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Rehberliyin Mesuliyy eti Uzra Hesabat
girketin rahberliyi "MCB Lizinq" Qapah Sahmdar Camiyyetinin ("$irket") maliyye hesabatlanrun ve
aidiyyatr qeydlerin hazrlanmasr iigiin masuliyyet dagryrr. Bu hesabatlar Maliyye Hesabatlanrun
Beynelxalq Standartlanna uygun olaraq hazrrlanmrgdr ve qirket rehberliyinin hesablamalan ve
miilahizelerini dziinda birleqdirir.

$irket emlakrmn qorunmasrnq maliyya emeliyyatlarrn rehberliyin icazesi ile heyata keqirilmesine ve
miivafiq qaydada senedlegmssine, hemin yazlhglann maliyye hesabatlanmn ve maliyye
informasiyalannm hazrlanmasl iigiin istifade edile bilmesine qerait yaradan daxili ugot sisteminin,
prosedurlann, qaydalann yaradilmasmr temin edir. Sistem dzti-iiziiniin nezaret mexanizmina malikdir
ki, bu da rehberlikda hemin nezaxet, miiessisenin administrativ proseduralan ve daxili hesabatverme
standartlanrun semoreliliyi iizre eminlik yaranmastna imkan verir. Daxili nezatet sistemlerinin

effektlivliyi sahasinde insan sehvleri ve sisteminin tolablerindon yan kegmeyin miimkiinliiyti da daxil
olmaqlamehdudiyyatler vardr. Hetta semereli daxili nezarat sisteminin tizii bele maliyye hesabatlanrun

hazrlanmasr sahasinde tam aminlik vera bilmez.
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*MCB f,iZiNQ"
QSC-nin Direktorlar $urasr ve Rahberliyine
Ray

Biz, "MCB LiZiNQ" QSC- nin (bundan sonra "$irket") 31 dekabr 2018-ci il tarixinde biten il iizre
maliyye veziyyeti haqqrnda hesabatlan, mecmu gelir, kapitalda deyigiklikler, pul vesaitlerinin hereketi
haqqrnda hemin tarixde biten il iizre hesabatlar, miihiim ugot siyasetlerinin xtilasesi ve diger izahh
melumatr eks etdiran qeydlerden ibaret verilmig maliyye hesabatlannt audit etdik.
Fikrimizce, maliyye hesabatlarr "MCB LIZNQ" QSC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixine olan maliyye
veziyyetini ve hemin tarixdo bitmiq il iizre maliyye neticeleri ve pul vesaitlerinin hereketi haqqrnda
hesabatlan biitiin ehemiyyetli aspektleri baxrmmdan Beynelxalq Maliyye Hesabatlan Standartlanna
uypun olaraq obyektiv qekilde toqdim edir.
Rey iigiin esaslar

Biz auditi Beynelxalq audit standartlanna (BAS) uylun aparmrgrq. Bu standartlar ina bizim
mesuliyyotlerimiz elave olaraq hesabatrmzrn "Maliyye hesabatlanrun auditi iigiin auditorun
mesuliyyeti" bdlmesinda tesvir edilir. Biz Azerbaycan Respublikasrndakr maliyye hesabatlanrun
auditine aid olan etik normalarrn teleblorine uypun olaraq $irketden asrh deyilik ve biz diger etik
tihdeliklerimizi bu teleblere uy[un yerine yetirmigik. Biz hesab edirik ki, elde etdiyimiz audit siibutlarr
reyimizi esaslandrmaq tigtin yeterli ve mtinasibdir.

Diger mesaleler
31 dekabr 2016-ct il tarixinde baga gatan il izre Cemiyyetin maliyye hesabatlan diger audit cemiyyeti
terefinden audit olunmuq ve maliyye hesabatlanna dair qerti rey bildirilmemigdir.

Rehberliyin ve maliyye hesabatlannrn idare edilmesi iizra mesul tereflarin iihdelikleri
Rehberlik maliyye hesabatlarmrn IFRS (Beynelxalq maliyye hesabatlan standartlanna) uy[un olaraq
haarlanmasrna ve diizgtin toqdim edilmesine ve rehberliyin fikrince, doleduzluq ve ya sehvler
neticesinda ehemiyyetli tehrif olmadr[r malilye hesabatlanrun hazrrlanmasrna imkan veran zeruri daxili
nezaret sisteminin tegkiline grire mesuliyyet daqtyr.

Maliyye hesabatlannr hanrladrqda, rehberlik $irketi legv etmek ve ya igini dayandrrmaq niyyetinde
olmadrpr yaxud bunu etmekden bagqa mtinasib altemativ olmadr[r halda,.rehberlik $irketin fasilesiz
fealiyyet gristermek qabiliyyetinin qiymetlendirilmesina, miivafiq hallarda fasilesiz fealiyyete aid olan
meseleler haqqrnda melumatlarm agrqlanmasrna va miihasibat ugotunun fasilesiz fealiyyet prinsipinin
istifado edilmesina g6re mesuliyyet daqryrr.

iqtisadi subyektin idare edilmasino cavabdeh olan selahiyyetli gexsler $irketin maliyye hesabatlarrnrn
verilme prosesine nezarete gdre mesuliyyet daqryrr.
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iqtisadi subyektin idare edilmesine cavabdeh olan selahiyyetli gexsler $irketin maliyye hesabatlanntn
verilme prosesine nazarete gtire mesuliyyet daqtyr.

Maliyye hesabatlannrn auditi iizre auditorlann 6hdaliklari

Bizim meqsedimiz malilye hesabatlannda bir tam kimi, deleduzluq ve ya sehvler neticesinda,
ehemiyyetli tehriflorin oiuU-olmadrgrna dair kafi eminlik elde etmok ve reyimiz daxil olan auditor
ki,
hesabatim derc etmekdir. Kafi eminlik eminliyin yiiksak seviyyesidir, lakin o zemanet vermir
agkarlayr.
hemiqs
onu
audit
apanlmtq
olaraq
uypun
BASlara
olduqda,
m6vcud
ehemiyyetli tehrif
Tehrifler deleduzluq ve ya sehvler neticesinde yarana biler ve ayrrhqda yaxud mecmu olaraq'
istifadegilerin bele maliyye hesabatlan esasrnda qebul etdikleri iqtisadi qararlanna tesir etma ehtimalt
oldupu halda, ehemiyyetli hesab edilir.
Beynelxalq Audit Standartlan esasmda apanlan audit yoxlamasmm bir hissesi kimi biz audit prosesindo
ve peqekar skeptisizm prinsipi tetbiq edirik. Biz hemginin:
peqekar

-tihaki-e

o

Maliyye hesabatlannda saxtalaqdrrmaveyasehvlerden ireli gelen ciddi tehrif risklerini aqkarlayr ve
tehlii idir, bu risklere cavab veren audit prosedurlanhaztlayn ve icra edir ve reyimiz iigtn esas tegkil
edecek kafi vo mi.ivafiq delil toplayrrrq. Saxtakarhqdan irsli gelen ciddi tehrifleri agkarlamama riski
sehvlerden qaynaqlanan riskden daha ytiksekdir, bele ki saxtakarhq elbir olma, saxtalaqdtrma,
moqsedli buraxma, tehrif ve ya daxili nezaretin yetersizliyi kimi hallarla elaqeli olur.

o

Mcivcud gertlerde miivafiq olacaq, lakin Cemiyyetin daxili nozaretinin semereliliyi ilo ballt rey
bildirmek meqsedi dagrmayan audit prosedurlan hazrlamaq iigtin audita miivafiq daxili nezaret
haqqrnda anlayrg elde edirik'

o

istifado olunan ugot siyasetlerinin, ugot smetalamnln ve rehberlik terefinden aqrqlanan elaqedar
melumatlann mi.ivafiqliyini tehlil edirik.

o

Rehberliyin ugotun davamhhq prinsipinden istifadesinin mtivafiqliyine ve Cemiyyetin fealiyyetin
fasilesiziiyi piinsipini davam etdirme imkanma dair ciddi giibheler yarada bilecek hadise ve ya
gertlerle elaqedar iiddi qeyri-miieyyenliyin olub olmamasr ile ba[h eldo edilmig deliller esastnda
yekun rey Uitairirit. Bizim yekun reyimizde ciddi qeyri-miieyyenlik mdvcuddur deyilsrse, auditor
Lesabatrmrzda maliyye hesabatlarrnda elaqedar melumatlara diqqet gekmeyimiz, yaxud da bu ctir
melumatlar miivafiq olmazsa,reyimizideyiqdirmeyimiz teleb olunur. Bizim yekun raylerimiz auditor
hesabatrmzrn hazrrianma tarixinedek elde edilmiq audit delillerine esaslantr. Bununla bele, gelecek
hadise ve gertler Cemiyyetin iqinde fealiyyetin fasilesizliyi prinsipini poza biler.
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Maliyye hesabatlarrrun,
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climleden agrqlanan melumatlann iimumi teqdimatr, strukturu ve

*"71ounu, hemginin hesabatlann obyektiv teqdimatmtn esaslnt teqkil eden baqhca eqd ve hadiseleri
eks etdirib etdirmediyini tehlil edirik.

zamanr daxili nezaratde
ile ba[h idareetme
ve
zamanlamasr
dairesi
ehate
tutulan
nezerdo
gatrqmazhqlann
agkarladrlrmrz mtihtim
oluruq.
iizre mesul tereflerle elaqede

Biz auditin ve miihtim audit taprnfilarrmn, o ciimleden audit yoxlamas
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MCB Lizinq Qapah Sohmdar Comiyyeti
Maliyye Hesabatlarr

Maliyye veziyyeti haqqrnda hesabat
3L dekabr 2018-ci il tarixinde baqa gatmrq il azre
Qeyd
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2017

AZN

Uzunmiiddetli aktivler
Omlak ve avadanhq

Maliyye lizinqi iizre xalis investisiya
Texire salmmrq vergi aktivi
Cemi uzun miiddetli aktivlar

5

47,950

54,175

6

4,2370647

3,035,266

I6

142.753

304.477

Cari aktivler
Maliyye lizinqi iizre xalis investisiya

6

Avanslar, qabaqcadan tidenigler ve diger debitor borclar

8

Pul vesaitleri vs onlann ekvivalentleri

9

4,428,350

3,393,918

4,032,978

3,686,153

84,876

72,388

28,928

1.083,727

Cami cari aktivler

4.146.782

4.842.268

Cami aktivler

8,575,132

8,236,186

4,283,675

4,283,675

KAPiTAL VO OHDALiXT,EN
Kapital
l0

Nizamname kapitah

(876,505) (1,176,822)

Yrfrlmrq zercrler
Cami kapital

3,407,170

3,106,853

1.59t.392

4.991.656

1,591,392

4,991,656

6hdatiklar
Uzunmiiddetli iihdaliklar
1l

Borc vesaitleri
Cami uzunmiiddetli 6hdelikler

=

2018

AZN

Cari iihdaliklar
Borc vosaitleri

l1

Diger cari tihdelikler

I2

3,400,000
176,570

137.677

Cami cari iihdalikler

3,576,570

137,677

Cemi 6hdaliklar

'5,167,962

5,129,333

8,575,132 8236J86

Cami kapital ve iihdaliklar

31 dekabr 2018-ci il tarixinde baqa gatan il ld'zre hazrkt malilye hesabatlarr (o ctimleden, mtiqayisoli
reqemler) Direktor terofindan 15 yanvar 2019-cu il tarixinde tesdiq edilmig ve imzalanmrgdrr:
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MCB Lizinq Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatları

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
2018
AZN

2017
AZN

Maliyyə lizinqi üzrə faiz gəliri
Faiz xərci
Xalis faiz gəliri

1,632,560
(465,978)
1,166,582

1,753,278
(504,704)
1,248,574

Haqq, komissiya və brokerlik gəliri
Xarici valyuta mübadiləsindən xalis (zərər)/qazanc
Digər gəlir
Əməliyyat gəliri

81,611
85
19,100
1,267,378

89,009
188,585
7,950
1,534,118

13
14

(464,737)
(230,104)
572,537

(439,550)
(241,866)
852,702

Maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə zərərinin xalis
bərpası/(dəyərsizləşməsi)
Vergidən əvvəl il üzrə mənfəət

15

94,051
666,588

(39,307)
813,395

Vergi:
Təxirə salınmış vergi
İl üzrə mənfəət

16

(161,724)
504,864

(178,919)
634,476

-

-

504,864

634,476

Qeyd

Əməliyyat xərcləri
İnzibati və ümumi xərclər xərclər
Ehtiyatlardan əvvəlki mənfəət

İl üzrə digər məcmu gəlir
İl üzrə cəmi məcmu gəlir

1-23-cü qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir.
5

MCB Lizinq Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə hesabatları
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq

Nizamnamə
kapitalı
AZN

Yığılmış
zərərlər
AZN

Cəmi Kapital
AZN

4,283,675

(1,811,298)

2,472,377

-

634,476

634,476

4,283,675

(1,176,822)

3,106,853

-

(204,547)

(204,547)

4,283,675

(1,381,369)

2,902,306

-

504,864

504,864

4,283,675

(876,505)

