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MALivva HESABATLARININ HAZIRLANMASI va resole EoiLMasiNa GORa 
RaHBaRLiviN MaSULivvaTi HAQQINOA BaVANAT 
31 OEKABR 2012-ci iL TARixiNa BiTaN iL OZRa 

•
 

Asagidakr boyanat, 2-3 ci sahifolarda gostorilmis mustoqil auditorlann hesabatmda auditorlann 
vozifolar haqqmda muddoalarla birgo oxunmahdir vo "MCB Lizinq" Qapah Sohmdar Comiyyctinin 
(bundan sonra "Sirkot") maliyyo hesabatlan ilo olaqcdar rohborlik V<l mustcqil auditorlar arasmda 
mtivafiq vozifa bolgusunu aks etdirmok moqsodidasiyir. 

Sirkotin 31 dekabr 2012-ci il tarixindo biton il uzro maliyyo durumunu, faaliyyotinin naticolcrini, 
pul vosaitlorinin horckcti V<l kapitalda doyisikliklori Maliyyo Hesabatlanmn Beynolxalq 
Standartlarma ("MHBS") asason mtivafiq qaydada oks etdiron maliyyo hesabatlanrun 
hazi rlanrnasma gore rohbcrlik masuliyyat dasiyir. 

MaIiYY<l hesabatlanru hazirlayarkon, rahborlik: 

•	 Mtivafiq mtihasibat prinsiplorinin secilmosi vo uygun olaraq totbiq edilmosi; 
•	 Montiqli vc moqscdouygun qorarlann V<l tcxminlorin qobul edilmosi; 
•	 Hor hansi chomiyyotli konarlasmalann aciqlanmasr vo maliyyo hesabatlannda izah edilmosi 

sorti ilo MHBS-nm talablarino riayot olunmasi va; 
•	 8g<lr yaxm galocokdo, Sirkotin normal scrtlor altmda fcaliyyotini davam etdirocayi gtiman 

edilirso, hesabat tarixino maliyyo hesabatlannm foaliyyotin davamhhgi prinsipi osasmda 
hazirlanmasma gore rnosuliyyct dasiyir. 

Rohborlik homcinin: 

•	 Sirkotin daxilindo scmorali va yuksok saviyyoli daxili nezarct sisteminin toskili, totbiqi vo 
qorunmasi; 

•	 Sirkotin maliyyo hesabatlanrun MHBS-na uygun olaraq hazirlanmasi V<l maliyyo 
voziyyotini istonilsn zaman dtizgtin oks etdiron mtihasibat ucotu sisteminin toskil olunmasi; 

•	 Mtihasibat ucotunun Azorbaycan Respublikasmda qobul edilmis qanunvericilik V<l 
mtihasibat ucotu standartlanna muvafiq qaydada apanlmasi; 

•	 Mtimktin imkanlardan istifado edorok Sirkotin aktivlorinin muhafizo edilmosinin toskil 
olunrnasi vo; 

•	 Saxtakarhq, yanlishq va digor qanuna uygunsuzluq hallanrun mtioyycn edilmosi V~ 

qarsismm almmasi Ilctln mosuliyyat dasiytr. 

31 dekabr 2012-ci il tarixinda bitan iI uzro maliyyo hesabatlan Sirkotin ldara Heyoti tcrofindon 
31 yanvar 2013-cti ildo tasdiq edilmisdir. . 

Rahbarlik admdan: 

c- c::=: =:::>~
 

31 yanvar 2013-eli it 
Azorbaycan Respublikasi, Baki 
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MOSTaQiL AuoiTORLARIN HESABATI 

"MCB Lizinq" Qapah Sohmdar Comiyyetinin Sohmdarlan V;l ldaro Heyotino: 

Maliyye hesabatlan haqqtnda hesabat 

Biz "MCB Lizinq" Qapah Sohmdar Comiyystinin 31 dekabr 2012-ci il tarixino toqdim edilon 
maliyyo voziyyoti haqqmda hesabati vo homin tarixa tamamlanan il uzro mocmu galir hesabati, 
kapitalda doyisikliklar haqqmda hesabat V;l pul vasaitlorinin horckoti haqqmda hesabatdan, elcco 
do osas ucot prinsiplorinin va digar izahedici qeydlorin xulasosindon ibarot olan maliyyo 
hesabatlanrun audit yoxlamasim apardiq. 

Maliyye hesabatlartnin haztrlanmasi uzr» rehberliyin mesuliyyeti 

Rahborlik bu maliyyo hesabatlarmm Maliyyo Hesabatlan Beynolxalq Standartlarma uygun olaraq 
hazirlanmasma va duzgun toqdim edilmosino, saxtakarhq vo ya yanhshqlardan qaynaqlanan 
ohamiyyotli konarlasmalann tasirino moruz qalmayan rnaliyyo hesabatlannm hazirlanrnasma 
imkan veran nozarota gore mosuliyyot dasi yir. Bu mosuliyyota asagidakilar aiddir: maliyyo 
hesabatlanrnn hazirlanmasi ilo olaqcdar, saxtakarhq V;l ya yanhshqdan qaynaqlanan ohomiyyatli 
konarlasmalann qarsisiru almaq masqsodila daxili nozarst sisteminin islonib hazirlanmasi, 
qurulmasi vo mohkcmlondirilmcsi, muvafiq muhasibat siyasotinin secilmosi vc totbiq edilmosi, 
movcud scrtlor osasmda moqbul muhasibat toxminlarinin irali surulmssi. 

Auditorlann mesuliyyeti 

Bizim masuliyyotimiz, apardignmz audit yoxlamasma osason bu maliyyo hesabatlanna dair ray 
bildirmokdan ibarotdir. Tarofimizdan apanlrms audit yoxlamasmm Beynolxalq Audit 
Standartlarma uygunlugunu tosdiq edirik. Hemin standartlann talobina gore, biz etik tcloblcro 
omal etmoli V;l auditi elo sokildo planlasdirmah V;l aparmahyiq ki, maliyyo hesabatlannda 
ohamiyyatli tohriflarin movcud olmamasma kifayot qodar omin olaq. 

Audit yoxlamasma rnaliyya hesabatlanndaki mcbloglcr V;l aciqlamalara dair auditor subutu oldc 
etmok ucun muvafiq prosedurlann yerino yetirilmosi daxildir. Secilmis prosedurlar auditorun 
mulahizosindan, eloca da saxtakarhq vo ya sohvlcr noticasinda maliyyo hesabatIarmm ahomiyyatli 
daracodo tohrif edilmosi risklorinin qiymatlondirilmosindon asihdir. Hemin risklori 
qiymctlondirorkon auditor Sirkotin daxili nozarot sisteminin effektivliyino dair roy bildirmok tirytin 
deyil, saraito gora muvafiq audit prosedurlarmm islonib hazirlanmasi msqsadilo Sirkot torafindcn 
maliyyo hesabatlannm hazirlanrnasi V;l duzgun toqdim edilmosi tirytin rnuvafiq daxili nozarot 
sistemini nazardon kecirir, Bundan clava, audit yoxlamasma movcud ucot siyasotinin 
uygunlugunun vo rohborliyin ucot toxminlcrinin osaslandmlmasmm qiymctlondirilmasi, eloco da 
maliyyo hesabatIarmm umumi tcqdimatmm doycrlandirilmosi daxildir. 

Biz hesab edirik ki, oldc etdiyimiz auditor subutu audit royirnizi bildirmok tirytin kifayot qoder osas 
verir. 

:;IAzerbaijani Member Firm of Grant Thornton International Ltd. 
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Fikrimizco, maliyya hesabatlan biitiin ohomiyyotli aspektlor baximmdan "MCB Lizinq" Qapah 
Sohmdar Comiyyotinin 31 dekabr 2012-ci iI tarixino maliyyo vcziyyotini va hemin tarixdo 
tamamlanan il uzro mal iyys naticolarini vo pul vosaitlarinin hsrskotini Beynolxalq Maliyyo 
Hesabatlan Standartlanna uygun olaraq dtlzgiln oks etdirir. 

