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Rehberliyin Mesuliyyeti Uzra Hesabat

$irketin rehberliyi "MCB Bank Olmayan Kredit Tegkilatr" Qapah Sehmdar Cemiyyetinin ("$irkat")
maliyye hesabatlannrn ve aidiyyatr qeydlerin hazrrlanmasr i.igtin mesuliyyet dagryrr. Bu hesabatlar
Maliyye Hesabatlannm Beynelxalq Standartlanna uy[un olaraq hazrrlanmrgdtr ve girket rehberliyinin
hesablamalan va miilahizelerini <izi.inde birlegdirir.

$irket emlakmm qorunmasma, maliyye emeliyyatlann rehberliyin icazesi ile heyata kegirilmesine ve
miivafiq qaydada senedlegmesine, hemin yazrhglann maliyye hesabatlanrun ve maliyye
informasiyalarrnrn hazrrlanmasr ii90n istifade edile bilmesine gerait yaradan daxili ugot sisteminin,
prosedurlarrn, qaydalarrn yaradrlmasrnr temin edir. Sistem cizi.i-<jziintin nezaret mexanizmine malikdir
ki, bu da rehberlikde hemin nezatet, miiessisenin administrativ proseduralan ve daxili hesabatverma
standartlannrn semereliliyi i.izre eminlik yaranmasma imkan verir. Daxili nezaret sistemlerinin
effektlivliyi sahesinde insan sehvleri ve sisteminin teleblerinden yan kegmeyin miimktinliiyii de daxil
olmaqla mehdudiyyetler vardrr. Hetta semereli daxili nezaret sisteminin ozii bele maliyye hesabatlanntn
hazrlanmasr sahesinde tam eminlik vere bilmez.
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MUSTOQIL AUDITORLARIN HESABATLARI
"MCB Bank Olmayan Kredit Tagkilatr" QSC-nin Direktorlar $urasr vo Rohborliyine

Rey

Biz, "MCB Bank Olmayan Kredit Tegkilatr" QSC- nin (bundan sonra "$irket") 31 dekabr 2020-ci il
tarixinde biten il ijzre maliyye veziyyeti haqqrnda hesabatlan, mecmu gelir, kapitalda deyigiklikler, pul
vesaitlerinin hereketi haqqrnda hemin tarixde biten il tizre hesabatlar, miihiim ugot siyasetlerinin xiilasesi
ve diger izahh melumafi eks etdiren qeydlerden ibaret verilmig maliyye hesabatlannr audit etdik.

Fikrimizce, maliyye hesabatlan $irketin 3l dekabr 2020-ci il tarixine olan maliyye veziyyetini ve hemin
tarixde bitmig il iizre maliyye neticeleri va pul vesaitlerinin hereketi haqqrnda hesabatlarr biitiin
ehemiyyetli aspektleri baxtmmdan Beynelxalq Maliyye Hesabatlarr Standartlarrna uylun olaraq
obyektiv pekilde teqdim edir.

Rey iigiin esaslar

Biz auditi Beynelxalq audit standartlanna (BAS) uylun aparm$lq. Bu standartlar id,zre bizim
mesuliyyetlerimiz elave olaraq hesabatrmzm "Maliyye hesabatlannm auditi i.igiin auditorun
mesuliyyeti" bdlmesinde tesvir edilir. Biz Azerbaycan Respublikasmdakr maliyye hesabatlannm
auditine aid olan etik normalann teleblerine uylun olaraq $irketden asrh deyilik ve biz diger etik
dhdeliklerimizi bu teleblere uy[un yerine yetirmiqik. Biz hesab edirik ki, elde etdiyimiz atdit si.ibutlarr
reyimizi esaslandrmaq iigiin yeterli ve miinasibdir.