3,407,170

İl üzrə cəmi məcmu gəlir
31 dekabr 2017-ci il tarixinə qalıq
BMHS 9-un 1 yanvar 2018-ci il tarixində qəbul
edilməsinin təsiri (4.6.1, 4.16.1, 6 və 9-cu qeydlərə
baxın)
1 yanvar 2018-ci il tarixinə yenidən tərtib edilmiş
qalıq
İl üzrə cəmi məcmu gəlir
31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq

1-23-cü qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir.
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MCB Lizinq Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə hesabatları
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
2018
AZN

2017
AZN

666,588

813,395

15,753
(264)
465,978

15,729
579
784
504,704

6

(46,221)

39,307

9

(47,830)
1,054,004

1,374,498

(1,667,433)
(12,488)
44,495

990,721
(7,401)
(14,683)

(581,422)

2,343,135

(9,528)

(50)

(9,528)

(50)

Qeyd
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN YARANAN
PUL VƏSAİTLƏRİ:
Vergidən əvvəl il üzrə mənfəət
Qeyri-pul maddələrinə düzəlişlər:
Torpaq, tikili və avadanlıqların köhnəlməsi
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan xalis qazanc/(zərər)
Faiz xərcləri
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyanın dəyərsizləşməsinin
itirilməsinə görə ehtiyatların qaytarılması / ödənilməsi
Banklarda pulların dəyərsizləşməsinin itirilməsinə görə
ehtiyatların qaytarılması / ödənilməsi

5
11

Əməliyyat kapitalında dəyişikliklər:
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiya
Avanslar, qabaqcadan ödənişlər və digər debitor borclar
Digər cari öhdəliklər
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan/(yönələn) xalis pul
vəsaitləri
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN YARANAN
PUL VƏSAİTLƏRİ
Əmlak və avadanlığın alınması

5

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul
vəsaitləri
MALİYYƏ FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN YARANAN
PUL VƏSAİTLƏRİ
Borc vəsaitlərindən yaranan gəlir
Borc vəsaitlərinin ödənməsi
Ödənilmiş maliyyə xərcləri
Maliyyə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis
artma/(azalma)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1-23-cü qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir.
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11
11

9

4,990,872
(7,075,762)
(507,634)
(463,446)
(463,446) (2,592,524)

(1,054,396)
1,083,727
29,331

(249,439)
1,333,166
1,083,727

MCB Lizinq Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatları

Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
1

Hüquqi status və fəaliyyətin növü

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 ilkin olaraq Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyində 1701045991 qeydiyyat nömrəsi ilə 15 oktyabr 2009-cu il tarixində qeydiyyatdan
keçmişdir. Şirkət, 28 mart 2014-cü ildə nizamnamə kapitalında dəyişiklik olduğundan Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyində yenidən qeydiyyatdan keçmişdir. Şirkət Azərbaycan Respublikası ,
Bakı (AZ 1065) Tbilisi prospekti 49B ünvanında yerləşir.
Şirkətin əsas biznes fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında maliyyə lizinqi əməliyyatlarını həyata
keçirməkdən ibarətdir. Şirkət müxtəlif sənaye avadanlıqlarını, tibbdə 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. Bundan əlavə, Şirkət
daşınmaz əmlakların maliyyə lizinqi üzrə də fəaliyyət göstərir.
Şirkət, Pakistanda Fond birjasında qeydiyyata alınmış ictimai şirkət olan MCB Bank Limited-in ("Ana
Şirkət") törəmə şirkətidir.

2

BMHS-ə uyğunluq bəyanatı

Maliyyə hesabatı Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) tərəfindən təqdim edilmiş,
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (BMHS) uyğun olaraq hazırlanmışdır.

3

Standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər

3.1 2018-ci ildə ildə qüvvədə olan standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər
Müvafiq yeni standartlardan sonra, mövcud standartlara düzəlişlər Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartları Şurası (BMUSŞ) tərəfindən icra olunub, 1 yanvar 2018-ci il tarixindən və ya ondan sonra
başlayan hesabat dövrü üçün qüvvədə olan və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilib:
Standartın
nömrəsi
9 saylı BMHS
15 saylı BMHS
28 saylı BMUS

3.2

Qüvvəyə
minmə tarixi

Adı
Maliyyə alətləri (4.6.1 və 4.16.1-ci qeydlərə baxın)
Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər
Asılı müəssisələrə və birgə müəssisələrə investisiya
qoyuluşları

1 yanvar 2018
1 yanvar 2018
1 yanvar 2018

Qüvvəyə hələ də minməmiş və Cəmiyyət tərəfindən erkən qəbul edilməmiş
standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər

Bu maliyyə hesabatlarının təsdiq olunduğu tarixə dərc olunmuş, lakin qüvvəyə minməmiş aşağıdakı
standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər hələ qəbul edilməmişdir:
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3.2

Qüvvəyə hələ də minməmiş və Cəmiyyət tərəfindən erkən qəbul edilməmiş
standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər (davamı)
Qüvvəyə minmə
tarixi

Yeni standartlar və əhəmiyyətli düzəlişlər
Hazırkı Standart İcarələrin tanınması, ölçülməsi, təqdimatı və məlumatın
açıqlanması üzrə prinsipləri müəyyən edir. Standart, icarə müddətinin 12 ay
və ya daha az olduğu halda və ya əsas aktivin aşağı dəyəri olmadığı təqdirdə,
icarəçiyə bütün lizinqlər üçün aktiv və öhdəlikləri tanımaq tələb edən bir
icarəçi hesabat modeli təqdim edir.
İcarəçilər lizinqi əməliyyat və ya maliyyə kimi təsnif etməyə davam edirlər,
çünki BMHS 16-nın icarəçiyə mühasibat uçotunun əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişməmiş olması ilə əlaqədar olaraq, 17 №-li BMUS-un icrası davam edir.
Menecment bu yenidən baxılmış standartın Şirkətin maliyyə hesabatlarına
təsirini hələ qiymətləndirməmişdir.
BMHS 2015-2017 dövrü üzrə 3 №-li BMHS, 11 №-li BMUS, 12 №-li BMUS
və 23 №-li BMUS-da dəyişikliklər.

1 yanvar 2019

23 №-li BMHŞK Gəlir vergisi davranışları üzrə qeyri-müəyyənlik: Tətbiq 12
№-li BMUS-a əsasən gəlir vergisi müalicəsi üzrə qeyri-müəyyənlik olduqda,
vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin), vergi bazalarının, istifadə edilməmiş
vergi zərərlərinin, istifadə edilməmiş vergi kreditlərinin və vergi dərəcələrinin
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Xüsusi olaraq:

1 yanvar 2019

Vergi müalicələrinin kollektiv olaraq qiymətləndirilməsini;
Vergi orqanlarının araşdırmalarına dair fərziyyələr;
Vergi tutulan mənfəət (vergi itkisi), vergi bazaları, istifadə edilməmiş vergi
zərərləri, istifadə edilməmiş vergi kreditləri və vergi dərəcələri və fakt və
şəraitdəki dəyişikliklərin təsiri.
9 №-li BMHS Maliyyə alətləri, mənfi kompensasiya ilə əvvəlcədən ödəmə
xüsusiyyətləri ilə bağlı dəyişikliklər. Bu, mənfi kompensasiya ödənişləri
halında belə amortizasiya olunmuş dəyərdə (ya da iş modelinə, digər məcmu
gəlir vasitəsilə ədalətli dəyərdə) ölçməyə imkan vermək üçün fasiləsiz
hüquqlara dair 9 №-li BMHS-da mövcud tələbləri düzəldir.
19 №-li MUBS-da dəyişdirilmiş işçilərin mükafatlandırılması: Dəyişikliklər
aşağıdakıları aydınlaşdırır:
müəyyən edilmiş bir pensiya planının dəyişdirilməsi, qısaldılması və ya
uzlaşdırılması barədə bir şirkət hazırda mövcud xidmət xərcini və dövr üzrə
xalis faizini müəyyənləşdirmək üçün aktuar fərziyyələrini yenilənmiş şəkildə
istifadə edir və aktivin tavanının təsiri, plan və digər geniş mənfəətdə ayrıayrılıqda müzakirə edilir.
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İştirak və birgə müəssisələrdə uzunmüddətli mənfəətə aid olan Mənfəət və
zərər haqqında 28 №-li BMUS-da dəyişikliklər. Bu düzəlişlər müəssisənin
BMHS 9 Maliyyə alətlərini asılı və ya birgə müəssisədə xalis investisiyanın
bir hissəsini təşkil edən, lakin iştirak metodunun tətbiq edilmədiyi
uzunmüddətli mənfəətlərə tətbiq etməsini aydınlaşdırır.

1 yanvar 2019

BMHS 2, BMHS 3, BMHS 6, BMHS 14, BMUS 1, BMUS 8, BMUS 34,
BMUS 37, BMUS 38, BMHŞK 12, BMHŞK 19, BMHŞK 20, BMHŞK-da
dəyişikliklər 22 və 32-ci maddələrə əsasən bu bildirişləri çərçivədən
istinadlar və tirajlar və ya Konvensiya Çərçivəsinin fərqli bir versiyasına
istinad etdiklərini göstərmək üçün yeniləməlidir.

1 yanvar 2019

Asılı və ya birgə müəssisəyə aktivlərin satışı və ya qoyuluşu və investorun
davaranışına aid olan BMHS 10 Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlar və BMUS 28 İAsılı müəssisələrə və birgə müəssisələrə investisiya
qoyuluşları (2011).

Qüvvəyə minmə
tarixi dəqiq deyil,
ancaq qəbul oluna
bilər

Rəhbərlik, bütün müvafiq bildirişin şirkətin mühasibat uçotu siyasətində elan edildikdən sonra başlayan
ilk dövrdə qəbul ediləcəyini nəzərdə tutur. Şirkət rəhbərliyi bu dəyişikliklərin Şirkətin maliyyə
hesabatlarına təsirini qiymətləndirməmişdir.

4

Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı

4.1

Ümumi mülahizələr

Hazırkı maliyyə hesabatları hər növ aktiv, öhdəlik, gəlir və xərc üzrə BMHS ilə müəyyən edilmiş
qiymətləndirmə prinsiplərindən istifadə etməklə hazırlanmışdır. Qiymətləndirmə prinsipləri aşağıdakı uçot
qaydalarında daha dolğun təsvir edilir. Bundan əlavə olaraq, 4.6.1 və 4.16.1-ci qeydlərdə olan
dəyişikliklərdən başqa digər tətbiq olunan uçot qaydaları 31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
maliyyə hesabatlarında tətbiq olunmuşdur.

4.2

Xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsi

Əməliyyat və təqdimat valyutası
Hazırkı maliyyə hesabatları, əməliyyat və təqdimat valyutası olan Azərbaycan Manatı (AZN) ilə əks
olunur.

Xarici valyuta ilə həyata keçirilən əməliyyatlar və qalıqlar
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar əməliyyatların tarixlərində qüvvədə olan müvafiq valyuta məzənnələrini
(spot məzənnəsi) tətbiq etməklə funksional valyutaya çevrilir. Bu əməliyyatlar üzrə hesablamalardan və
monetar maddələrin ilin sonuna olan məzənnə ilə təkrar qiymətləndirilməsindən yaranan məzənnə gəlirləri
və zərərləri mənfəət və ya zərərdə tanınır. Ədalətli dəyərin müəyyən edildiyi tarixdə məzənnələrdən istifadə
etməklə çevrilən ədalətli dəyərlə ölçülmüş qeyri-monetar maddələrdən başqa qeyri-monetar maddələr ilin
sonuna təkrar çevrilmir və ilkin maya dəyəri ilə qiymətləndirilir (əməliyyat tarixində məzənnələrdən
istifadə etməklə çevrilir).
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4.3

Əmlak və avadanlıq

Əsas vəsaitlər ilkin olaraq alış dəyərində, o cümlədən aktivlərin yerinə çatdırılmasına və onların Cəmiyyətin
rəhbərliyinin nəzərdə tutduğu tərzdə əməliyyat göstərməsi üçün lazımi vəziyyətə gətirilməsinə aid bütün
birbaşa xərclərdə tanınmışdır.
Bu aktivlər xərc modelindən istifadə edərək sonrakı köhnəlmə və dəyərsizləşmə zərərlərini çıxmaqla maya
dəyərində ölçülür. Köhnəlmə azalan qalıq metodu ilə əsaslı tamamlanmamış işlərdən başqa torpaq, tikili və
avadanlıqların hesablanmış son qalıq dəyəri çıxılmaqla maya dəyəri aşağıdakılar arasında illik dərəcələrlə
silinərək tanınır:





Mebel, qurğular və digər
Ofis və kompyuter avadanlığı
Nəqliyyat vasitələri
Digər əsas vəsaitlər

10%
20%
20%
20%

Köhnəlmə aktivin alındığı və ya kapitalizasiya edildiyi aydan hesablanır, aktiv silindiyi halda isə heç bir
köhnəlmə həmin aya hesablanmır.
Qalıq dəyərinin əhəmiyyətli hesablamaları və faydalı istifadə müddətinin hesablamaları aktivin təkrar
qiymətləndirilib-qiymətləndirilmədiyindən asılı olmayaraq tələb olunduğu kimi (lakin ən azından ildə bir
dəfə) yenilənir.
Əsas vəsaitlərin silinməsindən yaranan mənfəət və ya zərər silinmədən əldə edilən mədaxillər arasında fərq
kimi müəyyən edilir və aktivlərin balans dəyəri “digər gəlir/(xərc) –xalis” də mənfəət və ya zərərdə tanınır.