Diger meseleler 

8vvalki ilin maliyyo hesabatlan basqa auditor tcrsfindon audit olunmusdur va hemin auditor 27 
yanvar 20 12-ci il tarixdo maliyyo hesabatlan tizre musbot ray vermisdir, 

• 31 yanvar 2013-cii il 

Azorbaycan Respublikast , Baki 

Azerbaijani Member Firm of Grant Thornton International Ltd. 

•
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"MCS LiZiNQ" QSC 

•
MALivva vezlvverl HAQQINDA HESABAT 
31 DEKABR 2012-ci iL TARixiNa 

•

(Azerbaycan meneti i1e)
 

•
Qeyd 31 dekabr 31 dekabr 

•
2012-ci iI 2011-ci iI 

Aktivlar 

•
Cari aktivlar 
Pul vcsait lcri V:l onlann ekvivalentlori 4 320,676 242,242 
Avanslar, qabaqcadan odonlslor vo digor cari aktivlor 5 184,702 51,291 

•
Maliyyo lizinqi uzroxalis investisiya 6 3,041 ,925 1,720,037 

3,547,303 2,013,570 

•
Uzunmilddatli aktivlar 
MaIiYY:l lizinqi uzro xalis investisiya 6 2,517,795 2,147,794 

•
Omlak V:l avadanhqlar 7 112,766 139,354 
Taxiro salmrms vergi aktivi 14 93,988 118,421 

•
2,724,549 2,405,569 

Cami aktivlar 6,271,852 4,419,139 

•
OhdOllik1Olr 

•
Cari ohdOllik1Olr 
Torninath kreditlorin cari hisso si 8 1,570,000 1,011 ,214 

•
Digor bank kreditlorinin cari hissosi 8 395 ,778 
Digar cari ohdoliklar 9 149,733 140,423 

2,115,511 1,151,637 

•
Uzunmilddatli kreditlar 
Taminath kreditlor 8 2,355 ,000 2,9 2 1,286 

•
Digor bank kreditlori 8 519 ,299 

2,874,299 2,921,286 

Cami dhdellklar 4,989,810 4,072,923 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

Xalis aktivlar 1,282,042 346,216 

o ciimladan:
 
Nizamnarna kapitah 10 1,668 ,842 842,105
 
Yigilrms zarar (386,800) (495 ,889)
 
Cami kapital 1,282,042 346,216 

Cami ohdOllik1Olr V;} kapital 6,271,852 4,419,139 

Sarti ohdOllik1Olr V;} taahhildlar II 622,620 

Rahbarlik admdan: 

Canab Ramal Coferov
 
Idara Heyatinin Sadrt
 

31 yanvar 20 13-cli il 31 yanvar 20 n-eu il 
Azorbaycan Respublikasi , Saki Azorbaycan Respublikasi , Saki 

eydl:lr mali yyahesabatlannm torkib hissosidir. Milstaqil Auditorl arm Rayi 

4 
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"MCS LiZiNQ" QSC 
:a 

MaCMU GaLiR HESABATI 
31 DEKABR 2012-ci h, TARixiNa BiTaN iL OZRa :a (Azarbaycan meneti ita) 

Qeyd 31 dekabr 2012- 31 dekabr 2011
ci iJtarixinda ci it tarixinda 
bitan it iizra bitan it iizra 

:a 
:a
 
:a
 

a
 
a
 
:a
 
:a
 
:a
 

•
• 

••
• 

:a
 

•
 

'-


Maliyyo lizinqi ilzrc faiz goliri 917 ,372 558 ,106
 
Faiz xorci (257 ,567) ( 142,573)
 

Xalis faiz galiri 659,805 415,533 

Haqq, komissiya v~ brokerlik goliri 83,728 41,414 
Xarici valyuta mubadilosindon xalis qazanc 8,221 27,213 
Digor golir 3,103 1,983 

amaliyyat gelirl 754,857 486,143 

em~liyyat xorclori 12 (409,729) (393,868) 
inzibati xorclor 13 (211,606) (263,865) 

Vergidan avvalki manfaat I(zarar) 133,522 (171,590) 

14 (24,433) 29,854 

iI Iizra xalis manfaat!(zanr) 109,089 (141,736) 

n iizra macmu manfaat/(zanr) 109,089 (141,736) 

Rahbarlik admdan: 

Conab Ramal Cafarov 
Idara Heyatinin Sadri 

31 yanvar 20 13-cO iI 3 I yanvar 20 13-cO il 
Azorbaycan Respublikasi, Baki Azorbaycan Respublikasi , Baki 

8-22-ci sohifalorda verilmis qeydlor maliyyo hesabatlanrnn torkib hissosidir. Mustoqil Auditorlarm Royl 
2-3 cu sohifalord» yerlcsir. 

5
 



"Mca LiZiNQ" QSC 

KAPiTALDA DaYi~iKLiKLaR HAQQINDA HESABAT 
31 DEKABR 2012-ci n, TARixiNa BiTaN iL OZRa 
(Azarbaycan meneti ita) 

Nlzamname YI~lml~ Z3r3r Cami kapital 
kapitah 

31 dekabr 2010-cu iI tarixlna qahq 842,105 

Il tlzro mocmu zorar 

31 dekabr 201l-ci iI tarlxina qahq 842,105 

Btlraxilrrus schmlor 826,737 
ntlzrc mocmu monfoat 

31 dekabr 2012-ci iI tarixine qahq 1,668,842 

Rahbarlik admdan: 

Conab Ramal Cafarov
 
Idara Heyatinin Sadrt
 

• 
31 yanvar 20 13-cli il 31 yanvar 2013-cli il 
Azorbaycan Respublikasi , Baki Azorbaycan Respublikasi, Baki 

8-22-ci sahifalorda verilmis qeydlar maliyyo hesabatlanrun torkib hisscsidir. Mustoqil Auditorlann Royi 
2-3 cli sohifolord» yerlosir . 

6 



"MCS LiZiNQ" QSC 

PUL V6SAiTL6RiNiN H6R6K6Ti HAQQINDA HESABAT 
31 DEKABR 2012-ci iL TARixiN6 BiT6N iL OZR6 
(Azarbaycan menett ita) 

Qeyd 31 dekabr 31 dekabr 
2012-ci iI 2011-ci iI 

tarixinda bitan tarixinda bitan 
iI iiZrOl iI iizrOl 

amOlliyyat faaliyyatl iizra pul vasaltlarintn harakati
 
Vergidon cvvolki manfoat'(zorar) 133,522 (171,590)
 
Qeyri-pul golir V;) xerclori uzro duzolislor:
 
Amortizasiya xorci 13 27,491 29,206
 
Xarici valyuta ila omoliyyatlardan xalis qazanc (8,221) (27,213)
 

152,792 (169,597) 
Dovriyyo kapitalmda daylsikliklor: 
Maliyyo lizinqi uzro xalis investisiya (1,691 ,889) (2,689,838) 
Avanslar, qabaqcadan odonislor V;) digor cari aktivlor (133,411) 11,489 
Digor cari ohdoliklor 9,310 114,392 

(1,663,198) (2,733,554) 

Odonilmis monfoot vergisi 
amOlliyyat fOlaliyyOlti Iizra xalis pul vesaiti (1,663,198) (2,733,554) 

investisiya faaliyyati Iizra pul vasaitlarinin harakati
 
Omlak V;) avadanhgm ahnmasi 7 (903) (1,304)
 
investisiya faaliyyatina ylinOllmi~ xalis pul vasaitlari (903) (1,304) 

Maliyya faallyyati iizra pul vasaitlarinin harakati 
Sohmlarin buraxihsmdan olda edilmis vasaitlor 826,737= Tominath kreditlordon cldo edilmis vosaitlar 915,798 2,916,459 

= Maliyya fealiyyati iizra xalis pul vasalti 1,742,535 2,916,459 

= Pul vasaitlari VOl onlarm ekvivalentlerinde xalis arnm 78,434 181,601 

=II llin ovvolina pul vosaitlori V;) onlann ekvivalentlori 4 242,242 60,641 

ilin sonuna pul vasaitlari V;) onlarm ekvivalentlari 4 320,676 242,242 =
=
= Rohbcrlik admdan: 

=
=
=
=:a 

31 yanvar 20 13-cli il 31 yanvar 20 13-cli il =II 
Azorbaycan Respublikasi, Baki Azorbaycan Respublikasi, Baki 

=II 
:a 
=:a 
:a 
:a 



“MCB LİZİNQ” QSC 
 
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2012-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ   
(Azərbaycan manatı ilə) 
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1. GİRİŞ 

MCB Lizinq QSC (“Şirkət”) 16 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan 
keçmiş və daimi yerləşmişdir. Şirkət səhm ilə məhdudlaşan qapalı səhmdar cəmiyyət kimi 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq yaradılmışdır. Şirkət Azərbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyində 1701045991 qeydiyyat nömrəsi ilə 15 oktyabr 2009-cu il 
tarixində qeydiyyatdan keçmişdir. Səhmdar kapitalda dəyişikliklərlə bağlı olaraq şirkət 11 
oktyabr 2012-ci il tarixdə öz nizamnaməsini Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində 
yenidən qeydiyyatdan keçirmişdir. 

