәmiş zәrәrlәrin tәxmin edilmәsi (“IBNR”) tәxmin edilmәsi artıq Qrupa 
hesabat olunmuş iddialarla әlaqәli xәrcin tәxmin edilmәsinә nisbәtәn daha qeyri-müәyyәndir. Baş 
vermiş, lakin bildirilmәmiş iddialar onların yaranmasına sәbәb olan hadisәdәn bir neçә il keçmәyәnә 
qәdәr Qrupa mәlum olmaya bilәr. Sığorta müqavilәlәri üçün ümumi öhdәliyin baş vermiş lakin 
bildirilmәmiş hissәsi böyük olmaqla yanaşı belә öhdәliklәrin hesablanmasında çoxlu çәtinliklәr 
olduğundan ilkin tәxminlәrlә yekun nәticәlәr arasında mühüm fәrqlәri әks etdirәcәk.  
 
Hesabat olunmuş, lakin ödәnilmәmiş iddiaların dәyәri üzrә öhdәliyi hesablayarkәn Qrup zәrәr 
qiymәtlәndiricilәrindәn әldә edilmiş istәnilәn mәlumatı vә әvvәlki dövrlәrdә oxşar xüsusiyyәtlәrә 
malik iddiaların ödәnilmәsi xәrcinә dair mәlumatı nәzәrә alır. Böyük iddialar fәrdi qaydada  
qiymәtlәndirilir vә ya onların artımının vә fәaliyyәt sahәsinin portfelin digәr hissәsinә mümkün 
tәhrifedici tәsirini nәzәrә almaq üçün ayrıca proqnozlaşdırılır. 
 
Mümkün olduqda, Qrup ehtiyatların tәlәb olunan sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün müxtәlif 
üsullardan istifadә edir. Bu, proqnozlaşdırılan tәcrübәyә xas olan tendensiyalar haqqında daha geniş 
anlayış verir. Müxtәlif metodologiyalar vasitәsilә verilmiş proqnozlar da mümkün nәticәlәrin hәcminin 
qiymәtlәndirilmәsinә kömәk edir. Müvafiq hesablama üsulu fәaliyyәt növünün xüsusiyyәtlәrini vә 
bәdbәxt hadisәnin baş verdiyi hәr il üzrә artım dәrәcәsini nәzәrә almaqla seçilir. 
 
Qeyd 11-dә göstәrilәn il üçün hesabat olunmuş iddialarla bağlı yekun iddia dәyәrinin hesablaması 
tәqdim olunur.  Bu Qrupun iddialarla bağlı ödәnişlәr üçün qiymәtlәndirmә vasitәlәrinin düzgünlüyünü 
әks etdirir.  
 
Ümumi sığorta müqavilәlәri ilә bağlı risklәr mürәkkәbdir vә bir sıra dәyişikliklәrә mәruzdur ki, bu da 
kәmiyyәt hәssaslığı tәhlilini çәtinlәşdirir. Qrup keçmiş iddiaların hazırlanması tәcrübәsinә 
әsaslanmaqla müxtәlif statistik vә sığorta mexanizmlәrindәn istifadә edir. Buna orta iddia dәyәri, 
yekun iddiaların sayı vә gözlәnilәn zәrәr әmsalı daxildir. Qrup tәrәfindәn öhdәliklәrin hesablanması 
zamanı istifadә olunan әsas metodlar aşağıdakılardır: 
 
 Zәncirvari pillәkәn; 

 Gözlәnilәn zәrәr әmsalı. 

 
Qrup hesab edir ki maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda tanınmış ümumi sığorta iddiaları üzrә 
öhdәlik düzgündür. Lakin faktiki tәcrübә gözlәnilәn nәticәdәn fәrqlәnәcәk.  
 
Öhdәliyin adekvatlıq testi. 
 
Öhdәliyin adekvatlıq testinә әsasәn 2013 vә ya 2012-ci illәrdә heç bir zәrәr yaranmamışdır.  
 
Әmәliyyat riski 
 
Әmәliyyat riski sistemin işlәmәmәsi, insan sәhvi, fırıldaqçılıq vә ya xarici hadisәlәrin tәsiri nәticәsindә 
yaranan zәrәr riskidir. Nәzarәt sistemi düzgün fәaliyyәt göstәrmәdikdә әmәliyyat risklәri nüfuza xәlәl 
yetirә, habelә hüquqi vә ya qanuni nәticәlәrә sәbәb ola, yaxud da maliyyә itkilәri ilә nәticәlәnә bilәr. 
Qrup bütün әmәliyyat risklәrinin aradan qaldırılmasını planlaşdıra bilmәsә dә, belә risklәri nәzarәt 
qaydaları vasitәsilә, elәcә dә mümkün risklәrin monitorinqini vә onlara cavab tәdbirlәrini hәyata 
keçirmәklә idarә etmәyә sәy göstәrir. Nәzarәt tәdbirlәrinә vәzifәlәrin effektiv bölgüsü, çıxış, tәsdiqlәmә 
vә üzlәşdirmә proseslәri, habelә işçilәrin tәlimi vә qiymәtlәndirmә proseslәri daxildir. 
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37. HESABAT TARİXİNDӘN SONRAKI HADİSӘLӘR 

 
2014-cü ilin iyun ayında Qrup hәr birinin nominal dәyәri 2 AZN olan 19,422,500 әlavә sәhm qeydiyyata 
almışdır ki, bu da sәhmdar kapitalının 38,845,000 manat mәblәğindә artmasına sәbәb olmuşdur. 
Sәhmdar kapitalında artım 2013-cü ilin sonunda elan olunmuşdur.   
 
Hesabat tarixindәn sonra sәhmdar olan Asbet” Limited şirkәtindәn kreditlәr üzrә 22,576,642 AZN 
mәblәğindә ödәniş qәbul olunmuşdur  (Qeyd 26). 