4.4

Qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərdən düşmə testi

Dəyərsizləşməni qiymətləndirmək məqsədləri üçün aktivlər əsasən müstəqil pul vəsaitlərinin hərəkətləri
(pul vəsaitlərini yaradan vahidlər) olan ən aşağı səviyyələrdə qruplaşdırılır. Beləliklə, bəzi aktivlər
dəyərsizləşmə üçün fərdi olaraq, bəziləri isə pul vəsaitlərini yaradan vahidlər səviyyəsində test edilir.
Bütün fərdi aktivlər və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidlər hadisələr və ya şəraitlərdə dəyişikliklər balans
dəyərinin bərpa oluna bilmədiyinə işarə etdiyi halda dəyərsizləşmə üzrə test edilir.
Dəyərsizləşmə zərəri aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin balans dəyəri bərpa dəyərindən artıq
məbləğ üzrə tanınır. Aktivin bərpa dəyəri onun satışı üzrə məsrəflər çıxılmaqla, ədalətli dəyəri və istifadə
dəyərindən daha yüksək olan dəyəridir. İstifadə dəyərini müəyyən etmək üçün rəhbərlik hər pul vəsaitlərini
yaradan vahiddən gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini qiymətləndirir və həmin pul vəsaitlərinin
hərəkətinin diskontlaşdırılmış dəyərini hesablamaq məqdəsilə uyğun faiz dərəcəsini müəyyən edir.
Dəyərdən düşmə testinin prosedurları üçün istifadə edilmiş məlumatlar gələcək yenidənqurmaların və
aktivin genişləndirilmələrinin təsirlərini çıxmaq üçün uyğunlaşdırılmış, cəmiyyətin son təsdiq edilmiş
büdcə ilə birbaşa əlaqəlidir. Hər bir pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün diskont amilləri fərdi olaraq
müəyyən edilir və bazar və aktivə xas risk amilləri kimi onların münasib riskin səviyyələrini əks etdirir.
Bütün aktivlər əvvəllər tanınan dəyərsizləşmə zərərinin daha mövcud olmaması əlamətləri olduğu halda
sonradan təkrar qiymətləndirilmişdir. Pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin bərpa edilə bilən məbləği özünün
balans dəyərindən artıq olduğu halda dəyərsizləşmə xərci bərpa edilir.
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4.5

İcarədar tərəfindən qeyd edilən icarələr

İcarənin tanınması və ölçülməsi
Leases are accounted for in accordance with IAS 17 and IFRIC 4. When assets are leased out under finance
lease, the present value of the minimum lease payments is recognised as a receivable.

Icarənin başlanması
İcarə başlanması icarə müqaviləsinin tarixi və ya əvvəlcədən öhdəliyi olduğu tarixidir. Bu tərifin məqsədləri
üçün bir öhdəlik yazılı şəkildə, əməliyyatda iştirak edən tərəflər tərəfindən imzalanmalı və əməliyyatın əsas
şərtlərini müəyyənləşdirməlidir.

İcarə müddətinin başlaması
İcarə müddətinin başlanması icarəçiinin icarəyə verilmiş aktivdən istifadə hüququnu həyata keçirməyə
haqqı olan tarixdir. Bu icarəinin ilkin tanınma tarixidir.

4.6

Maliyyə alətləri

İlkin qiymtləndirilmə və uçotdan silinmə
Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri Cəmiyyətin maliyyə alətinin müqavilə müddəaları üzrə tərəfə
çevrildiyi halda tanınır və ilkin olaraq ədalətli dəyər üstəgəl əməliyyat xərcləri ilə ölçülür. Maliyyə aktivləri
maliyyə aktivi ilə bağlı pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə müqavilə hüquqlarının müddəti bitdikdə və ya
maliyyə aktivi və bütün əhəmiyyətli risklər və faydalar ötürüldükdə uçotdan silinir. Maliyyə öhdəliyi
ödənildiyi, dayandırıldığı, ləğv edildiyi ya da müddəti bitdiyi halda uçotdan silinir. Maliyyə aktivləri və
maliyyə öhdəlikləri sonradan aşağıda təsvir edildiyi kimi ölçülür.

4.6.1 Mühasibat siyasətində dəyişikliklər
9 №-li BMHS – Maliyyə alətləri
Şirkət, 2014-cü ilin iyul ayının 1-də 2018-ci il 1 yanvar tarixli tətbiqetmə tarixinə əsasən çıxarılan 9 №-li
BMHS-nı qəbul etmişdir. 9 №-li BMHS tələbləri 39 №-li BMUS Maliyyə alətləri ilə arasında tanınma və
ölçülmə üzrə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişiklər var. Yeni standart maliyyə aktivlərinin mühasibat uçotuna və
maliyyə öhdəliklərinin uçotunun müəyyən aspektlərinə fundamental dəyişikliklər gətirir.
9 №-li BMHS-də hedcinq uçotunun tətbiqi ilə bağlı yeni tələblər ehtiva edir. Yeni tələblər həm hedcinq
edilmiş maddələrin və hedcinq alətlərinin uyğunluğunu artırmaq, həm də hedcinq effektivliyini
qiymətləndirmək üçün daha çox prinsipial əsaslı yanaşma tətbiq etməklə risklərin idarə edilməsi fəaliyyəti
ilə hedcinqin mühasibat uçotunun daha yaxından qurulmasını nəzərdə tutur.

Təsnifat və qiymətləndirmə
Maliyyə aktivləri
İlkin tanınmada, maliyyə aktivi, amortizasiya edilmiş dəyərlə, ədalətli dəyərin digər hərtərəfli gəlirlə
(FVOCI) və ədalətli dəyərin mənfəət və zərər ilə (FVTPL) qiymətləndirildiyi kimi təsnifləşdirilir.
Maliyyə aktivi, həm də aşağıdakı şərtləri yerinə yetirirsə və FVTPL-də göstərilmirsə, amortizasiya edilmiş
dəyərlə ölçülür.
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4.6

Maliyyə alətləri (davamı)

4.6.1

Mühasibat siyasətində dəyişikliklər (davamı)

9 №-li BMHS – Maliyyə alətləri (davamı)
Təsnifat və qiymətləndirmə (davamı)
Maliyyə aktivləri (davamı)



aktivin məqsədi müqavilə əsasında pul vəsaitlərinin hərəkətini toplamaq üçün aktivləri saxlamağı
nəzərdə tutan bir biznes modelində saxlanılır; və
maliyyə aktivinin müqavilənin şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə pul vəsaitlərinin hərəkətinə, əsas
pul vəsaitlərinin ödənilməməsi və əsas məbləğ üzrə mənfəətin artmasına səbəb olur.

Borc aləti FVOCI-də yalnız aşağıdakı şərtlərə cavab verirsə və FVTPL-də göstərilmirsə ölçülür:


aktivin məqsədi həm müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkəti toplanması, həm də maliyyə aktivlərinin
satışı ilə əldə edilən biznes modeli çərçivəsində keçirilir; və



the maliyyə aktivinin müqavilənin şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə pul vəsaitlərinin hərəkətinə,
əsas pul vəsaitlərinin ödənilməmiş əsas məbləğinin ödənilməsinə səbəb olur.

Ticarət üçün tutulmayan kapital investisiyalarının ilkin tanınması zamanı Şirkət qətiyyətlə OCI-da ədalətli
dəyərdə sonrakı dəyişiklikləri təqdim edə bilər. Bu seçki investisiya yatırımı əsasında aparılır.
Bütün digər maliyyə aktivləri FVTPL-də ölçülmüş kimi təsnifləşdirilir.
Əlavə olaraq, ilkin tanınma zamanı şirkət, əgər əksinə, yaranan mühasibat uyğunsuzluğunu aradan qaldıran
və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaltdıqda, FVTPL-də olduğu kimi amortizasiya olunmuş dəyərdə və ya
FVOCI-də ölçülmək üçün tələb olunan tələblərə cavab verən bir maliyyə aktivini qətiyyətlə təyin edə bilər.
Biznes modelinin qiymətləndirilməsi:
Şirkət, aktivin portfel səviyyəsində saxlanıldığı bir biznes modelinin məqsədini qiymətləndirir, çünki bu,
biznesin idarə olunma üsulunu əks etdirir və informasiya idarəetmə üçün təmin edilir.
Müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti yalnız əsas və mənfəət ödənişləri olub-olmadığını
qiymətləndirir:
Bu qiymətləndirmə məqsədilə "əsas" maliyyə aktivinin ilkin tanınmasında ədalətli dəyəri kimi müəyyən
edilir. "Mənfəət" pul vəsaitinin vaxt dəyəri və müəyyən bir müddət ərzində istisna edilən əsas məbləğə və
digər əsas maliyyə riskləri və məsrəfləri (məsələn, likvidlik riski və inzibati xərclər) ilə əlaqədar olan kredit
riski üçün müəyyən edilir. Ayrıca olaraq mənfəət marjası da buna aiddir.
Müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti yalnız əsas və mənfəət ödənişlərinin olub olmadığını
qiymətləndirərkən, Şirkət müqavilənin şərtlərini nəzərdən keçirir. Bu, maliyyə aktivinin bu şərtlərə cavab
verməyəcəyinə dair müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkətinin vaxtı və ya məbləğini dəyişdirə biləcək
müqavilə şərtlərinin olub olmadığını qiymətləndirməkdən ibarətdir.
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4.6

Maliyyə alətləri (davamı)

4.6.1

Mühasibat siyasətində dəyişikliklər (davamı)

9 №-li BMHS – Maliyyə alətləri (davamı)
Yenidən təsnifat:
Maliyyə aktivləri maliyyə aktivlərini idarə etmək üçün öz biznes modelini dəyişdirdikdən sonra dövr
ərzində istisna olmaqla, maliyyə aktivləri ilkin tanınmasından sonra yenidən təsnifləşdirilmir.
Tanınmanın dayandırılması:
FVOCI kimi təyin edilmiş səhmdar investisiya qiymətli kağızları ilə əlaqədar OCI-də tanınmış hər hansı
bir məcmu mənfəət / zərər bu qiymətli kağızların tanınmasının dayandırılması üzrə mənfəət və zərər
hesabında tanınmır.

Dəyərdən düşmə
Şirkət, gözlənilən kredit itkiləri (ECL) üzrə amortizasiya olunmuş dəyərdə olan maliyyə aktivləri üzrə
dəyərsizləşmə ehtiyatını tanıyır.
Şirkət, ilk 12 aylıq ECL ölçülməsinin başlanmasından sonra kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artmadığı
maliyyə alətləri istisna olmaqla, ömür boyu ECL-ə bərabər olan məbləğdə dəyərsizləşmə ehtiyatını ölçür.
12 aylıq ECL, ECL-nin hesabat tarixindən 12 ay ərzində mümkün olan bir maliyyə aləti üzrə hadisələrin
baş verməməsi nəticəsində yaranmış hissəsidir.
ECL-nin ölçülməsi:
ECL, kredit itkiləri ehtimalı ağırlıqlı təxminlərdir. Bunlar aşağıdakı kimi ölçülür:




hesabat tarixində dəyərsizləşməyən maliyyə aktivləri: bütün pul vəsaitlərinin çatışmazlıqlarının
indiki dəyəri (yəni müqaviləyə uyğun olaraq müəssisəyə aid olan pul vəsaitlərinin hərəkəti və
şirkətin əldə etməyi planlaşdırdığı pul vəsaitlərinin hərəkəti arasındakı fərq).
hesabat tarixində kredit itkisinə məruz qalan maliyyə aktivləri: məcmu balans dəyəri və təxmin
edilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti indiki dəyəri arasındakı fərq kimi;

Kredit üzrə dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri:
Hər hesabat tarixində, FVOCI-də daşınan amortizasiya edilmiş dəyərdə və maliyyə aktivlərində əks
etdirilən maliyyə aktivləri kredit itkisinə məruz qaldıqlarını qiymətləndirir. Maliyyə aktivinin təxmin edilən
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə zərərli təsir göstərən bir və ya daha çox hadisə baş verdikdə maliyyə
aktivi "kredit itkisinə məruz qalmışdır".
Silinmə:
FVOCI-də amortizasiya olunmuş dəyəri və borc qiymətli kağızları ilə uçota alınan aktivlər bərpa
perspektivi olmadığı təqdirdə (qismən və ya tam olaraq) silinir. Bu, ümumiyyətlə, Şirkət müştərilərin
bərpası üçün bütün qanuni və düzəliş səylərini tükəndiyi vəziyyətdir. Bununla yanaşı, silinən maliyyə
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Maliyyə alətləri (davamı)

4.6.1

Mühasibat siyasətində dəyişikliklər (davamı)

9 №-li BMHS – Maliyyə alətləri (davamı)
aktivləri şirkətin ödəməli məbləğləri geri qaytarma qaydalarına riayət etmək üçün hələ də icra fəaliyyətinə
məruz qala bilər.