Şirkətin əsas biznes fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında maliyyə lizinqi əməliyyatlarını həyata 
keçirməkdir. Şirkət müxtəlif sənaye avadanlıqlarını, tibdə istifadə olunan avadanlıqları, ictimai 
nəqliyyatı və infrastruktur layihələr və digər işgüzar məqsədlər üçün lazım olan əmlakı lizinqə 
verir. Bundan başqa, Şirkət maşınları, yük maşınlarını və dəmiryol vaqonlarını lizinqə verir. 
Şirkət lizinq aktivlərini Azərbaycan Respublikasında olan təchizatçılardan və xarici 
təchizatçılardan alır. 

Şirkətin hüquqi ünvanı: 49B Tbilisi prospekti, Bakı AZ 1065, Azərbaycan Respublikası 

MCB Bank Limited (Pakistan) buraxılmış nizamnamə kapitalının 95%-nə sahibdir və Şirkətin 
əsas təsisçisidir. 31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə Şirkətin nizamnamə kapitalının sahibləri 
aşağıdakılardır: 

 31 dekabr 2012-ci il 31 dekabr 2011-ci il 
 Təsisçi payı, % Təsisçi payı, % 

MCB Bank Limited (Pakistan) 95 95 
Cənab Səfərov Namiq Rahib oğlu (fiziki şəxs) 5 5 
   
Cəmi 100 100 

 

2. TƏRTİBATIN ƏSASLARI 
 

2.1 Tərtibatın əsasları. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə ilkin tanınmasını, satıla biləcək 
maliyyə aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsini və maliyyə alətlərin mənfəət və zərərdə əks 
olunmaqla ədalətli dəyərlə hesablanmasını təmin etməklə, bu maliyyə hesabatları Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, tarixi dəyər prinsipləri üzərində 
hazırlanmışdır. Bu hesabatların tərtib olunmasında istifadə olunan əsas uçot siyasətləri aşağıdakı 
kimidir. Bu uçot siyasətləri davamlı və sistematik şəkildə tətbiq olunmuşdur. 
 
Şirkət mühasibat sistemini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun, əsasən  Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının (MHBS) tələblərinə cavab verən şəkildə təşkil edir. Bu 
maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu qanunvericiliyi əsasında 
hazırlanmış və düzəlişlər nəticəsində MHBS-ə uyğunlaşdırılmışdır. Müəyyən müqayisəli 
rəqəmlər cari ilin təqdimatı əsasında maliyyə hesabatlarının daha müqayisəli əsasını 
asanlaşdırmaq üçün yenidən təsnifləşdirilmişdir. 
 
2.2 Funksional və təqdimat valyutası. Şirkətin maliyyə hesabatlarına daxil olan maddələr 
Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ilkin iqtisadi ətraf mühitin valyutası ilə ölçülmüşdür ("funksional 
valyuta"). 
Maliyyə hesabatları Şirkətin həm funksional, həm də təqdimat valyutası olan Azərbaycan 
Manatı (AZN) ilə göstərilmişdir. 

2.3. Əhəmiyyətli təxminlər və mühakimələr. Təsdiq olunmuş uçot standartlarına əsasən 
hesabatların hazırlanması zamanı müəyyən təxminlər etmək tələb olunur.  
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MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
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Bu, həmçinin, Şirkətin rəhbərliyindən uçot siyasətlərinin tətbiqi zamanı öz mühakimələrinə 
əsaslanmasını tələb edir. Bu təxminlər və mühakimələr davamlı olaraq qiymətləndirilir və 
onların məqsədə uyğun olmasına nəzarət edilir. Aşağıdakı maddələrdə Şirkətin maliyyə 
hesabatları üçün əhəmiyyət daşıyan istiqamətlər üzrə müəyyən təxminlər və mühakimələr 
sadalanmışdır:  

a) Vergilər. Şirkətin mənfəət vergisi üzrə öhdəliklərinin təxmin edilməsində rəhbərlik hazırki 
vergi qanunvericiliyini əsas götürmüşdür. 

b) Köhnəlmə, amortizasiya və əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi. Köhnəlmə və ya 
amortizasiya metodlarının müəyyən edilməsində rəhbərlik vəsaitlərdən əldə ediləcək iqtisadi 
faydanın Şirkətə daxil olmasını əsas götürmüşdür. 

 
3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTLƏRİNİN XÜLASƏSİ 

 
3.1 Uçot siyasəti və açıqlamalarda dəyişikliklər.  

(a) Şirkət tərəfindən qəbul edilmiş yeni və dəyişdirilmiş standartlar. 

Şirkətə əhəmiyyətli təsir edəcəyi gözlənilən, MHBS 7 istisna olmaqla, 1 yanvar 2012-ci il 
tarixində və ya ondan sonra başlanacaq maliyyə ili üçün qüvvəyə minən heç bir MHBS və ya 
BMHŞK şərhləri olmamışdır. 

(b) Buraxılmış, lakin 1 yanvar 2012-ci il tarixindən sonra başlayan maliyyə ili üçün qüvvəyə 
minməmiş və erkən qəbul edilməmiş yeni standartlar, düzəlişlər və şərhlər.  

"Maliyyə alətləri" adlı 9 №-li MHBS, maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsini, 
ölçülməsini və tanınmasını əhatə edir. 9 №-li MHBS 2009-cu ilin noyabr ayında və 2010-cu ilin 
oktyabr ayında buraxılmışdır. Bu standart 39 №-li MUBS-nın maliyyə alətlərinin 
təsnifləşdirilməsi və ölçülməsi ilə bağlı hissəsini əvəz edir. 9 №-li MHBS maliyyə alətlərinin iki 
ölçü kateqoriyası ilə qiymətləndirilməsini tələb edir: biri ədalətli dəyərlə ölçülmə, digəri isə 
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülmə. Təyinetmə ilkin tanınmada edilir. Təsnifləşdirmə, 
müəssisənin öz maliyyə alətlərini və alətin müqavilə üzrə pul vəsaiti axınının səciyyəvi 
xüsusiyyətlərini idarə etmək üçün biznes modelindən asılıdır. Maliyyə öhdəlikləri üçün standart, 
39 №-li MUBS-nın tələblərini saxlayır. Şirkət 9 №-li MHBS-nı bütövlükdə 2015-ci il yanvarın 1-
dən gec olmayaraq qəbul etməlidir. 

"Ədalətli dəyərin ölçülməsi" adlı 13 №-li MHBS-nın məqsədi ədalətli dəyərin dəqiq müəyyən 
edilməsini təmin etmək və ədalətli dəyərin ölçülməsinin yeganə mənbəyinin uyğunluğunu inkişaf 
etdirmək, mürəkkəbliyini azaltmaq və MHBS tələblərinə uyğun açıqlamaqdır. MHBS və ABŞ-
nın MUÜQP arasında geniş şəkildə uyğunlaşan tələblər ədalətli dəyər uçotunun istifadəsini 
genişləndirmir, lakin MHBS və ABŞ-nın MUÜQP çərçivəsində digər standartlar tərəfindən onun 
istifadəsinin tələb edildiyi və ya icazə verildiyi yerdə onun tətbiq olunmasına dair təlimat verir. 
Şirkət hələ 13 №-li MHBS-nın tam təsirini təyin etməmişdir və 1 yanvar 2013-ci ildə və ya ondan 
sonra başlanan mühasibat uçotu dövründən gec olmayaraq 13 №-li MHBS-nı tətbiq etmək 
niyyətindədir. 