Rehborliyin ve maliyye hesabatlarrnrn idare edilmesi iizra mesul teraflorin iihdelikleri

Rehberlik maliyye hesabatlannrn IFRS (Beynelxalq maliyye hesabatlan standartlanna) uy[un olaraq
hazrlanmasma ve dtizgtin teqdim edilmesine ve rehberliyin fikrince, deleduzluq ve ya sehvler
neticesinde ehemiyyetli tehrif olmadr$r maliyye hesabatlarrnm hazrlanmasma imkan veren zeruri daxili
nezaret sisteminin tegkiline gore mesuliyyet dagryrr

Maliyye hesabatlanm hazrrladrqda, rehberlik $irketi le[v etmek ve ya igini dayandrrmaq niyyetinde
olmadrlr yaxud bunu etmekden bagqa mi.inasib alternativ olmadr[r halda, rehberlik $irketin fasilesiz
fealiyyet gcistermek qabiliyyetinin qiymetlendirilmesina, miivafiq hallarda fasilesiz fealiyyete aid olan
meseleler haqqrirda melumatlann agrqlanmasrna ve miihasibat ugotunun fasilesiz fealiyyet prinsipinin
istifade edilmesine gdre mesuliyyet dagryrr.

iqtisadi subyektin idare edilmesino cavabdeh olan selahiyyetli gexsler $irketin maliyye hesabatlarrrun
verilme prosesine nezarete gcire mesuliyyet daqryrr.
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Matiyya hesabatlarrnrn auditi iizra auditorlarrn iihdalikleri

Bizim meqsedimiz maliyye hesabatlannda bir tam kimi, deleduzluq ve ya sehvler neticesinde,

ehemiyyetli tehriflerin olub-olmadrfrna dair kafi eminlik elda etmek ve reyimiz daxil olan auditor

hesabatrnr derc etmekdir. Kafi eminlik eminliyin ytiksek seviyyesidir, lakin o zemanet vermir ki,
ehemiyyetli tehrif mdvcud olduqda, BAS-lara uy[un olaraq aparrlm4 audit onu hemiga agkarlayrr.

Tehrifler deleduzluq ve ya sehvler neticesinde yarana biler ve aynhqda yaxud mecmu olaraq,

istifadegilerin bele maliyye hesabatlarr esasmda qabul etdiklari iqtisadi qerarlanna tesir etme ehtimah

oldufu halda, ehemiyyetli hesab edilir.

Beynelxalq Audit Standartlarr esasmda apanlan audit yoxlamaslnln bir hissesi kimi biz audit prosesinde

pegekar miihakime ve pegekar skeptisizm prinsipi tetbiq edirik. Biz hemginin:

o Maliyye hesabatlannda saxtalagdrnna ve ya sehvlerden ireli gelen ciddi tehrif risklerini agkarlayrr ve

tehlil edir, bu risklere cavab veren audit prosedurlan hazrrlayr ve icra edir ve reyimiz iigtin esas tegkil

edecek kafi ve miivafiq delil toplayrrrq. Saxtakarhqdan ireli gelen ciddi tehrifleri aqkarlamama riski
sehvlerden qaynaqlanan riskden daha yiiksekdir, bele ki saxtakarhq elbir olma, saxtalagdrma,

meqsedli buraxma, tehrif ve ya daxili nezaretin yetersizliyi kimi hallarla elaqeli olur.

r M<ivcud gertlerde miivafiq olacaq, lakin Cemiyyetin daxili nezaretinin semereliliyi ile ba[h rey

bildirmek meqsedi dagrmayan audit prosedurlan hazrrlamaq tigiin audite mtivafiq daxili nazaret

haqqrnda anlayrg elde edirik.

o istifade olunan ugot siyasetlerinin, ugot smetalarrnrn ve rehberlik terefinden agtqlanan elaqedar

melumatlarrn miivafiqliyini tehlil edirik.

o Rehberliyin ugotun davamhhq prinsipinden istifadesinin miivafiqliyine ve Cemiyyetin fealiyyetin
fasilesizliyi prinsipini davam etdirme imkamna dair ciddi giibheler yanda bilecek hadise ve ya

gertlerle elaqedar ciddi qeyri-miieyyenliyin olub olmamast ile ba[h elde edilmig deliller esasmda

yekun rey bildiririk. Bizim yekun reyimizde ciddi qeyri-miielyenlik mdvcuddur deyilerse, auditor

hesabatrmzda maliyye hesabatlannda elaqedar melumatlara diqqet gekmeyimiz, yaxud da bu ci.ir

melumatlar miivafiq olmazsa, reyimizi deyigdirmeyimiz teleb olunur. Bizim yekun reylerimiz auditor

hesabatrmzm hazrlanma tarixinedek elde edilmig audit delillerine esaslanr. Bununla bele, gelecek

hadise ve gertler Cemiyyetin iginde fealiyyetin fasilesizliyi prinsipini poza biler.