Keçid
9 №-li BMHS qəbul olunarkən, keçid dövrünü tətbiq etmiş və əvvəlki dövrləri yenidən nəzərdən
keçirməməyi seçmişdir. 9 №-li BMHS-nin təsnifat, ölçü və dəyərdən düşmə ilə bağlı qəbulundan yaranan
fərqlər 1 yanvar 2018-ci il tarixinə bölüşdürülməmiş mənfəətdə tanınır. Buna görə 2017-ci il üçün təqdim
edilən məlumat 9 №-li BMHS-nin tələblərini əks etdirmir.
Aşağıdakı qiymətləndirmələr ilkin müraciət tarixində mövcud olan fakt və şərait əsasında həyata
keçirilmişdir.



Maliyyə aktivinin keçirildiyi iş modelinin müəyyən edilməsi.
FVOCI kimi ticarət üçün nəzərdə tutulan kapital alətlərinə müəyyən investisiyaların təyin edilməsi.

Aşağıdakı cədvəldə şirkətin yenidən təsnifləşdirilmiş maliyyə alətləri göstərilir. Lakin, aşağıdakı cədvəldə
göstərilən maliyyə hesabatının başlığı istisna olmaqla, 1 yanvar 2018-ci il tarixinə 9 №-li BMHS-nin
tətbiqi üzrə aktiv və öhdəliklərin təsnifatında heç bir dəyişiklik edilməmişdir.
Ölçmə kateqoriyası
Orijinal 39
Yeni 9 №-li
№-li BMUS
BMHS
kateqoriyası kateqoriyası

Qalıq dəyəri (AZN)
31 dekabr
9 №-li
1 yanvar
2017-ci il BMHS-nin
2018-ci il
üzrə qalıq
qəbul
üzrə qalıq
dəyəri
edilməsi
dəyəri
(39 №-li
(BMHS)
BMUS )

Aktivlər
Pul vəsaitləri və
onların
ekvivalentləri
Maliyyə lizinqi
üzrə xalis
investisiya
Digər debitor
borclar
Cəmi

Kreditlər və
debitor
borcları
Mövcud
deyil
Kreditlər və
debitor
borcları

Amortizasiya
edilmiş xərc

1,083,727

(48,233)

1,035,494

Mövcud
deyil

6,721,419

(156,314)

6,565,105

65,218
7,870,364

(204,547)

65,218
7,665,817

Amortizasiya
edilmiş xərc
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4.6

Maliyyə alətləri (davamı)

4.6.2 Maliyyə öhdəliklərinin təsnifatı və sonrakı qiymətləndirilməsi
Maliyyə öhdəlikləri ticarət və digər öhdəliklərdən ibarətdir. Maliyyə öhdəlikləri sonradan effektiv faiz
metodunu istifadə edərək amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. Bütün faizlə əlaqədar ödənişlər "maliyyə
xərcləri" daxilindədir.

4.6.3

Maliyyə alətlərinin əvəzləşdirilməsi

Yalnız tanınan məbləği əvəzləşdirmək üçün qanuni qüvvəyə minmiş qarşılıqlı əvəzləşdirmə hüququ olduğu
və xalis əsasla əvəzləşdirmək və ya eyni zamanda aktivi realizə etmək və öhdəliyi yerinə yetirmək niyyəti
olduğu halda maliyyə aktivləri və öhdəlikləri əvəzləşdirilir və xalis məbləğ, edilmiş maliyyə vəziyyəti
haqqında hesabatda göstərilir.

4.7

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri məcmu pul məbləğlərinə asanlıqla çevrilə bilən və dəyər
dəyişikliyinə əhəmiyyətsiz dərəcədə məruz qalan maddələrdir. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdakı pul
vəsaitləri və onların ekvivalentləri, pul vəsaitlərini (əgər varsa) və banklarda nağd puldan ibarətdir və
effektiv faiz metodundan istifadə edərək amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir. Əlavə olaraq, bank nağd
pulların dəyərsizləşməsini hesablamaq üçün 9 №-li BMHS ECL modelini tətbiq etmişdir. Ətraflı məlumat
üçün 4.6.1 və 4.16.1 nömrəli qeydlərə baxın. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın məqsədləri üçün
banklarla olan qalıqlar pul vəsaitlərinin ekvivalentləri hesab olunur.

4.8

Kapital, ehtiyatlar və dividend ödənişləri

Nizamnamə kapitalı verilmiş səhmlərin nominal dəyərini əks etdirir.
Dəyişməmiş mənfəət / yığılmış zərərlər bütün cari və keçmiş illərdəki mənfəət və zərərləri əhatə edir.

4.9

İşçilərin mükafatlandırılması

Xərclər və əlaqədar ödənişlər
Azərbaycan Respublikasında dövlət pensiya və sosial sığorta fondlarına daxil olan, əmək haqqı, ödənişli
illik məzuniyyət və xəstəlik məzuniyyəti, bonuslar və qeyri-monetar mükafatlar Şirkətin əməkdaşları
tərəfindən göstərilən xidmətlərin göstərildiyi il üzrə hesablanır.
Xidmətin sonunda mükafatlandırılma
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, Cəmiyyət özünün ayırmaları ilə yanaşı olaraq
işçilərin əmək haqqından pensiya ayırmaları məbləğlərini tutmaqla dövlət pensiya fonduna ödəniş edir.
Pensiyaya çıxdıqda bütün pensiya ödənişləri dövlət pensiya fondu tərəfindən edilir.
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4.10

Ehtiyatlar və şərti öhdəlikər

Ehtiyatlar cari öhdəliklərin keçmiş hadisə səbəbindən Cəmiyyətdən iqtisadi mənbələrin məxaricinə
gətirəcəyi və məbləğlərin etibarlı şəkildə hesablana bildiyi halda tanınır. Məxaricin müddəti və məbləği
hələ də qeyri-müəyyən ola bilər. Cari öhdəlik keçmiş hadisələrin (misal üçün, hüquqi mübahisələr və ya
yüklənmiş müqavilələr) səbəb olduğu hüquqi və konstruktiv öhdəliklərdən yarana bilər.
Ehtiyatlar hesabat tarixində mövcud olan ən etibarlı sübuta, o cümlədən, cari öhdəliklə bağlı risklərə və
qeyri-müəyyənliklərə əsaslanan cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb olunan hesablanmış məsrəf ilə
qiymətləndirilir. Oxşar öhdəliklərin olduğu halda öhdəliyin ödənilməsində məxaricin tələb olunacağı
ehtimalı bütün öhdəliklər sinfi nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Ehtiyatlar onların diskontlaşdırılmış
dəyərinə qədər diskont edilir. Burada pulların vaxt dəyəri əhəmiyyətlidir.
Cəmiyyətin üçüncü tərəfdən faktiki olaraq toplaya biləcəyi öhdəliklə bağlı hər hansı ödəniş ayrıca aktiv
kimi tanınır. Lakin bu aktiv əlaqəli ehtiyatın məbləğindən artıq olmamalıdır. Bütün ehtiyatlar hər hesabat
tarixində təhlil edilir və cari ən yaxşı hesablanmış qiyməti əks etdirmək üçün uyğunlaşdırılır.
Cari öhdəliklərin nəticəsində iqtisadi mənbələrin mümkün məxarici mümkün olmaması və ya çox zəif
olması ehtimal edildiyi hallarda müəssisələrin birləşməsi zamanı güman olunma halı istisna olaraq öhdəlik
tanınmır.

4.11

Gəlirin tanınması

Gəlirin məbləği etibarlı şəkildə ölçülə bildiyi, toplanma mümkün olduğu, çəkilmiş və ya çəkiləcək xərclər
etibarlı şəkildə ölçüldüyü və Şirkətin hər bir müxtəlif fəaliyyəti üzrə meyar təmin edildiyi halda gəlir
tanınır. Bu fəaliyyətə xas tanınma meyarı aşağıda təsvir edilib.

İcarə lizinqlərindən gəlir
Maliyyələşdirmə üsulu lizinq maliyyələşməsindən gəlirlərin uçotunda istifadə olunur. Bu üsula uyğun
olaraq, əldə edilməmiş icarə gəliri (icarə haqqının və təxirə salınmış qalıq dəyərinin icarəyə verilmiş
aktivlərin dəyərindən artıq olması) təxirə salınır və icarə müddətində gəlir kimigötürülür, belə ki, icarədə
üstün xalis investisiyaların qaytarılması. Lizinq müqavilələrinin ləğv edilməsi üzrə gəlirlər / zərərlər, bu
həyata keçirildikdə gəlir kimi tanınır.

4.12

Maliyyə xərcləri

Müəyyən ediləcək aktivin alınması, qurulması və ya istehsalına aid olmayan maliyyə xərcləri, effektiv faiz
metodundan istifadə edərək "faiz xərcləri" kimi məcmu gəlir hesabatında tanınır. Valyuta gəliri və zərərləri
xarici valyuta hərəkətlərinin xalis mənfəət və ya xalis zərər mövqeyində olub-olmamasına əsasən xalis
əsasda hesablanır.

4.13

Əməliyyat xərcləri

Əməliyyat xərcləri xidmətdən istifadə etdikdən sonra və ya onların başlanğıc tarixində mənfəət və ya
zərərdə tanınır.
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4
4.14

Lizinqlər icarəçi kimi

Əməliyyat lizinqləri icarəçi kimi
Şirkət icarəçi olduqda əməliyyat kirayəsi müqavilələri üzrə ödənişlər icarə müddətində düz xətt üzrə xərc
kimi tanınır. Baxım və sığorta kimi əlaqəli xərclər tanındığı andan etibarən xərclərə silinir.

4.15

Vergilərin tutulması

Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış vergi xərcini/gəlirini əks etdirir.

Cari vergi xərci
Cari vergi xərci il üzrə vergi tutulan mənfəətə əsaslanır. Vergi tutulan mənfəət məcmu gəlir haqqında
hesabatda göstərilmiş xalis mənfəətdən fərqlənir, çünki o, digər illərdə vergi tutulan və ya çıxılan gəlir və
ya xərc maddələrini və sonradan heç zaman vergi tutulmayan və ya çıxılmayan maddələri istisna edir.
Qrupun cari vergi xərci hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş və ya faktiki
olaraq qəbul edilmiş vergi dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır.

Təxirə salınmış vergi
Təxirə salınmış vergi maliyyə hesabatlarında aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyərləri və vergi tutulan
mənfəətin hesablanmasında istifadə edilən müvafiq vergi əsasları arasındakı fərq üzrə ödənilməsi və ya
bərpa edilməsi gözlənilən vergidir və öhdəliklərin uçotu metodundan istifadə etməklə uçota alınır. Təxirə
salınmış vergi öhdəlikləri adətən vergi tutula bilən bütün müvəqqəti fərqlər üzrə tanınır və təxirə salınmış
aktivlər çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin istifadə oluna bilməsinə dair vergiyə cəlb edilən mənfəətin əldə
edilməsi ehtimalının mövcud olacağı zaman hesablanır. Müvəqqəti fərq nə vergi mənfəətinə, nə də uçot
mənfəətinə təsir göstərməyən əməliyyatda digər aktiv və öhdəliklərin ilkin tanımasından yarandığı halda
belə aktivlər və öhdəliklər tanınmır.
Təxirə salınmış vergi aktivlərinin balans dəyəri hər hesabat tarixində təhlil edilir və aktivin bütöv və ya
qismən bərpa olunacağına imkan verməsi üçün mövcud olacaq kifayət qədər vergi tutulan mənfəətlərin
artıq mümkün olmadığı halda azaldılır.
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi tətbiq edilməsi ödənildiyi və ya aktivin realizə olduğu dövrdə gözlənilən
vergi dərəcələri ilə hesablanır. Təxirə salınmış vergi məcmu gəlir haqqında hesabata aid edilmişdir. Burada
verginin birbaşa kapitala aid edilən maddələr ilə bağlı olması istisna halıdır, çünki təxirə salınmış vergi də
kapitala aiddir.
Təxirə salınmış vergi aktivləri və təxirə salınmış vergi öhdəlikləri aşağıdakı şərt olduğu halda əvəzləşdirilir
və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda xalis şəkildə göstərilir:


Şirkətin cari gəlir vergisi aktivlərini və cari gəlir vergi öhdəlikləri əvəzləşdirmək üçün qanuni qüvvəyə
minmiş qarşılıqlı əvəzləşdirmə hüququ var;



Gəlir vergilərinə aid təxirə salınmış vergi aktivləri və təxirə salınmış vergi öhdəlikləri üzrə eyni vergi
tutulan müəssisəsi üzrə eyni vergi orqanı tərəfindən vergi çıxılır.
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4.15

Vergilərin tutulması (davamı)

Təxirə salınmış vergi (davamı)
Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Şirkətin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirilən digər müxtəlif vergiləri
mövcuddur. Bu vergilər məcmu gəlir haqqında hesabatda əməliyyat xərclərinin komponenti kimi daxil
edilib.