Şirkətə əhəmiyyətli təsir edəcəyi gözlənilən, qüvvədə olmayan heç bir MHBS və ya BMHŞK 
şərhləri olmamışdır. 

3.2 Maliyyə alətlərinin ilkin tanınma və ölçülmə qaydaları. Şirkət müqaviləyə əsasən maliyyə 
aləti üzrə öhdəlik daşıyan tərəfə çevrildiyi zaman maliyyə aktivini və ya öhdəliklərini öz maliyyə 
vəziyyəti haqqında hesabatında tanıyır. Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin adi yolla alınması 
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və satılması zamanı əməliyyat hesablaşma günü tanınır. Sonradan əməliyyat və hesablaşma 
tarixləri arasında ədalətli dəyər üzrə ölçülən maliyyə alətlərinin adi yolla alınması zamanı əldə 
edilən alətlərin tanınması üçün istifadə edilən prinsiplərdən istifadə edilir. 

Mənfəət və zərər hesabatı vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınan maliyə alətləri istisna olmaqla, bütün 
digər maliyyə aktivləri və passivləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə ölçülür və bu alətlərin alınması 
və ya buraxılması ilə birbaşa bağlı olan xərclər onun balans dəyərinə əlavə edilir.  

(a) Lizinqin tanınması və ölçülməsi. 

Lizinqin uçotu 17 №-li MUBS və 4 №-li BMHŞK-na əsasən aparılır. 

Aktiv maliyyə lizinqinə verildiyi halda, lizinq ödənişlərinin diskontlaşdırılmış dəyəri debitor 
borcu kimi tanınır. 

(b) Lizinqin başlanğıcı. 

Lizinqin başlanğıcı kimi lizinq müqaviləsinin tarixi və ya təəhhüd tarixindən ən tez olanı hesab 
edilir. Bu izahın məqsədləri üçün təəhhüd yazılı, əməliyyata daxil olan tərəflər tərəfindən imzalı 
olmalı və xüsusilə, əməliyyatın əsas şərtləri əksini tapmış olmalıdır.  

(c) Lizinq müddətinin başlanması.  

Lizinq müddətinin başlanması tarixi lizinq alanın lizinq predmeti üzərində istifadə hüququnu 
əldə etdiyi tarix hesab edilir. Bu, lizinqin ilkin tanındığı tarixdir.  

(d) Lizinq üzrə debitor borcların gecikməsi. 

Şirkətin lizinqin ilkin müqavilə şərtləri üzrə olan borclarını toplaya bilməməsi barədə obyektiv 
sübut olarsa, gecikmə üzrə ehtiyat yaradılır. Ehtiyatın məbləği lizinqin şübhəli hesab edildiyi 
zaman balans dəyəri ilə lizinqin ilkin effektiv faiz dərəcəsində diskontlaşdırılmış lizinq aktivinin 
satışından yaranan gözlənilən daxilolmaların hazırki dəyəri olmaqla, bərpa edilə bilən məbləğ 
arasındakı fərqdir. 

Ehtiyat məbləği həmçinin, hesabat tarixində lizinq portfelinin komponentlərində mümkün 
zərərlərin mövcud olduğu barədə obyektiv sübut olduğu halda həmin zərərləri əhatə edir. Onlar 
lizinqə aid olan gələcək səciyyəvi zərərlər və hər bir komponentdə olan itkilərin ilkin nümunələri 
və müştərinin fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi mühit əsasında qiymətləndirilmişdir. 

3.3 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maliyyə 
vəziyyəti haqqında hesabatda ilkin dəyəri ilə əks etdirilir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabatın məqsədləri üçün pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri nağd pul vəsaitlərindən, tələbli 
depozitlərdən, digər qısamüddətli və məlum olan pul vəsaitinə çevrilməyə hazır olan yüksək 
likvildi investisiyalardan ibarətdir.  

3.4 Əmlak və avadanlıq. Əmlak və avadanlıq ilkin dəyərindən yığılmış amortizasiya və yığılmış 
qiymətdən düşmə zərərləri (əgər varsa) çıxılmaqla nəzərə alınır. Son qalıq dəyəri (əgər varsa) 
nəzərə alınmaqla, aşağıdakı dərəcələrə uyğun olaraq düz xətli amortizasiya metodu istifadə 
etməklə hesablanan nəqliyyat və kompyuter avadanlıqlarından başqa, bütün digər əməliyyat 
fəaliyyətində olan maddi aktivlər üçün amortizasiya azalan qalıq metodu ilə hesablanır. Hər bir 
hesabat dövrünün sonunda əsas vəsaitlərin qalıq dəyərlərinə, istifadə müddətlərinə və 
köhnəlmənin hesablanma üsullarına yenidən baxılır, lazım gəldikdə düzəlişlər edilir.  
Əmlak və avadanlığın amortizasiyası aşağıdakı dərəcələrlə hesablanır: 
 

Mebel 10% 
Kompyuter və ofis avadanlığı 20% 
Nəqliyyat vasitələri 20% 
Digər əsas vəsaitlər 20% 
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Əmlak və avadanlığın balans dəyərinə hər bir hesabat tarixində bərpa edilə bilən məbləğlərinin 
artıq qeyd edilib-edilməməsini təyin etmək üçün yenidən baxılır və balans dəyərinin 
qiymətləndirilmiş bərpa edilə bilən məbləğindən artıq olduğu halda, aktivlər öz bərpa edilə bilən 
məbləğinə qədər aşağı salınır. Qiymətdən düşmə uyğun hesabat dövründə tanınır və digər inzibati 
və ya əməliyyat xərclərinə daxil edilir. Qiymətdən düşmə zərərinin tanınmasından sonra əmlak və 
avadanlığın amortizasiya xərci aktivlərin yenidən hesablanmış, gələcək dövrlərdə balans 
dəyərindən qalıq dəyərini (əgər varsa) çıxılmaqla, sistematik əsasda faydalı istifadə müddəti 
ərzində təyin etmək üçün düzəldilmişdir. 

Daxilolmalar üzrə amortizasiya aktivin istifadəyə verildiyi aydan hesablanır, aktivin silindiyi 
ayda isə amortizasiya hesablanmır. Əmlak və avadanlığın satışından mənfəət və ya zərərlər cari 
mənfəət və zərər hesabına daxil edilir, istisna olaraq, yenidən qiymətləndirmə artımı birbaşa 
bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülür. Müvafiq hallarda, aktiv ilə bağlı iqtisadi faydaların Şirkətə 
daxil olacağı və aktivin dəyəri etibarlı ölçülə bilinəcəyi ehtimal olunduqda, sonrakı xərclər ayrıca 
aktivin balans dəyərinə əlavə olunur və ya ayrıca aktiv kimi tanınır. Bütün digər təmir və 
saxlanma xərcləri mənfəət və zərərə silinir. 

3.5 Xarici valyuta əməliyyatları. Xarici valyuta ilə ifadə olunan müəyyən edilmiş pul aktiv və 
öhdəlikləri hesabat tarixindəki alqı-satqı məzənnəsinə uyğun şəkildə Azərbaycan Manatına 
konvertasiya edilir. Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar üzrə aktiv və öhdəliklər hesabat 
tarixinə mövcud olan məzənnə əsasənda AZN ilə ifadə edilirş əməliyyatın yerinə yetirildiyi günə 
qüvvədə olan valyuta məzənnəsi ilə hesablanır. Bu əməliyyatlardan yaranan gəlir və zərər 
mənfəət və zərər hesabına daxil edilir.. 
Şirkət ilin sonuna maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üçün aşağıdakı xarici valyuta 
məzənnələrindən istifadə etmişdir: 
 

31 dekabr 2012-ci il 31 dekabr 2011-ci il
  

1 USD = 0.7850 AZN 1 USD = 0.7865 AZN
1 EUR = 1.0377 AZN 1 EUR = 1.0178 AZN
1 GBP = 1.2694 AZN 1 GBP = 1.2123 AZN
1 RUR = 0.0258 AZN 1 RUR = 0.0245 AZN

 

3.6 Gəlirin tanınması. Lizinq gəlirlərinin tanınmasında maliyyə üsulu istifadə olunur. Bu üsulla 
gələcəkdə qazanılacaq lizinq gəliri (cəmi lizinq debitorlarının artıq məbləği və lizinq aktivlərinin 
dəyərinin hesablanmış qalıq dəyəri) təxirə salınır və lizinq müddəti üzrə sabit faiz dərəcəsini 
tətbiq etməklə gəlirə aid edilir. Lizinq müqavilələrinə xitam verildikdə yaranan qazanclar/itkilər 
realizə edildiyi halda mənfəətə aid edilir.  