4.16

Uçot siyasətlərinin tətbiqində rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik aktivlərin, öhdəliklərin, gəlir və xərclərin tanınması
və qiymətləndirilməsinə dair bir sıra mühakimələr, hesablamalar və fərziyyələri həyata keçirir. Real
nəticələr bu qiymətləndirmələrdən fərqli ola bilər.
Şirkət, 31 dekabr 2017-ci il tarixli illik maliyyə hesabatlarında 4.16.1-ci bənddə təsvir edilən 1 yanvar 2018ci il tarixindən etibarən tətbiq olunan qiymətləndirmələr və qərarlar istisna olmaqla şirkət tərəfindən tətbiq
olunan qiymətləndirmələri və qərarlarını davamlı şəkildə tətbiq edir.
Şirkətin uçot siyasətlərinin tətbiqində maliyyə hesabatların üzərində ən mühüm təsirə malik olan rəhbərliyin
əhəmiyyətli mühakimələri aşağıda göstərilib.

4.16.1 Uçot siyasətlərinin tətbiqində və qiymətləndirilməsində dəyişikliklər
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatan dövr üzrə maliyyə hesabatlarında tanınmış məbləğə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərən mühasibat uçotu siyasətinin tətbiqi ilə bağlı mühakimələrə edilən dəyişikliklər 9 №li BMHS-nin qəbul edilməsi nəticəsində tətbiq edilən dəyişikliklərlə bağlıdır: gözlənilən kredit itkisinin
hesablamasına təsir edən maliyyə alətləri. Təsir əsasən BMHS 9 metodologiyası əsasında ECL
hesablamasında istifadə edilən giriş, fərziyyə və üsullarla idarə olunur.
ECL hesablamasında istifadə edilən giriş, fərziyyə və üsullar - BMHS-9 Metodologiya
Təsirin qiymətləndirilməsini müəyyən edərkən, şirkət tərəfindən nəzərdən keçirildiyi kimi, ən əhəmiyyətli
təsiri olan və yüksək səviyyəli qərar tələb edən MHBS 9-da əsas anlayışlar aşağıdakılardır:
Kredit riskinin əhəmiyyətli artımının qiymətləndirilməsi:
Kredit riskin əhəmiyyətli artımının nisbi əsasda qiymətləndirilməsi aparılır. Bir maliyyə aktivi üzrə kredit
riskinin başlanmasından sonra əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qiymətləndirmək üçün, Şirkət, maliyyə
aktivinin gözlənilən ömrü boyunca hesabat tarixində baş verən səhv riskini müqayisədə, baş vermədikdə
default riskinin riskini müqayisə edərək, əsas risk göstəriciləri Şirkətin mövcud risk idarəetmə proseslərində
istifadə olunur.
Aşağıdakı göstəricilərə əsasən hər bir fərdi məruzə üçün kredit riskində əhəmiyyətli artımların
qiymətləndirilməsi ən azı üç ayda bir dəfə həyata keçiriləcəkdir. Aşağıdakı faktorlardan hər hansı birinin
kredit riskində əhəmiyyətli bir artımın meydana gəldiyini ifadə edərsə, alət Mərhələ 1-dən Mərhələ 2-ə
köçürülür:
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4.16

Uçot siyasətlərinin tətbiqində rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi (davamı)

4.16.1 Uçot siyasətlərinin tətbiqində və qiymətləndirilməsində dəyişikliklər (davamı)
1.
2.

İlkin tanınma ilə müqayisədə kredit riskində əhəmiyyətli artımlar üçün limit qoyulur.
Əhəmiyyətli dərəcədə artmış mövqeləri yaxşılaşdırmaq üçün mərhələlərin nəticələrini
qiymətləndirmək və zərurət yarandıqda düzəlişlər etmək üçün əlavə keyfiyyətli rəylər aparılır.

Mərhələ 2 və Mərhələ 3 arasındakı hərəkətlər, maliyyə aktivlərinin olduğu kimi kreditlərin
dəyərsizləşməsinə əsaslanan hesabat tarixidir. 9 №-li MHBS-na uyğun olaraq kredit dəyərsizləşməsinin
müəyyən edilməsi, 39 №-li MUBS-a uyğun olaraq dəyərsizləşmə obyektiv sübutlar üçün maliyyə
aktivlərinin fərdi qiymətləndirilməsinə oxşardır.
Makroiqtisadi amillər, Gələcək yönümlü informasiyalar (FLI) və müxtəlif senarilər:
Hər bir mərhələ üçün gözlənilən kredit itkilərinin ölçülməsi və kredit riskində əhəmiyyətli artımların
qiymətləndirilməsi keçmiş hadisələr və mövcud şəraitlər haqqında məlumatları, eləcə də gələcək
hadisələrin və iqtisadi şəraitin məqbul və dəstəklənən proqnozlarını nəzərdən keçirməlidir. İrəli görünən
məlumatların qiymətləndirilməsi və tətbiqi mühüm mühakimə tələb edir.
Mərhələ 1 və Mərhələ 2 kredit itkiləri ehtimallarını qiymətləndirmək üçün istifadə edilən PD, Defolt İtkisi
(LGD) və Pozlaşdırma Default (EAD) girişləri tarixi tendensiyalara və makroiqtisadi dəyişənlərə (ya da
makroiqtisadi dəyişənlərdəki dəyişikliklərə) əsasən müvafiq portfeldə kredit itkiləri modelləşdirilir.
Rəhbərliyin bünövrəsi makroiqtisadi faktorları portfelin mövcud vəziyyəti ilə ən yaxşı idarəetmə təxmin və
məlumatlarına əsaslanaraq uyğunlaşdırmaq üçün də istifadə olunur.
Mərhələ1 və Mərhələ 2-də gözlənilən kredit itkilərinin qiymətləndirilməsi minimum üç makroiqtisadi
göstəriciləri nəzərdən keçirən diskontlaşdırılmış ehtimalı ağırlıqlı təxmindir.
Gözlənilən kredit itkilərinin ölçülməsində istifadə edilən standart təsvir və mərhələlər arasındakı hərəkətin
müəyyənləşdirilməsi üçün qiymətləndirmə daxili kredit riskin idarə olunması məqsədləri üçün istifadə
edilən defolt müəyyən edilməsinə uyğun gəlir. 9 saylı BMHS-da gecikmə 90 gündən artıq olduqda, yeni
mühakimə baş verdiyini iddia edən fərziyyə ehtimalını ehtiva edir. İdarəetmə həmçinin BMHS-nin 9
standartını qəbul etmişdir və öhdəliklərin göstəricisi kimi 90 gün keçmiş öhdəliklərdən istifadə etmişdir.
İdarəetmə:
Mövcud risklərin idarə edilməsi çərçivəsinə əlavə olaraq, Şirkət BMHS 9 dəyərsizləşmə prosesinə nəzarət
etmək üçün daxili komitə yaratmışdır. Komitə Maliyyə, Risklərin İdarə Edilməsi və İqtisadiyyat sahəsində
yüksək səviyyəli nümayəndələrdən ibarətdir və gözlənilən kredit itkiləri təxminlərimizdə istifadə olunan
əsas giriş və fərziyyələrin nəzərdən keçirilməsi və təsdiqlənməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Həmçinin ümumi
ehtiyat nəticələrinin maliyyə hesabatlarına daxil edilməsinin uyğunluğunu qiymətləndirir

20

MCB Lizinq Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatları

Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
4

Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı)

4.16

Uçot siyasətlərinin tətbiqində rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi (davamı)

4.16.2 Lizinqlər
IAS 17 lizinq xidmətlərinin icarəyə verilməsi kimi tətbiq edilməsində, rəhbərlik lizinqi maliyyə lizinqi
razılaşmaları kimi qiymətləndirir və icarəçi olaraq, rəhbərlik lizinqlərini əməliyyat icarəsi hesab edir. Bəzi
hallarda, icarə əməliyyatı həmişə qəti deyildir və rəhbərlik, əməliyyat kirayəsi razılaşmalarında icarəin
olub-olmadığını müəyyənləşdirərkən qərar qəbul edir.

4.16.3 Təxirə salınmış vergi aktivlərinin tanınması
Təxirə salınmış vergi aktivlərinin tanınması dərəcəsi çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin istifadə oluna bilməsi
üçün Şirkətin gələcək vergiyə cəlb edilən mənfəətinin əldə edilməsi ehtimalının qiymətləndirilməsinə
əsaslanır. Əlavə olaraq, əhəmiyyətli mühakimə istənilən hüquqi və ya iqtisadi məhdudiyyətlərin təsirinin
və ya müxtəlif vergi qanunvericiliyində qeyri-müəyyənliklərin qiymətləndirilməsində tələb olunur (Qeyd
4.15-ə bax).

4.17

Hesablamanın qeyri-müəyyənliyi

Aktivlərin, öhdəliklərin, gəlirin və xərclərin tanınması və qiymətləndirilməsi üzrə ən əhəmiyyətli təsiri olan
hesablamalar və fərziyyələr haqqında məlumat aşağıda göstərilib. Faktiki nəticələr əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənə bilər.
Qeyri-maddi aktivlərinin dəyərsizləşməsi
Dəyərsizləşmə zərəri aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin balans dəyərinin bərpa edilə bilən
məbləğdən artıq olduğu məbləğdə tanınır. Bərpa edilə bilən məbləği müəyyən etmək üçün rəhbərlik hər bir
pul vəsaitlərini yaradan vahiddən pul vəsaitlərinin gözlənilən gələcək hərəkətini qiymətləndirir və həmin
pul vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılmış dəyəri hesablamaq məqsədilə münasib faiz dərəcəsini
müəyyən edir. Pul vəsaitlərinin gözlənilən gələcək hərəkətinin qiymətləndirilməsi prosesində rəhbərlik
gələcək əməliyyat nəticələri haqqında fərziyyələrini edir. Bu fərziyyələr gələcək hadisələrə və hallara
aiddir. Faktiki nəticələr dəyişə bilər və növbəti maliyyə ili ərzində Şirkətin aktivlərində əhəmiyyətli
düzəlişlərə səbəb ola bilər. Bir çox hallarda tətbiq olunan diskont dərəcəsinin müəyyən edilməsinə bazar
riskinə və aktivə xas risk amillərinə müvafiq düzəlişlərin qiymətləndirilməsi daxildir.

Ehtiyatlar
Ehtiyatlar müəyyən əməliyyatlarla bağlı əldə olan məlumatlardan rəhbərliyin hesablamaları əsasında
müəyyənləşdirilir. Şirkətin qeydə alınmış xalis gəlirini şişirməmək və öhdəliklərini aşağı
qiymətləndirməmək üçün təminatların hesablanması zamanı ehtiyatla iş görülür.

Dəyərdən düşən aktivlərin yararlılıq müddəti
Rəhbərlik dəyərdən düşən aktivlərin Şirkətə nəzərdə tutulan faydası əsasında hər hesabat dövründə
dəyərdən düşən aktivlərin yararlılıq müddətini nəzərdən keçirir. Aktivlərin balans dəyəri 5-ci qeyddə təhlil
edilir. Lakin real nəticələr xüsusilə kompüter və ofis avadanlığı ilə əlaqədar texniki köhnəlmə səbəbindən
fərqlənə bilər.
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Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər
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5

Əsas vəsaitlər
Ofis və
komputer
avadanlıqları
AZN

Nəqliyat
vasitələri
AZN

Mebel və
avadanlıqlar
AZN

Digər
əsas
vəsaitlər
AZN

Cəmi
AZN

53,467
9,528
(3,440)
59,555

82,614
82,614

73,680
73,680

32,881
32,881

242,642
9,528
(3,440)
248,730

Yığılmış köhnəlmə
1 yanvara olan qalıq,
İl üzrə xərc (Qeyd 14)
Xaric etmələr/silinmə
31 dekabra olan qalıq

49,726
2,678
(3,440)
48,964

71,202
8,560
79,762

40,779
3,289
44,068

26,760
1,226
27,986

188,467
15,753
(3,440)
200,780

31 dekabr 2018-ci il tarixinə
xalis qalıq dəyəri

10,591

2,852

29,612

4,895

47,950

2018
Ümumi balans dəyəri
1 yanvara olan qalıq,
Əlavələr
Xaric etmələr/silinmə
31 dekabra olan qalıq,

Rəhbərliyin fikrincə, 31 dekabr 2018-ci il tarixinə Şirkətin əsas vəsaitlərində dəyərsizləşmə olmamışdır
(2017: sıfır).

2017
Ümumi balans dəyəri
1 yanvara olan qalıq,
Əlavələr
31 dekabra olan qalıq,
Yığılmış köhnəlmə
1 yanvara olan qalıq,
İl üzrə xərc (Qeyd 14)
31 dekabra olan qalıq
31 dekabr 2018-ci il tarixinə
xalis qalıq dəyəri

Ofis və
komputer
avadanlıqları
AZN

Nəqliyat
vasitələri
AZN

Mebel və
avadanlıqlar
AZN

Digər
əsas
vəsaitlər
AZN

53,417
50
53,467

82,614
82,614

73,680
73,680

32,881
32,881

242,59
2
50
242,64
2

47,742
1,984
49,726

62,642
8,560
71,202

37,124
3,655
40,779

25,230
1,530
26,760

172,73
8
15,729
188,46
7

3,741

11,412

32,901

6,121

54,175
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31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
6

Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya
2018
AZN

2017
AZN

Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya
6,762,601
8,421,900
Çıxılır: Maliyyə lizinqində xalis investisiyanın dəyərsizləşməsinə görə
ehtiyat
(41,182)
(151,275)
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyalar, dəyərsizləşmə zərərləri
6,721,419
8,270,625
çıxılmaqla
Aşağıdakı cədvəldə BMHS 9 - Maliyyə alətləri standartının qəbul edilməsinin nəticəsi olaraq maliyyə
lizinqinə qoyulan xalis investisiya üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatı üzrə yaranan itkinin açılış və bağlanış
balanslarının üzləşməsi göstərilir. Qeyd 4.6.1-ə və 4.16.1-ə baxın.
2018
AZN
41,182

2017
AZN
1,875

156,314
197,496
(46,221)
151,275

1,875
39,307
41,182

2018
AZN

2017
AZN

4,032,978
4,237,647
8,270,625

3,686,153
3,035,266
6,721,419

Bir ildən çox
beş ildən az Beş ildən çox
olmayaraq
olaraq

Cəmi

1 yanvara olan qalıq,
Əlavə edilən: BMHS 9 -a görə düzəlişlərin açılış balansı (qeyd 4.6.1 və
qeyd 4.16.1)
(Geri bərpa) / İl üzrə ödəniş (15-ci qeyd)
31 dekabra olan qalıq

Cari hissə
Uzunmüddətli hissə
Cəmi
2018
AZN
Bir ildən gec
olmayaraq
İcarə alacaqları
Minimum icarə ödənişləri
Gələcək dövrlər üçün maliyyə xərcləri
Çıxılır: Maliyyə lizinqində xalis
investisiyanın dəyərsizləşməsinə görə
ehtiyat
Minimum icarə haqqının bugünkü
dəyəri

5,517,285

4,889,140

-

10,406,425

5,517,285
(1,333,032)

4,889,140
(651,493)

-

10,406,425
(1,984,525)

(151,275)

-

-

(151,275)

4,032,978

4,237,647

-

8,270,625
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6

Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya (davamı)

Bir ildən gec
olmayaraq
İcarə alacaqları
Minimum icarə ödənişləri
Gələcək dövrlər üçün maliyyə xərcləri
Çıxılır: Maliyyə lizinqində xalis
investisiyanın dəyərsizləşməsinə görə
ehtiyat
Minimum icarə haqqının bugünkü
dəyəri
7

2017
AZN
Bir ildən
çox beş
ildən az
olmayaraq

Beş ildən
çox olaraq

Cəmi

4,890,690

3,537,663

-

8,428,353

4,890,690
(1,163,355)

3,537,663
(502,397)

-

8,428,353
(1,665,752)

(41,182)

-

-

(41,182)

3,686,153

3,035,266

-

6,721,419

Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin kateqoriyaları

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda təqdim edilmiş balans dəyərləri maliyyə aktivləri və maliyyə
öhdəliklərinin aşağıdakı kateqoriyalarına aiddir:
2018
AZN

2017
AZN

6

4,237,647

3,035,266

6
8
9

4,032,978
71,129
28,928
8,370,682

3,686,153
65,218
1,083,727
7,870,364

11

1,591,392

4,991,656

11
12

3,400,000
111,413
5,102,805

64,386
5,056,042

Qeyd
Maliyyə aktivləri
Amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülmüş maliyyə aktivləri:
Cari aktivlər:
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya
Uzunmüddətli aktivlər:
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya
Ticarət və digər debitor borcları
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
Maliyyə öhdəlikləri
Amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülmüş maliyyə öhdəlikləri:
Uzunmüddətli öhdəliklər:
Borc vəsaitləri
Cari öhdəliklər:
Borc vəsaitləri
Ticarət və digər kreditor borcları
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Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

Maliyyə alətlərinin hər kateqoriyası üzrə uçot siyasətlərinin təsviri üçün qeyd 4.6-ya baxın.Şirkətin maliyyə
aləti ilə bağlı riskinin, o cümlədən riskin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətlərinin təsviri qeyd 19-da
verilib. Ədalətli dəyərlərə aid məlumat qeyd 20-də təqdim edilib.
8

Ticarət və digər debitor borcları
2018

2017

AZN
71,129
71,129

AZN
54,460
10,000
758
65,218

Qeyri-maliyyə aktivləri
Qabaqcadan ödənilmiş xərclər

13,747

7,170

31 dekabra olan qalıq

84,876

72,388

2018

2017

AZN
7,143
22,131
57
29,331
(403)
28,928

AZN
144,425
56,375
882,927
1,083,727
1,083,727

Maliyyə aktivləri
Hesablanmış faiz
İşçilərə avanslar
Digər debitor borcları

9

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

Banklarda yerli valyutada olan cari hesablar
Banklarda xarici valyutada olan cari hesablar
Depozit hesabları*
Çıxılır: qısamüddətli zərər üçün ehtiyat (Gözlənilən kredit itkisi)

*Bu deposit hesabları illik faiz dərəcəsi 6% (2017: 6%) olan banklarla saxlanılır.
Aşağıdakı cədvəldə BMHS 9 - Maliyyə alətləri standartının qəbul edilməsinin nəticəsi olaraq dəyərsizləşmə
ehtiyatı üzrə yaranan itkinin açılış və bağlanış balanslarının üzləşməsi göstərilir. Qeyd 4.6.1-ə və 4.16.1-ə
baxın.

1 yanvara olan qalıq,
Əlavə edilən: BMHS 9 -a görə düzəlişlərin açılış balansı (qeyd 4.6.1
və qeyd 4.16.1)
İl üzrə dəyərsizləşmə zərərinin bərpası (qeyd 15)
31 dekabra olan qalıq

25

2018
AZN
-

2017
AZN
-

48,233
(47,830)
403

-
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Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
9

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (davamı)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata əsasən pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri aşağıda
verilmişdir.

Banklarda yerli valyutada olan cari hesablar
Banklarda xarici valyutada olan cari hesablar
Depozit hesabları*
Çıxılır: qısamüddətli zərər üçün ehtiyat (Gözlənilən kredit itkisi)

2018

2017

AZN
7,143
22,131
57
29,331
(403)
28,928

AZN
144,425
56,375
882,927
1,083,727
1,083,727

*Bu deposit hesabları illik faiz dərəcəsi 6% (2017: 6%) olan banklarla saxlanılır.
Aşağıdakı cədvəldə BMHS 9 - Maliyyə alətləri standartının qəbul edilməsinin nəticəsi olaraq dəyərsizləşmə
ehtiyatı üzrə yaranan itkinin açılış və bağlanış balanslarının üzləşməsi göstərilir. Qeyd 4.6.1-ə və 4.16.1-ə
baxın.

1 yanvara olan qalıq,
Əlavə edilən: BMHS 9 -a görə düzəlişlərin açılış balansı (qeyd 4.6.1
və qeyd 4.16.1)
İl üzrə dəyərsizləşmə zərərinin bərpası (qeyd 15)
31 dekabra olan qalıq

2018
AZN
-

2017
AZN
-

48,233
(47,830)
403

-

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata əsasən pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri aşağıda
verilmişdir.

Banklarda yerli valyutada olan cari hesablar
Banklarda xarici valyutada olan cari hesablar
Depozit hesabları

10

2018

2017

AZN
7,143
22,131
57
29,331

AZN
144,425
56,375
882,927
1,083,727

Nizamnamə kapitalı

31 dekabr 2018-ci il tarixinə şirkətin səlahiyyətli, buraxılmış və tam ödənilmiş nizamnamə kapitalı
4,283,675 AZN təşkil etmişdir və adi səhmi 1 AZN olan 4,283,675 səhmdən ibarətdir (31 dekabr 2017:
4,283,675 AZN təşkil etmişdir ki, 4,283,675 ədəd səhmdən ibarətdir).
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10

Nizamnamə kapitalı (davamı)

Şirkətin buraxılmış nizamnamə kapitalı aşağıdakı səhmdarlar tərəfindən saxlanılır:
2017
2018
%
%
99.94
99.94
0.06
0.06
100.00 100.00

2018
AZN
4,281,105
2,570
4,283,675

2017
AZN
4,281,105
2,570
4,283,675

Kredit təşkilatı
Törəmə müəssisə
Cəmi

2018
AZN
500,000
4,491,392
4,991,392

2017
AZN
500,000
4,491,656
4,991,656

Cari borc
Uzunmüddətli borc
Cəmi

3,400,000
1,591,392
4,991,392

4,991,656
4,991,656

MCB Bank Limited (Pakistan)
Mr. Ramal Cəfərov (Fiziki şəxs)
11

Borc vəsaitləri

Borc vəsaitlərinə aşağıdakı maliyyə öhdəlikləri daxildir:
Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülmüş maliyyə öhdəlikləri

1 İyul 2017 tarixində Şirkət yerli təşkilat ilə cəmi 500,000 AZN məbləğində illik 18% göstərici ilə kredit
müqaviləsi bağlamışdır. Cari il ərzində faiz dərəcəsi azaldılıb illik 13% olaraq dəyişdirilmişdir. Faiz aylıq
olaraq ödənilir. Kreditin əsas məbləği 21 İyul 2020 tarixində ödəniləcək.
2017-ci il 31 oktyabr tarixində, Şirkət 3 aylıq LIBOR + 5,50 faiz dərəcəsi ilə illik ümumi məbləği 2,000,000
ABŞ dolları məbləğində Şirkətin törəmə müəssisəsi ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır və üstəlik
hesablanmış faizlər ümumi faiz dərəcəsinə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən vergi
qanunvericiliyinə əsasən hesablanacaq. Faiz məbləği rüblük olaraq ödəniləcək. Kreditin əsas məbləği 7
noyabr 2019-cu il tarixində ödəniləcəkdir.
2017-ci il 31 oktyabr tarixində, Şirkət 3 aylıq LIBOR + 5,50 faiz dərəcəsi ilə illik ümumi məbləği 641,955
ABŞ dolları məbləğində Şirkətin törəmə müəssisəsi ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır və üstəlik
hesablanmış faizlər ümumi faiz dərəcəsinə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən vergi
qanunvericiliyinə əsasən hesablanacaq. Faiz məbləği rüblük olaraq ödəniləcək. Kreditin əsas məbləği 4
aprel 2020-ci il tarixində ödəniləcəkdir.
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Borc vəsaitləri (davamı)

Borc vəsaitlərinin hərəkəti aşağıdakı kimidir:
1 yanvara qalıq
Mübadilə əməliyyatlarından gəlir
Borcun geri ödənilmiş hissəsi
Valyuta mübadiləsi üzrə (gəlir)/itki
31 dekabra qalıq
12

2017
AZN
7,075,762
4,990,872
(7,075,762)
784
4,991,656

2018
AZN
50,659
60,754
111,413

2017
AZN
6,164
58,222
64,386

65,157

73,291

176,570

137,677

2018

2017

AZN
373,462
81,973
9,302
464,737

AZN
354,744
78,044
6,762
439,550

Ticari və digər kreditor borcları

Maliyyə öhdəlikləri
Hesablanmış öhdəliklər
Hesablanmış faiz
Qeyri-maliyyə öhdəlikləri
Müştərilərdən avans ödəmələr
31 dekabra qalıq
13

2018
AZN
4,991,656
(264)
4,991,392

Əməliyyat xərcləri

Əmək haqqı və bonuslar
Sosial təminat xərcləri
Tibbi və icbari sığorta
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İnzibati və ümumi xərclər

İcarə xərcləri
Professional xidmət haqları
Təhlükəsizlik xərcləri
Amortizasiya (not 5)
Bank ödənişləri
Nəqliyyat vasitələri xərcləri
Audit haqqı
Əlaqə xərcləri
Kommunal xərclər
Səyahət xərcləri
Dövlət ödənişləri
Ofis xərcləri
Sığorta xərcləri
Təmir və bərpa xərcləri
Mənfəət vergisindən başqa vergilər
Borc faizləri üzrə ödənişlər
İllik amortizasiya
Digər xərclər

15

2017

AZN
102,000
23,816
19,068
15,753
14,445
12,898
10,620
8,023
7,758
5,476
3,240
3,563
2,145
319
148
832
230,104

AZN
102,000
12,640
16,800
15,729
16,413
12,011
8,130
7,886
6,288
4,153
2,948
3,249
2,146
355
159
29,009
579
1,371
241,866

Maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə zərərinin xalis bərpası

Maliyyə lizinqində xalis investisiyanın dəyərsizləşməsi üzrə geri
qaytarılma (qeyd 6)
Banklarda pul vəsaitlərinin dəyərsizləşməsi üzrə geri qaytarılma
(qeyd 9)
16

2018

2018

2017

AZN

AZN

46,221

(39,307)

47,830
94,051

(39,307)

Vergilər

Gəlir vergisi xərcləri
31 dekabr 2018 və 2017-ci illərdə başa çatan illər ərzində Azərbaycanda mənfəət vergisi üzrə vergi dərəcəsi
20% -ə bərabərdir. Vergi dərəcəsinin növbəti maliyyə ilində də eyni qalması gözlənilir. Şirkət, 31 dekabr
2017 və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərində vergi üzrə zərərini yığmışdır və bu maliyyə hesabatlarında heç bir
mənfəət vergisi tanınmamışdır.
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16