3.7 Avans ödənişləri. Avans ödənişləri, nominal dəyərlə hesabatlarda göstərilir. 

3.8 Təminatlı kreditlər. Təminatlı kreditlər çəkilmiş əməliyyat xərcləri çıxılmaqla, ədalətli 
dəyəri ilə tanınır. Sonrakı dövrlərdə effektiv faiz dərəcəsi metodu istifadə edilməklə, təminatlı 
kreditlər amortizasiya edilmiş dəyərində göstərilir; daxilolmaların (əməliyyat dəyəri çıxılmaqla) 
ədalətli dəyəri və ödənişin məbləği arasındakı hər hansı fərq təminatlı kreditin müddəti ərzində 
faiz xərci kimi tanınır. 
Effektiv faiz dərəcəsi metodu maliyyə öhdəliyinin amortizasiya olunmuş dəyərinin hesablanması 
və faiz xərcinin müvafiq dövr üzrə bölüşdürülməsi metodudur. 

3.9 Ehtiyatlar. Ehtiyatlar, Şirkətin keçmiş hadisələrin nəticəsində mövcud olan hüquqi və ya 
konstruktiv öhdəliyə malik olması, bu öhdəliklə bağlı iqtisadi resursların Şirkət tərəfindən 
xərclənilməsi labüd olduğu və öhdəliyin dəyərinin etibarlı bir şəkildə dəyərləndirilməsi mümkün 
olduğu hallarda maliyyə hesabatlarında tanınır. 
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3.10 Nizamnamə kapitalı. Nizamnamə kapitalına edilən əlavələr maya dəyəri ilə tanınır. Adi 
səhmlər üzrə dividendlər kapitalda, elan edildiyi dövr üçün kapitalı azaldan maddə kimi təqdim 
edilir. Hesabat dövründən sonrakı dövrdə elan edilən dividendlər isə, MHBS 10 “Hesabat 
dövründən sonra baş vermiş hadisələr” standartına uyğun olaraq hesabat dövründən sonrakı 
dövrdə baş vermiş hadisələr kimi təqdim edilir. 

3.11 Cari və təxirə salınmış mənfəət vergisi. Dövr üzrə vergi xərci, cari və təxirə salınmış 
vergidən ibarətdir. Vergi, digər məcmu gəlirdə tanınan gəlir və ya xərc maddəsinə aid olan 
maddələr istisna olmaqla, məcmu gəlir hesabatında tanınır. 

Cari mənfəət vergisi xərci Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan vergi dərəcələri və 
qanunlar əsasında hesablanır.                            

Təxirə salınmış mənfəət vergisi, aktivlərin və öhdəliklərin vergi və maliyyə uçotu üzrə balans 
dəyərləri və Şirkətin istifadə edilməmiş vergi zərərləri arasında yaranan müvəqqəti fərqlər 
əsasında tanınır. Təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin yerinə yetirildiyi və ya aktivlərin 
reallaşdırıldığı dövrdə tətbiq olunacağı gözlənilən vergi dərəcələri ilə hesablanır. Təxirə salınmış 
vergi həmçinin kapitalın tərkibində göstərildiyi halda, birbaşa kapitala daxil edilən əlaqəli 
maddələr istisna olmaqla, məcmu gəlir hesabatına daxil edilir. 

Təxirə salınmış vergi aktivinin balans dəyəri hər bir hesabat dövründə nəzərdən keçirilir və 
qiymətləndirmə ehtiyatının xalis balans dəyəri cari və ya gələcək vergi mənfəəti əsasında bərpa 
edilməyən yüksək məbləğə bərabər olan təxirə salınmış vergi aktivinə qarşı yönəlir. 

 

 
4. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 
 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

  
31 dekabr  
2012-ci il 

31 dekabr  
2011-ci il 

Banklarda yerli valyuta ilə olan cari hesablar 294,568 216,040 
Banklarda xarici valyuta ilə olan cari hesablar  25,648 25,742 
Nağd pul vəsaitləri 460 460 
   
Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 320,676 242,242 
 

Banklarda xarici valyutada olan cari hesabların qalığına bloklaşdırılmış hesabda olan 25,637 
AZN daxildir (2011-cu ildə 25,724 AZN). 

Yuxarıda açıqlanan 31 dekabr 2012 və 2011-cu il tarixlərinə pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinin məbləğləri pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata daxil edilmişdir.  

 
5. AVANSLAR, QABAQCADAN ÖDƏNİŞLƏR VƏ DİGƏR CARİ AKTİVLƏR 

Avanslar, qabaqcadan ödənişlər və digər cari aktivlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 
31 dekabr  
2012-ci il 

31 dekabr  
2011-cu il 

 
Müştərilərdən alınacaq debitor borcları 148,000 37,645 
İşçilərə verilmiş avanslar 23,280 7,650 
Qabaqcadan ödənilmiş xərclər 13,422 5,996 
 
Cəmi avanslar, qabaqcadan ödənişlər və digər cari aktivlər 184,702 51,291 
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6. MALİYYƏ LİZİNQİ ÜZRƏ XALİS İNVESTİSİYA 

 
31 dekabr 2012-ci il 

Bir ildən 
gec 

olmayan 

Bir ildən 
beş ilədək 

olanlar 

Beş ildən 
gec (çox) 
olanlar 

Cəmi 

Lizinq üzrə debitor borcu 3,860,506 2,911,249 - 6,771,755 

Minimum lizinq ödənişləri 3,860,506 2,911,249 - 6,771,755 
Gələcək dövrlər üçün faiz gəliri (818,581) (393,454) - (1,212,035)

 
Minimum lizinq ödənişlərinin 

diskontlaşdırılmış dəyəri 
3,041,925 2,517,795 - 5,559,720 

 
 

 31 dekabr 2011-ci il 

 

Bir ildən 
gec 

olmayan 

Bir ildən 
beş ilədək 

olanlar 

Beş ildən 
gec (çox) 
olanlar 

Cəmi 

  
Lizinq üzrə debitor borcu 2,329,352 2,463,058 20,008 4,812,418
  
Minimum lizinq ödənişləri 2,329,352 2,463,058 20,008 4,812,418
Gələcək dövrlər üçün faiz gəliri (609,315) (334,463) (809) (944,587)
  
Minimum lizinq ödənişlərinin 
diskontlaşdırılmış dəyəri 1,720,037 2,128,595

 
19,199 3,867,831
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7. ƏMLAK VƏ AVADANLIQLAR 

Əmlak və avadanlıq aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

 
 

Kompyuter 
və ofis 

avadanlığı 

Nəqliyyat 
vasitələri 

Mebel Digər əsas 
vəsaitlər 

Cəmi 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə ilkin 
dəyəri 

42,542 39,814 72,342 32,881 187,579

  
Daxilolmalar 330 - 974 - 1,304
  
31 dekabr 2011-ci il tarixinə ilkin 
dəyəri 

42,872 39,814 73,316 32,881 188,883

  
Daxilolmalar 903 - - - 903
  
31 dekabr 2012-ci il tarixinə ilkin 
dəyəri 

43,775 39,814 73,316 32,881 189,786

  
31 dekabr 2010-cu il tarixinə yığılmış 
amortizasiya 5,313 6,311 4,999 3,700 20,323

  
İl üzrə amortizasiya xərci 8,575 7,963 6,832 5,836 29,206
  
31 dekabr 2011-ci il tarixinə yığılmış 
amortizasiya 13,888 14,274 11,831 9,536 49,529

  
İl üzrə amortizasiya xərci 8,710 7,963 6,149 4,669 27,491
  
31 dekabr 2012-ci il tarixinə yığılmış 
amortizasiya 

22,598 22,237 17,980 14,205 77,020

  
31 dekabr 2012-cu il tarixinə xalis 
balans dəyəri 

21,177 17,577 55,336 18,676 112,766

31 dekabr 2011-ci il tarixinə xalis  
balans dəyəri 

28,984 25,540 61,485 23,345 139,354

 
Rəhbərlik hesab edir ki, 31 dekabr 2012-ci il tarixinə mülkiyyət, maşın və avadanlıqlar 
dəyərsizləşməmişdir (2011: Sıfır).   