Vergilər (davamı)

Təxirə salınmış vergi
Təxirə salınmış vergi aktivi 20% (2017: 20%) səviyyəsində qiymətləndirilir. Təxirə salınmış vergilər,
aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyəri ilə maliyyə hesabatlılığı məqsədləri üçün və vergi məqsədləri üçün
istifadə olunan məbləğlər arasındakı müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirlərini əks etdirir. Şirkət tərəfindən
tanınmış təxirə salınmış vergi aktivi hərəkətləri aşağıdakı kimi olmuşdur:

1 yanvara olan qalıq,
İl üzrə xərclər
31 dekabra olan qalıq,

2018
AZN

2017
AZN

304,477
(161,724)
142,753

483,396
(178,919)
304,477

Hesabat tarixində təxirə salınmış vergi aktivləri aşağıdakı kimidir:

İstifadə edilməmiş vergi zərərləri
Vergi üzrə müvəqqəti fərqlər
Cəmi çıxılan müvəqqəti fərqlər
Təxirə salınmış vergi aktivi yerli vergi dərəcəsi (20%)
17

2018
AZN

2017
AZN

848,137
(134,370)
713,767

1,522,138
249
1,522,387

142,753

304,477

Əlaqəli tərəflər

Tərəflər ümumi nəzarət altında olduqda və ya bir tərəfin digər tərəfə nəzarət edə biləcəyi və ya maliyyə və
əməliyyat qərarlarında digər tərəfə əhəmiyyətli təsiri və ya birgə nəzarət edə biləcəyi təqdirdə əlaqəli tərəf
hesab olunur. Hər bir əlaqəli tərəf münasibətini nəzərdən keçirərkən diqqət yalnız hüquqi formasına deyil,
əlaqənin mahiyyətinə yönəlib.
İl ərzində əlaqədar tərəflərlə əməliyyatlar üzrə məlumatlar və il sonu qalıqlar aşağıda göstərilmişdir:
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
Xüsusiyyəti

Əlaqəsi

Qısa müddətli işçi faydaları
Maliyyə lizinqi üzrə faiz gəlirləri
İşçilərin avans üzrə faiz gəlirləri
Borclar üzrə faiz xərcləri

İdarə heyəti
İdarə heyəti

2018
AZN
212,760
1,487

2017
AZN
279,665
6,491

İdarə heyəti
Ana şirkətin törəmə müəssisəsi

312
385,856

117
332,266
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Əlaqəli tərəflər (davamı)

Əlaqəli tərəflərlə balans
Xüsusiyyəti

Əlaqəsi

Pul vəsaitləri və onların ekvivalenti
İşçilər üçün avans
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis
investisiya
Hesablanmış faizlər daxil olmaqla
borclar

Törəmə müəssisə
İdarə heyəti

18

2018
AZN
22,113
-

2017
AZN
56,357
10,000

-

54,914

4,552,145

4,549,878

İdarə heyəti
Törəmə müəssisə

Öhdəliklər, ehtimallar və əməliyyat riski

Əməliyyat icarəsi öhdəlikləri
Şirkət 2018-ci il yanvarın 5-də fərdi sahibkarlarla lizinq müqaviləsi imzaladı. İcarə müqaviləsi 5 il
müddətinə verilir və bu icarə müddəti ərzində illik 102 min AZN ödəmək şərti qoyulur. Minimum icarə
haqqı aşağıdakı kimi ödəniləcək:
1 il
ərzində
AZN

Minimum lizinq icarəsi
1 ildən 5
5 ildən
ilə qədər
sonra
AZN
AZN

Cəmi
AZN

31 Dekabr, 2018

102,000

306,000

-

408,000

31 Dekabr, 2017

-

-

-

-

Kapital Öhdəlikləri
Şirkətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə (2017: Nil) əsas kapital öhdəlikləri yoxdur.
Kredit öhdəliyi
İl ərzində şirkət illik 13% faiz dərəcəsi olan yerli bankdan 500,000 AZN məbləğində məhdudlaşdırılmış
kredit xəttinə sahibdir. Lakin, 31 dekabr 2018-ci il tarixinədək şirkətin bu məbləğə qarşı əvəzsiz məbləği
yoxdur. Müəssisənin ödəmə tarixi 19 iyul 2020-ci ildir.
Şərti öhdəliklər
Məhkəmə prosesi mütəmadi və normal fəaliyyət zamanı şirkət ona qarşı müəyyən iddialar alır. Öz
qiymətləndirmələrinə və daxili peşəkar məsləhətlərinə əsasən, şirkətin rəhbərliyi iddialara görə heç bir
maddi itkiyə yol verilməyəcək və buna görə də bu maliyyə hesabatlarında heç bir müddəa nəzərdə
tutulmamışdır.
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Öhdəliklər, ehtimallar və əməliyyat riski (davamı)
Kredit öhdəliyi (davamı)

Şirkət 1 saylı görülən haqlar, hüquqi öhdəliklər, dövlət rüsumu və lizinq obyektlərinin bərpası üçün, Bakı
İnzibati İqtisadi Məhkəməsində icarəçilərdən birinə qarşı iddia("Məhkəmə") qaldırıb. 31 iyul 2018-ci ildə
Məhkəmə icarəçidən və onun zəmanət vergisi ödəmələrindən geri qaytarmağı və lizinq obyektlərini şirkətin
lehinə götürməsini qərara aldı. Müqavimət tərəfi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə 31 iyul 2018-ci il tarixli
Məhkəmənin qərarını ləğv etmək və şirkətin tələbini rədd etmək barədə müraciət ünvanlayıb.
İş, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən nəzərdən keçirilir və şirkət yüksək ehtimalla qərarın öz xeyrinə
olacağını gözləyir. Şirkətin əsas əməliyyatları, biznes mühiti və tənzimləyici mühit, əsasən Azərbaycan
Respublikasında aparılır. Azərbaycan iqtisadiyyatı gücləndirmək və diversifikasiya etmək üçün iqtisadi
islahatlar və onun hüquqi, vergi və tənzimləyici çərçivəsinin inkişafını davam etdirir. Bu baxımdan;
Azərbaycan 2016-cı ildə milli iqtisadiyyatın və əsas iqtisadi sektorların inkişafı üçün strateji yol xəritələrini
təsdiqləyib. Azərbaycan Respublikasında vergi, valyuta dəyişkənliyi və gömrük qanunvericiliyi daxil
olmaqla, qanunvericilik də sürətlə dəyişir.
Azərbaycan Respublikasının gələcək iqtisadi istiqaməti əsasən hökumət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi,
maliyyə, qanunvericilik və pul tədbirlərinin həyata keçirilməsindən asılıdır. Lakin şirkətin maliyyə
vəziyyəti Azərbaycanın inkişafından təsirlənməsinə davam edəcəkdir; Şirkət bu əməliyyatlarla bağlı olaraq
Azərbaycan Respublikasının oxşar müəssisələrindən daha əhəmiyyətli olduğuna inanmır. Şirkət rəhbərliyi
bu inkişafları hazırkı mühitdə yaxından izləyir və yaxın gələcəkdə şirkətin davamlılığı və inkişafını
dəstəkləmək üçün müvafiq tədbirlər görür. Maliyyə hesabatlarında bu qeyri-müəyyənliklərin gələcəkdə
aydınlaşdırılmasından yarana biləcək hər hansı düzəliş yoxdur. Belə düzəlişlər, əgər varsa, tanındıqları və
qiymətləndirilə biləcəyi dövrdə bildiriləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının kommersiya qanunvericiliyi,
o cümlədən vergi qanunvericiliyi birdən çox şərhlərə icazə verə bilər.
Bundan əlavə, vergi orqanlarının özbaşına iş fəaliyyəti ilə bağlı qərar verən riski var. Şirkət rəhbərliyinin
qərarlarına əsaslanan müalicə vergi orqanları tərəfindən etiraz edilsə, əlavə vergilər, cərimələr və faizlər
üzrə qiymətləndirilə bilər. Ümumiyyətlə, vergi ödəyiciləri audit ilindən əvvəl üç təqvim ili ilə əlaqədar
vergi yoxlamalarına tabe olurlar. Bununla yanaşı, tamamlanmış yoxlamalar yüksək səviyyəli vergi
müfəttişlərinin vergi yoxlamalarının nəticələrini nəzərdən keçirdikləri sonrakı əlavə vergi yoxlamaları
ehtimalını istisna etmirlər. İdarəetmə hesab edir ki, müvafiq qanunvericiliyin şərhində 31 dekabr 2018-ci il
müvafiqdir və şirkətin vergi və valyuta mövqeləri davam etdiriləcəkdir.
19

Maliyyə aləti riski

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri
Şirkət maliyyə alətləri ilə bağlı müxtəlif risklərə məruz qalır. Şirkətin maliyyə aktivləri və öhdəlikləri 7
saylı qeyddə öz əksini tapmışdır. Risklərin əsas növləri bazar riski, kredit riski və likvidlik riskidir.
Şirkətin risk idarəetməsi, şirkət rəhbərləri ilə sıx əməkdaşlıqda əlaqələndirilir və risklərin dərəcəsi və
böyüklüyünə görə təhlil edən daxili risk hesabatları vasitəsilə şirkətin fəaliyyətinə potensial mənfi təsirləri
minimuma endirməklə şirkətin qısa və orta müddətli pul vəsaitlərinin hərəkətini aktiv şəkildə təmin etməyə
yönəldilir.
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Maliyyə aləti riski (davamı)

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı)
Şirkət maliyyə aktivlərinin ticarətində spekulyativ məqsədlər üçün fəal şəkildə məşğul olmur və bu
variantları yazır. Şirkətin məruz qaldığı ən əhəmiyyətli maliyyə riskləri aşağıdakılardır:
Bazar riski
Bazar riski, maliyyə alətinin dəyərinin bazar qiymətlərindəki dəyişikliklər nəticəsində dəyişə bilər ki, bu
dəyişikliklər fərdi təhlükəsizliyə və ya onun emitentinə və ya bazarda satılan bütün qiymətli kağızlara təsir
edən amillərə səbəb olub-olmaması riskidir. Şirkət əməliyyat və investisiya fəaliyyətlərindən yaranan
maliyyə alətlərinin və xüsusilə valyuta riski və faiz dərəcəsi riski ilə bazar riskinə məruz qalır.
Xarici valyuta riski
Xarici valyuta riski, valyuta məzənnələrində dəyişikliklər səbəbindən bir maliyyə alətinin dəyərinin dəyişə
biləcəyi riskidir. Şirkətin əməliyyatlarının əksəriyyəti manatla həyata keçirilir. Valyuta məzənnələrinə
məruz qalma, əsasən ABŞ dolları (ABŞ dolları) olan xarici əməliyyatlardan, bank hesablarından və xarici
valyutalardakı borclardan yaranır. Şirkətin rəhbərliyi valyuta riskini hedcinq etmək üçün gələcək
müqaviləyə daxil olmayıb. Bununla belə, bunlar müntəzəm olaraq izlənilir və tələb olunan yerdə düzəliş
tədbirləri görülür.
Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri aşağıdakı valyutalarda ifadə edilir:
Qeydlər

AZN

2018
USD

Cəmi

Maliyyə aktivləri:
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis
investisiya
Digər debitor borcları

6
8

8,270,625
71,129

-

8,270,625
71,129

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

9

6,797
8,348,551

22,131
22,131

28,928
8,370,682

Maliyyə öhdəlikləri:
Borc vəsaitləri
Digər cari öhdəliklər

11
12

500,000
50,659
550,659

4,491,392
60,754
4,552,146

4,991,392
111,413
5,102,805

7,797,892

(4,530,015)

3,267,877

Açıq mövqe
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Maliyyə aləti riski (davamı)

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı)
Xarici valyuta riski (davamı)

Maliyyə aktivləri:
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis
investisiya
Digər debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Maliyyə öhdəlikləri:
Borc vəsaitləri
Digər maliyyə öhdəlikləri

Qeydlər
6
8
9

11
12

Açıq mövqe

AZN

2017
USD

Cəmi

6,721,419
65,218
1,027,352
7,813,989

56,375
56,375

6,721,419
65,218
1,083,727
7,870,364

500,000
6,164
506,164

4,491,656
58,222
4,549,878

4,991,656
64,386
5,056,042

7,307,825

(4,493,503)

2,814,322

Aşağıdakı cədvəldə ABŞ dollarına nisbətdə manatın məzənnəsi ilə bağlı vergi və kapitaldan əvvəl mənfəət
/ zərərin həssaslığı göstərilir. 2018-ci il dekabrın 31-nə kimi (2017: 10% zəiflədir / gücləndirir) manatın
10% zəifləməsi / möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. Hər hesabat tarixində həssaslıq təhlili aşağıdakı
kimidir:

AZN zəiflənməsi 10% / 10%
AZN güclənməsi 10% / 10%

Vergidən əvvəlki
mənfəət
2018 / (zərər)2017
AZN
AZN
(449,350)
(453,002)
449,350
453,002