 
8. TƏMİNATLI VƏ DİGƏR BANK KREDİTLƏRİ 

Təminatlı kreditlər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

31 dekabr 2012-ci il 31 dekabr 2011-ci il 
İllik faiz  
dərəcəsi 

Məbləğ İllik faiz  
dərəcəsi 

Məbləğ 

MCB Bank Ltd. Bahrain 3 ay üzrə LIBOR + 4% 1,570,000 3 ay üzrə LIBOR + 4% 1,573,000
MCB Bank Ltd. Bahrain 3 ay üzrə LIBOR + 4.5% 2,355,000 3 ay üzrə LIBOR + 4.5% 2,359,500
Cəmi təminatlı kreditlər 3,925,000 3,932,500
Cari hissəsi  1,570,000  1,011,214
Uzunmüddətli hissəsi  2,355,000  2,921,286
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Digər bank kreditlər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

31 dekabr 2012-ci il 31 dekabr 2011-ci il 
İllik faiz  
dərəcəsi 

Məbləğ İllik faiz  
dərəcəsi 

Amount  

Bank of Azerbaijan İllik sabit 11.5% 915,077 - - 

Cari  395,778 - - 

Uzunmüddətli hissəsi 519,299 - - 
 

Şirkət 8 noyabr 2010-cu ildə öz əsas təsisçisi olan MCB Bank Limited ilə 3 aylıq LİBOR + 4.0% 
illik faiz dərəcəsi ilə və son ödəniş tarixi 8 noyabr 2013-cü il olan 2,000,000 USD məbləğində 
kredit müqaviləsi bağlamışdır. Kreditin əsas məbləği müddət başa çatdıqdan sonra həyata 
keçiriləcək. Faiz ödənişləri kredit müddətinin başlanğıcından etibarən rüblük olaraq cədvəl 
əsasında həyata keçirilir. Kredit üçün Şirkətin cari aktivləri və lizinq avadanlıqları girov 
qoyulmuşdur. 

Şirkət 6 aprel 2011-ci ildə öz əsas təsisçisi olan MCB Bank Limited ilə 3 aylıq LİBOR + 4.5% 
illik faiz dərəcəsi ilə və son ödəniş tarixi 6 aprel 2014-cü il olan 3,000,000 USD məbləğində 
kredit müqaviləsi bağlamışdır. Kreditin əsas məbləği müddət başa çatdıqdan sonra həyata 
keçiriləcək. Faiz ödənişləri kredit müddətinin başlanğıcından etibarən rüblük olaraq cədvəl 
əsasında həyata keçirilir. Kredit üçün Şirkətin cari aktivləri və lizinq avadanlıqları girov 
qoyulmuşdur. 

3 may 2012-ci il tarixdə şirkət Bank of Azərbaycan ilə 1,000,000 manatlıq illik sabit 11.5% 
dərəcəsi ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır.  Faizlər aylıq ödənilir.  Kredit tranşlarla verilir və hər 
bir tranş kredit müqaviləsinə əlavə edilmiş ödəniş qrafikinə uyğun aparılır.   

Yuxarıdakı kreditlər üçün 31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixində bitən illər üzrə cəmi 
hesablanmış faiz xərci müvafiq olaraq 257,567 AZN və 142,573 AZN məbləğində olmuşdur. 

 
9. DİGƏR CARİ ÖHDƏLİKLƏR 

 
Digər cari öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

  
31 dekabr  
2012-ci il 

31 dekabr  
2011-ci il 

   
Lizinq üzrə daxil olmuş avanslar 69,809 58,227 
Təchizatçılara olan kreditor borcları 31,770 39,005 
Hesablanmış xərclər 44,740 38,101 
Digər kreditor borcları 3,414 5,090 
   
Digər cari öhdəliklərin cəmi 149,733 140,423 

 
 

10. NİZAMNAMƏ KAPİTALI 

 
31 dekabr 2012-ci il tarixinə Şirkətin buraxılmış və tam ödənilmiş nizamnamə kapitalı 1,668,842 
AZN məbləğində olmuşdur və hər biri 1 AZN olan 1,668,842 adi səhmdən ibarətdir (31 dekabr 
2011-ci ildə: 842,105 adi səhmdən ibarət 842,105 AZN məbləğində). Hər bir səhm səhmdara bir 
səsvermə hüququ verir. 
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11. ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ TƏƏHHÜDLƏR 

 
Kapital xərci təəhhüdləri. 31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə Şirkətin əmlak və 
avadanlıqları və ya digər sahə ilə əlaqəli heç bir əhəmiyyətli kapital xərci təəhhüdləri olmamışdır. 

Hüquqi-prosessual hallar. Vaxtaşırı və normal biznes tsiklində Şirkət əleyhinə iddialar qəbul 
edilə bilər. Onların öz qiymətləndirmələri və daxili və xarici peşəkar məsləhətlər əsasında 
Şirkətin rəhbərliyi iddialar əsasında heç bir maddi zərərin olmadığını və uyğun olaraq hazırkı 
maliyyə hesabatlarında buna görə ehtiyat yaradılmasına ehtiyac olmadığını hesab edir. 

Digər təəhhüdlər.  31 dekabr 2012-ci il tarixdə şirkət 622,620 manat ekvivalentində olan 
600,000 avro məbləğində akkreditiv (2011: Sıfır) açmışdır ki, bu akreditivin müddəti 31 dekabr 
2013-cü ildə başa çatır.   

 
12. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 
 

  

31 dekabr  
2012-ci il 

tarixində bitən  
il üzrə 

31 dekabr  
2011-ci il 

tarixində bitən 
il üzrə 

   
Əmək haqqı və mükafatlar 324,179 317,684 
Sosial təminat xərcləri 71,319 69,891 
İşçi heyətinin tibbi sığortası 8,286 4,660 
İşçi heyəti üzrə digər xərclər 5,945 1,633 
   
 Cəmi əməliyyat xərcləri 409,729 393,868 
 

13. İNZİBATİ XƏRCLƏR  
 

 31 dekabr  
2012-ci il 

tarixində bitən  
il üzrə 

31 dekabr  
2011-ci il 

tarixində bitən 
il üzrə 

   
Ofisin icarəsi 88,044 126,057 
Amortizasiya 27,491 29,206 
Mühafizə 27,600 27,600 
Dövlət rüsumları 2,566 13,164 
Peşəkar xidmət haqları 11,617 11,681 
Bank xərcləri 16,650 11,269 
Rabitə xidmətləri 8,124 7,857 
Marketinq və reklam - 7,309 
Kommunal xidmətlər 5,149 6,851 
Audit xidməti 8,000 6,400 
Nəqliyyat istismar xərcləri 5,139 4,778 
Dəftərxana və çap işləri - 3,441 
Ofis xərcləri 4,501 2,066 
Nəqliyyat sığortası 1,155 1,328 
Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər 841 1,200 
Təmir və saxlanma xərcləri 396 733 
Digər xərclər 4,333 2,925 
   
Cəmi inzibati xərclər 211,606 263,865 
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14. MƏNFƏƏT VERGİSİ 

31 dekabr 2012 və 2011-ci ildə bitən illər üzrə Azərbaycanda hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 
dərəcəsi 20% olmuşdur. Vergi dərəcəsi növbəti maliyyə ili üçün də dəyişməz qalacaq. 
 