Kapital
2017
2018
AZN
AZN
(359,480)
(362,402)
359,480
362,402

Faiz dərəcəsi riski
Faiz dərəcəsi riski, maliyyə alətinin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətindən və bazar faiz dərəcələrindəki
dəyişikliklər səbəbindən dalğalanma riskidir. Ədalətli dəyər faiz dərəcəsi riski, bir maliyyə alətinin
dəyərinin bazar faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər səbəbindən yaranan dalğalanma riskidir.
Lizinqlər ümumiyyətlə icarə müddəti üçün müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi ilə verilir və borcların əksəriyyəti
dəyişən faiz dərəcələrindədir. Şirkətin idarəetməsi faiz riskinin qarşısını almaq üçün gələcək razılaşmaya
daxil edilmir. Bununla belə, bunlar müntəzəm olaraq izlənilir və tələb olunan yerdə düzəliş tədbirləri
görülür.
Üzən faiz dərəcələri üzrə borclar aşağıdakı kimi olmuşdur:

Borc vəsaitləri
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2018
AZN

2017
AZN

4,491,392

4,491,656
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Maliyyə aləti riski (davamı)

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı)
Faiz dərəcəsi riski (davamı)
Aşağıdakı cədvəl dəyişkən faiz borclarının həssaslığını ± 1% (2017: ± 1%) faiz dərəcələrində mümkün olan
dəyişikliklərə təsvir edir. Bu dəyişikliklər mövcud bazar şərtlərinin müşahidəsinə əsasən mümkün hesab
olunur. Hesablamalar hər bir dövr üçün orta bazar faiz dərəcəsi dəyişikliyinə və hər bir hesabat tarixində
faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərə həssas olan maliyyə alətlərinə əsaslanır. Bütün digər dəyişənlər sabit
qalırdı.
Vergidən əvvəlki
mənfəət
AZN / (zərər)AZN
2018
2017

+1%
(44,914)
(44,917)

-1%
44,914
44,917

Kapital
AZN
+1%
(35,931)
(35,933)

AZN
-1%
35,931
35,933

Kredit riski
Kredit riski, bir maliyyə alətinin bir tərəfinin öhdəliyin yerinə yetirilməməsi və digər tərəfin maliyyə
itkisinə səbəb olma riski.
Şirkət müştərilərə kredit şərtlərinin verilməsi ilə müxtəlif maliyyə alətləri üçün bu riskə məruz qalır.
Şirkətin kredit riskinə maksimum məruz qalması, hesabat tarixində tanınmış maliyyə aktivlərinin balans
dəyəri ilə aşağıda verilmişdir:
2017
2018
AZN
Maliyyə aktivlərinin sinifləri - balans dəyərləri:
AZN
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiyalar (qeyd 6)
6,721,419
8,270,625
Digər alacaqlar (qeyd 8)
65,218
71,129
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (qeyd
1,083,727
28,928
9)
7,870,364
Ümumi balans dəyəri
8,370,682
Şirkət müştərilərin və digər qarşı tərəflərin ayrı-ayrılıqda və ya qrup tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda
müşahidələrini davam etdirir və bu məlumatları kredit riskinə nəzarət edir. Müştərilərə və digər tərəfdaşlara
uyğun qiymətlərlə mövcud olan xarici kredit dərəcələri və / və ya hesabatlar əldə edilir və istifadə olunur.
Şirkətin siyasəti yalnız kreditlə işləyən kontragentlərlə məşğul olmaqdır. Riskə məruz qalmağı idarə etmək
üçün, Şirkət nağd pulu nüfuzlu banklara yerləşdirir.
Şirkətin İdarəetmə və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş Kredit Siyasəti maliyyə lizinqi fəaliyyətinin
prinsipləri və qaydalarını müəyyən edir, həmçinin fəaliyyətə bağlı olaraq əsas risk göstəriciləri
müəyyənləşdirir, şirkətin risklərini azaltır, gəlirliliyi müəyyənləşdirir və bütün işçilər öz vəzifələrini yerinə
yetirərkən təlimat olaraq xidmət göstərir.
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Maliyyə aləti riski (davamı)

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı)
Kredit riski (davamı)
Mümkün kredit risklərinin müxtəlifləşdirilməsini və minimallaşdırılmasını təmin etmək üçün lizinq
portfelində müəyyən məhdudiyyətlər mövcuddur. Bu məhdudiyyətlər aşağıdakılardır:
• Biznes portfelinin məhdudlaşdırılması;
• iqtisadiyyat sektorları üzrə məhdudiyyətlər; və
• Konsentrasiya limitləri
Limitlər rəhbərlik tərəfindən illik səviyyədə tərtib edilir və yenidən işlənir. Bazar mühitində əhəmiyyətli
bir dəyişiklik olması halında, məhdudiyyətlər də nəzərdən keçirilə bilər. Limit dəyişikliyinə dair təklif ilk
növbədə Kredit Komitəsinə və İdarə Heyətinin təsdiqinə təqdim edilir və sonra Müşahidə Şurası tərəfindən
təsdiq edilir. Lizinq əməliyyatları şöbəsi bütün sərhədlərin müntəzəm olaraq saxlanılmasını nəzarət edir və
onların bəziləri (bir borcalana və ya əlaqəli borcalanlar qrupuna maksimum məruz qalma, əlaqəli tərəflərə
maksimum məruz qalma) yeni icarə məsələsi qarşısında nəzarət olunur.
Şirkətin Kredit Siyasəti kreditləşdirmə prosesində iştirak edən şirkətin hər bir orqanının səlahiyyətlərini və
vəzifələrini tənzimləyir və kreditlərin verilməsi üçün təsdiq edilmiş məhdudiyyətləri, lizinqə nəzarət
qaydalarını və borc vermə prosedurlarını və s. müəyyən edir. Şirkətin kredit riskinə maksimum məruz
qalması əsasən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda maliyyə aktivlərinin balans dəyərlərinə əks etdirilir.
Şirkətin Kredit Komitəsi ("KK") fəaliyyət göstərən və İdarə Heyətinə məlumat verən kollektiv orqandır.
KK-nin ümumi rolu şirkətin strateji və biznes planı çərçivəsində təsdiq edilmiş bütün lizinq əməliyyatlarını
idarə etmək və idarə etməkdir. Kredit Komitəsi, şirkətin təsdiq edilmiş Kredit Siyasətinə uyğun olaraq
lizinq müqavilələrinin prosedurlarını və əməliyyatlarını nəzarət edir.
Şirkətin maliyyə aktivlərindən heç biri girov və ya digər kredit öhdəlikləri ilə təmin olunmur.
Likvidlik riski
Maliyyə riski kimi istinad edilən likvidlik riski müəssisənin maliyyə alətləri ilə bağlı öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi üçün vəsait toplamaqda çətinliklə qarşılaşdığı riskdir. Likvidlik riski bir maliyyə aktivinin
ədalətli dəyərinə yaxın bir zamanda satmağı bacara bilməməsindən yarana bilər.
Şirkət kifayət qədər pul vəsaitlərini saxlayır və likvidlik tələblərini mütəmadi olaraq nəzarət edir və
rəhbərlik gələcək öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər vəsaitin mövcud olmasını təmin edir.
Uzunmüddətli likvidlik ehtiyaclarını maliyyələşdirmək üçün Şirkət həmçinin əlaqəli tərəflər tərəfindən
yaxşı dəstəklənir.
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Maliyyə aləti riski (davamı)

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı)
Likvidlik riski (davamı)
7 saylı qeyddə açıqlanan maliyyə öhdəlikləri faizsizdir və aşağıda açıqlanan istisna olmaqla, hesabat
tarixindən on iki aydan az olan müqavilə öhdəliklərinə malikdir:
31 Dekabr, 2018
Törəmə müəssisə
Yerli müəssisə

İllik faiz
dərəcəsi
3 ay
Libor+5.5%
13%

1 il
ərzində
AZN

1 ildən 5
ilə qədər
AZN

5 ildən çox
AZN

Cəmi
AZN

3,400,000
3,400,000

1,091,392
500,000
1,591,392

-

4,491,392
500,00
4,991,392

-

4,491,656
500,000
4,991,656

-

4,491,656
500,00
4,991,656

31 Dekabr 2017
Törəmə müəssisə
Yerli müəssisə

3 ay
Libor+5.5%
18%

Yuxarıda göstərilən məbləğlər hesabat tarixində öhdəliklərin balans dəyərlərinə fərqli ola biləcək
müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir. Diskontlaşdırmanın təsiri əhəmiyyətli deyil, çünki bir il
ərzində balans balans balans bərabərdir.
20

Ədalətli dəyər və ədalətli dəyər hiyerarşisi

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda ədalətli dəyərlə ölçülən aktivlər və öhdəliklər ədalətli dəyər
hiyerarşisinin üç səviyyəsinə bölünür. Bu qruplaşdırma ədalətli dəyər ölçülməsində istifadə edilən
əhəmiyyətli girişlərin aşağı səviyyəsinə əsasən müəyyən edilir:
• Səviyyə 1: eyni aktiv və öhdəliklər üçün aktiv bazarlarda kotirovka qiymətləri (düzəldilməmiş)
• Səviyyə 2: aktiv və ya öhdəliyə görə birbaşa (yəni qiymətlər) və ya dolayı yolla (yəni qiymətlərdən əldə
edilən)
• Səviyyə 3: müşahidə oluna bilən bazar məlumatlarına (müşahidə edilə bilməyən daxilolmalar) əsaslanan
aktiv və ya öhdəlik üzrə daxilolmalar.
Şirkətin bütün maliyyə aktivləri və öhdəlikləri amortizasiya olunmuş dəyərlə əks etdirilir və qeyri-maliyyə
aktiv və öhdəliklərindən heç biri ədalətli dəyərlə qiymətləndirilmir. Buna görə ədalətli dəyərin üç səviyyəli
kateqoriyasını tələb edən ədalətli dəyər iyerarxiyasının açıqlanması maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
dərəcədə açıqlama təsirinə malik olmadığı üçün açıqlanmır.
21 Kapitalın idarə olunması siyasəti və prosedurları
Şirkətin kapitalının idarə edilməsi məqsədləri aşağıdakılardır:
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Ədalətli dəyər və ədalətli dəyər hiyerarşisi (davamı)

• Şirkətin davamlı olaraq davam etmə qabiliyyətini təmin etmək; və
• səhmdarlar üçün kifayət qədər geri qaytarma təmin etmək
• risklərin səviyyəsinə uyğun olaraq məhsul / xidmətlərin qiymətini qiymətləndirməklə.
Şirkət, kapitalın maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın qarşısında təqdim etdiyi kimi, pul vəsaitləri və pul
vəsaitlərinin ekvivalentlərini əks etdirən balans dəyərinə əsasən nəzarət edir. Şirkət ümumi maliyyə
strukturuna mütənasib olaraq kapital məbləğini müəyyən edir.
Şirkət kapital strukturunu idarə edir və onu iqtisadi şəraitdə dəyişikliklər və əsaslı aktivlərin risk
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tənzimləyir. Kapital strukturunu saxlamaq və ya tənzimləmək üçün, Şirkət
səhmdarlar üçün ödənilən dividendlərin məbləğini tənzim edə və kapitala səhmdarlara qaytara bilər. Bir
əvvəlki ildən sermaye istifadəsi və xarici sərmayə tələblərinə dair strategiyada heç bir dəyişiklik
edilməmişdir.
Hesabat dövrləri üçün kapital aşağıdakı kimi yekunlaşdırılır:
2018
AZN

2017
AZN

Cəmi kapital
Pul vəsaitləri və onların ekvivalenti (qeyd 9)
Kapital

3,407,170
(28,928)
3,378,242

3,106,853
(1,083,727)
2,023,126

Cəmi kapital
Borc ehtiyatları (qeyd 11)
Ümumi maliyyələşdirmə

3,407,170
4,991,392
8,398,562

3,106,853
4,991,656
8,098,509

40%

25%

Kapitalın ümumi maliyyə nisbəti
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Yenidən təsnifləşdirmə

Bəzi il əvvəlki məbləğlər cari dövr təqdimatına uyğun olaraq yenidən təsnif edilmişdir. Bu təsnifləşdirmələr
hesablanmış aktivlərə, öhdəliklərə, kapitala və əməliyyatların nəticələrinə heç bir təsir göstərməmişdir.
Daha yaxşı təqdimat üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatında ayrıca müəyyən dəyişikliklər
edilmişdir. Bundan başqa, daha yaxşı təqdimat üçün açıqlamalarda müəyyən dəyişikliklər edilmişdir.

Cari aktivlər
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis
investisiya
Avanslar, əvvəlcədən ödənişlər və
digər alacaqlar
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31 Dekabr, 2017
Daha əvvəl
bildirildi
AZN

Yenidən
təsnifatın
təsiri
AZN

31 dekabr 2017
Hal-hazırda
bildirildi
AZN

3,597,242

88,911

3,686,153

161,299

(88,911)

72,388

Hesabat tarixindən sonra hadisələr

Hesabat tarixi ilə bu maliyyə hesabatlarının səlahiyyətə minməsi tarixi arasında heç bir düzəliş tələb edən
və ya əhəmiyyətli düzəliş tələb etməyən hadisə baş verməmişdir.
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