Təxirə salınmış vergi aktivləri maliyyə hesabatlılığı və vergi məqsədləri üçün aktiv və 
öhdəliklərin balans dəyəri arasında olan müvəqqəti fərqlərin xalis vergi effektinə təsir edir.  
31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə müvəqqəti fərqlər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

 
31 dekabr  
2012-ci il 

31 dekabr  
2011-cu il 

 
Vergi uçotu üzrə 2012-ci ilin (mənfəəti) (135,192) - 
Vergi uçotu üzrə 2011-ci ilin zərəri 141,573 128,419 
Vergi uçotu üzrə 2010-cu ilin zərəri 477,384 477,384 
Vergi üzrə əvəzləşdirilə bilinəcək zərərlərin cəmi 483,765 605,803 
   
Vergi uçotu üzrə amortizasiya (13,823) (13,702) 
Cəmi vergi tutulan müvəqqəti fərqlər (13,823) (13,702) 
   
Xalis təxirə salınmış çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər  469,942 592,101 
Müvafiq vergi dərəcəsi ilə xalis təxirə salınmış vergi aktivi (20%)  93,988 118,421 
   
Təxirə salınmış xalis vergi aktivi 93,988 118,421 
 
31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə vergi xərci və mühasibat uçotu mənfəəti arasındakı əlaqə 
aşağıdakı kimi açıqlanır: 
 

 

31 dekabr  
2012-ci il 

tarixində bitən  
il üzrə 

31 dekabr  
2011-ci il 

tarixində bitən 
il üzrə 

 
Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər) 133,522  (171,590) 
Müvafiq vergi dərəcəsi ilə vergi (20%) (26,704)  34,318 
Daimi fərqlərin vergi təsiri  (334)  621 
Köhnəlmə xərclərinin il üçün təsiri (25) - 
Tanınmayan təxirə salınmış vergi aktivləri 2,630  (5,085) 
Mənfəət vergisi üzrə gəlir (24,433)  29,854 
   
Cari mənfəət vergisi xərci  -  -   
Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə gəlir (24,433)  29,854 

   
Mənfəət vergisi üzrə gəlir (24,433) 29,854 
 
31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixində bitən illər üzrə təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivinin 
hərəkəti aşağıdakı kimidir: 

 
31 dekabr  
2012-ci il  

31 dekabr  
2011-ci il 

   
Dövrün əvvəlində  118,421 88,567 
Təxirə salınmış vergi aktivlərində dəyişikliyin məcmu gəlir 
hesabatına aid edilən hissəsi  (24,433) 29,854 

  
Dövrün sonunda  93,988 118,421 
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15. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
 
Risklərin idarə edilməsi Şirkətin məruz qaldığı maliyyə (kredit, bazar, valyuta, likvidlik və faiz 
dərəcəsi riskləri), əməliyyat və hüquqi riskləri əhatə edir. Maliyyə risklərin idarə edilməsində əsas 
məqsəd risk limitlərin müəyyən olunması və sonradan o limitlərə riayət olunmasına nəzarət 
etməkdir. Əməliyyat və hüquqi risklərin idarə edilməsi daxili qaydalar və prosedurların qüvvədə 
olmasını təmin etməklə həmin risklərin azaldılmasına xidmət edir. 

Kredit riski. Şirkət o zaman kredit riskinə məruz qalır ki, maliyyə alətinə sahib olan bir tərəf 
öhdəliyi yerinə yetirmir və nəticədə bu, digər tərəfə maliyyə itkisinə səbəb olur. Şirkətin lizinq 
fəaliyyəti və digər əməliyyatlar onun kredit riskinə məruz qaldığına səbəb olur. 

Müşahidə şurası və İdarə heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş şirkətin kredit siyasəti maliyyə lizinqin 
əsas prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edir. Bu siyasət əsas göstəricilərin ölçülməsində, 
risklərin idarə edilməsində, gəlirliyin təmin edilməsində və işçilər üçün vəzifə təlimatı kimi 
xidmət edir. Lizinq portfelinin diversifikasiyasını və kredit risklərin azaldılması məqsədi ilə 
aşağıdakı limitlər mövcuddur: 

• Biznes portfeli üzrə limitlər; 
• İqtisadiyyatın sektorları üzrə limitlər; və 
• Cəmləşmə limitləri 

Limitlər rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilir və ildə bir dəfə düzəldilir. Bazar mühitinin 
əhəmiyyətli dəyişildiyi halda limitlərə yenidən baxıla bilər. Limitlərdə dəyişiklik birinci növbədə 
Kredit Komitəsində müzakirə olunur, sonra isə İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq 
olunur. 

Lizinq Əməliyyatları Departamenti mütəmadi olaraq bütün limitləri nəzarətdə saxlayır və 
onlardan bəzilərinə (yeganə borc alan və ya əlaqəli borc alanlar qrupunun, əlaqəli tərəflərin 
maksimum riski) yeni liziqin buraxılmasından əvvəl nəzarət edilir. 

Şirkətin Kredit Siyasəti Şirkətin lizinq vermə prosesində iştirak edən hər bir qurumunun 
səlahiyyətlərini və məsuliyyətlərini tənzimləyir və kredit verilməsinin təsdiqi, lizinqlərə nəzarət 
qaydaları, lizinq vermə prosedurları və s. üzrə limitləri müəyyən edir. 

Şirkətin kredit riskinə maksimal dərəcədə məruz qaldığı məbləğlər əsasən maliyyə aktivlərin 
balans dəyərlərində əks olunub. Aktivlərin öhdəliklər ilə əvəzləşdirmə effekti əhəmiyyətli deyil. 

Kredit Komitəsi. Kredit Komitəsi Şirkət içində İdarə Heyətinə hesabat verən kollektiv orqandır. 
Komitənin ümumi funksiyası lizinq əməliyyatlarını müəyyən edilmiş strateji istiqamətdə idarə 
etmək və onlara nəzarət etmək. Kredit Komitəsi əməliyyatların və lizinq müqavilələrin Kredit 
siyasətinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə nəzarət edir. 

31 dekabr 2012-ci il tarixdə Şirkətin vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş əhəmiyyətli debitor 
borcları yoxdur. 

 

Valyuta riski 

Valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin dəyərinin 
dəyişməsi riskidir. Valyuta riski əsasən xarici alıcı və satıcılarla əməliyyatlar nəticəsində yaranan 
debitor və kreditor borclarından əmələ gəlir. 

Aşağıdakı cədvəllər 31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə Şirkətin xarici valyuta məzənnəsinə 
məruz qalma riskini göstərir. Balans dəyərində cədvələ daxil olan Şirkətin maliyyə alətləri 
valyutaya uyğun siniflərə bölünmüşdür: 
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 31 dekabr 2012-ci il 
  AZN ABŞ dolları Cəmi 

    
Maliyyə aktivləri:    
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 295,028 25,648 320,676 
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiya 5,559,720 - 5,559,720 
    
Cəmi maliyyə aktivləri 5,854,748 25,648 5,880,396 
    
Maliyyə öhdəlikləri:    
Təminatlı kreditlər - 3,925,000 3,925,000 
Digər bank kreditləri 915,077 - 915,077 
Digər cari öhdəliklər 117,169 32,564 149,733 
    
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 1,032,246 3,957,564 4,989,810 
    
XALİS MÖVQE 4,822,502 (3,931,916) 890,586 

 
 31 dekabr 2011-ci il 
  AZN ABŞ dolları Cəmi 

    
Maliyyə aktivləri:    

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 216,500 25,742 242,242 
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiya 3,867,831 - 3,867,831 
    
Cəmi maliyyə aktivləri 4,084,331 25,742 4,110,073 
    
Maliyyə öhdəlikləri:    
Təminatlı kreditlər - 3,932,500 3,932,500 
Digər cari öhdəliklər 107,818 32,605 140,423 
    
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 107,818 3,965,105 4,072,923 
    
XALİS MÖVQE 3,976,513 (3,939,363) 37,150 

 

Faiz dərəcəsi riski 

Faiz dərəcəsi riski bazardakı dəyişikliklər nəticəsində maliyyə alətindən yaranacaq pul vəsaitləri 
hərəkətində dəyişikliklərin baş verməsi riskidir. Ədalətli dəyər faiz dərəcəsi riski bazar faiz 
dərəcələrində dəyişmələr nəticəsində maliyyə alətinin qiymətinin qeyri-sabitliyi riskidir.  

Şirkət bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin 
hərəkətinə təsiri ilə əlaqədar riskə məruz qalır. Bu cür dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta 
bilər, lakin faiz dərəcələri üzrə gözlənilməyən dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə faiz marjaları 
həmçinin azala və ya zərərin yaranmasına səbəb ola bilər. İdarə Heyəti faiz dərəcələrinin 
dəyişməsinin qəbul edilə bilən səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün 
nəzarət edir. Hər hansı hecinq vasitəsi mövcud olmadıqda, Şirkət adətən faiz dərəcələri üzrə 
mövqelərin bir-birinə uyğun olmasına çalışır. Hazırda Şirkət faiz dərəcəsi riskini mümkün olduğu 
dərəcədə ödəmə müddəti və/və ya faiz dərəcələrinə yenidən baxılması mövqelərini qarşılıqlı 
uyğunlaşdırmaqla tənzimləyir. Bundan əlavə, Şirkətın aylıq faiz marjaları lazım olduqda onun 
aktivlərinin faiz dərəcələrinə yenidən baxılması məqsədilə, davamlı olaraq nəzərdən keçirilir. 
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Aşağıdakı cədvəldə Şirkətin məruz qaldığı faiz dərəcəsi riski üzrə ümumi təhlil əks olunur. Bu 
cədvəldə Şirkətin cəmi maliyyə aktiv və öhdəlikləri müqavilə üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi 
tarixlərinə və ya ödəmə tarixlərinə görə (bunlardan hansı daha tez olarsa) təsnifləşdirilir: 
 

 31 dekabr 2012-ci il 
  1 aya 

qədər 
1 aydan  

3 aya 
qədər 

3 aydan  
1 ilə 

qədər 

1 ildən  
5 ilə 

qədər 

5 ildən 
çox 

Faiz 
yarat- 
mayan 

Cəmi 

        

Maliyyə aktivləri:   
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 

- - - - - 320,676 320,676

Maliyyə lizinqi üzrə xalis 
investisiya 259,038 517,172 2,265,715 2,517,795 - - 5,559,720

   
Cəmi maliyyə aktivləri 259,038 517,172 2,265,715 2,517,795 - 320,676 5,880,396
   
Maliyyə öhdəlikləri:   
Təminatlı kreditlər - - 1,570,000 2,355,000 - - 3,925,000
Dıgər bank kreditləri - 98,944 296,834 519,299 - - 915,077
Digər cari öhdəliklər - - - - - 149,733 149,733
   
Cəmi maliyyə öhdəlikləri - 98,944 1,866,834 2,874,299 - 149,733 4,989,810
   
Faiz dərəcəsi riski üzrə 
xalis mövqe 259,038 418,228 398,881 (356,504) - 170,943 890,586

 
 31 dekabr 2011-ci il 
  1 aya 

qədər 
1 aydan  

3 aya 
qədər 

3 aydan  
1 ilə 

qədər 

1 ildən  
5 ilə 

qədər 

5 ildən 
çox 

Faiz 
yarat- 
mayan 

Cəmi 

        

Maliyyə aktivləri:        
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 

- - - - - 242,242 242,242

Maliyyə lizinqi üzrə xalis 
investisiya 135,728 278,302 1,306,007 2,128,595 19,199 - 3,867,831

   
Cəmi maliyyə aktivləri 135,728 278,302 1,306,007 2,128,595 19,199 242,242 4,110,073
   
Maliyyə öhdəlikləri:   
Təminatlı kreditlər - - 1,011,214 2,921,286 - - 3,932,500
Digər cari öhdəliklər - - - - - 140,423 140,423
   
Cəmi maliyyə öhdəlikləri - - 1,011,214 2,921,286 - 140,423 4,072,923
   
Faiz dərəcəsi riski üzrə 
xalis mövqe 135,728 278,302 294,793 (792,691) 19,199 101,819 37,150

 

Likvidlik riski 

Likvidlik riski Şirkətin öhdəliklərini ödəmək üçün lazımi vəsaitə malik olmamasını əks etdirir. 
Şirkət likvidliyini təmin etmək üçün nağd vəsaitlərin effektiv idarə edilməsi və planlaşdırılması 
siyasəti aparır və yeni tələblər üçün müvafiq ölçü götürməyi tətbiq edir. 
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Aşağıdakı cədvəl maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat tarixində müqavilə əsasında qalan bitmə 
müddətlərinə görə qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri üzrə Şirkət tərəfindən ödənilməli pul 
vəsaitlərini göstərir. Cədvəldə açıqlanan məbləğlər müqavilə üzrə diskontlaşdırılmamış pul 
vəsaitidir. Buna görə də, onlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda diskontlaşdırılmış pul 
vəsaitləri ilə uyğunlaşmır. 7 №-li MHBS bu cür uyğunlaşmanı tələb etmir. 
 

 31 dekabr 2012-ci il 
 1 aya 

qədər 
1-3  
ay 

3-12  
ay 

1-5  
il 

5 ildən 
çox 

Cəmi 

       

Maliyyə öhdəlikləri:   
Təminatlı kreditlər 15,356 29,225 1,696,209 2,383,826 - 4,124,616 
Digər bank kreditləri 9,062 116,191 364,947 574,784 - 1,064,984 
Digər cari öhdəliklər 33,251 46,673 - - - 79,924 
       
Cəmi diskontlaşdırılmamış 
maliyyə öhdəlikləri 57,669 192,089 2,061,156 2,958,610 - 5,269,524 

 
 31 dekabr 2011-ci il 
 1 aya 

qədər 
1-3  
ay 

3-12  
ay 

1-5  
il 

5 ildən 
çox 

Cəmi 

       
Maliyyə öhdəlikləri:   
Təminatlı kreditlər 16,302 31,553 1,139,714 3,007,432 - 4,195,001 
Digər cari öhdəliklər 7,204 35,569 37,298 - - 80,071 
       
Cəmi diskontlaşdırılmamış 
maliyyə öhdəlikləri 23,506 67,122 1,177,012 3,007,432 - 4,275,072 

 

Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri 

Maliyyə hesabatlarında əks olunmuş maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin balans dəyəri onların 
ədalətli dəyərinə yaxındır. Ədalətli dəyər hər bir hesabat tarixində qərəzsiz sübut əsasında 
müəyyən edilir. 
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16. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR VƏ QALIQLAR 

Əlaqəli tərəflərlə hər bir mümkün münasibəti nəzərə alaraq, sadəcə hüquqi formaya deyil, 
münasibətin mahiyyətinə əhəmiyyət verilir. 31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə Şirkətin 
əlaqəli tərəflərlə aşağıdakı qalıqları olmuşdur: 
 31 dekabr 2012-ci il 31 dekabr 2011-ci il 

 

Əlaqəli 
tərəflərlə 
qalıqlar 

Maliyyə 
hesabatlarına 
əsasən cəmi 

Əlaqəli 
tərəflərlə 
qalıqlar 

Maliyyə 
hesabatlarına 
əsasən cəmi 

  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 25,637 320,676 25,724 242,242

Səhmdarlar 25,637 25,724 
  
Avanslar, qabaqcadan ödənişlər və 
digər cari aktivlər 16,000 184,702 7,500 51,291

Rəhbərlik 16,000 7,500 
  

Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiya 100,544 5,559,720 116,300 3,867,831
Rəhbərlik 100,544 116,300 

  
Təminatlı kreditlər  3,925,000 4,840,077 3,932,500 3,932,500

Səhmdarlar 3,925,000 3,932,500 
  

Digər cari öhdəliklər 35,259 149,733 36,109 140,423
Səhmdarlar 35,259 36,109 

  
31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərində bitən illər üzrə Şirkətin əlaqəli tərəflərlə aşağıdakı 
əməliyyatları olmuşdur: 

  
31 dekabr 2012-ci il tarixində 

bitən il üzrə 
31 dekabr 2011-ci il tarixində 

bitən il üzrə 

 

Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 

Maliyyə 
hesabatlarına 
əsasən cəmi 

Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 

Maliyyə 
hesabatlarına 
əsasən cəmi 

  
Maliyyə lizinqi üzrə faiz gəliri 10,921 917,372 2,969 558,106

Rəhbərlik 10,921 2,969 
  
Faiz xərci (210,797) (257,567) (142,573) (142,573)

Səhmdarlar (210,797) (142,573) 
  
Əməliyyat xərcləri (174,849) (409,729) (164,933) (393,868)

Rəhbərlik (174,849) (164,933) 
 