. Maliyye hesabatlarrnm, o ci,imleden agrqlanan melumatlann iimumi teqdimatr, strukturu ve

mezmunu, hemginin hesabatlann obyektiv teqdimatrnrn esasrnl tegkil eden baghca eqd ve hadiseleri

eks etdirib etdirmediyini tehlil edirik.

Biz auditin ve mi.ihiim audit taprnfilarrnrn, o ciimleden audit yoxlamasr zamanr daxili nezaretde

agkarladr[rmrz miihiim gatrgmazhqlann nezerde tutulan ehate dairesi ve zamanlamasr ile bafh idareetme

iizre mesul tereflerle elaqede oluruq.

Grant Thornton

15 yanvar 2021-ciil
Bala, Azarbaycan Respublikast
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MCB Bank Olmayan Kredit Tegkilatr Qapah Sehmdar Cemiyyeti
Maliyya Hesabatlarr

Maliyya vaziyyati haqqrnda hesabat
31 dekabr 2020-ci il tarixinde baga gatmrg il iizre

AKTIVLOR
Uzunmiiddetli aktivler
Torpaq, tikili, avadanhq ve aktivlerden istifade hi.iququ

Maliyye lizinqi tizre xalis investisiya
Olaqeli terefe verilan borc

Texire sahnmrg vergi aktivi
Cami uzun miiddetli aktivler

Cari aktivler
Maliyye lizinqi i.izre xalis investisiya
Olaqeli tarafe verilen borc
Avanslar, qabaqcadan ddenigler ve digar debitor borclar
Pul vesaitleri ve onlarrn ekvivalentleri
Cami cari aktivler

Cemi aktivler

KAPITAL VO OHDOLi]COR
Kapital
Nizamnama kapitah
B ti lti gdiirtilmamig menfeeV(Yr Ir lm r g zararlar)

Cemi kapital

6hdetikter
Uzunmiiddatli iihdeliklar
Borc vesaitleri
icare rihdeliyi
Cami uzunmiiddetli iihdalikler

Cari iihdelikler
Borc vesaitleri
icare dhdeliyi
Diger cari dhdelikler
Cami cari iihdaliklar
Cami iihdelikler

Cami kapital ve iihdalikler

4.133,890 5,423,253

4,247,047

18,354

326,319

49,350

4,641,070 4,939,145

9,174,960 10,362,398

4,283,675 4,283,675

236.sr7 Qs4.9s1)
4,520,192 4,028,724

3,459,424 4,896,392
266.476 t80.727

3,725,900 5,077,119

Qeyd
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7
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2020
AZN

351,378

3,658,586

109,304

14,622

2019

AZN

278,635

5,004,967
62,427
'17,224

5

6

7

l8

t2
r3

t4

4,724,231
10,926

l3 8,895

6s,093

t2
l3

19,306

63,876

445,686

903,351

74,277

278.927

528,868 1,256,555

4,254,768 6.333,674

8.714,960 t0,362,398

31 dekabr 2020-c) il tarixinde baga gatan il tizre hazrkt maliyye hesabatlan (o ciimleden, mtiqayisali
reqemler) Rehberlik terefinden 15 yanvar 2021-cl il tarixinde tesdiq edilmig ve imzalanmtgdtr:

nin sedri

l-23-cn qeydler bu maliyye hesabatlartnln ayn



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə Hesabatları 

Məcmu gəlir haqqında hesabat  
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə
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Qeyd 2020 2019 
AZN AZN 

Maliyyə lizinqi üzrə faiz gəliri  1,718,353 1,751,782 
Faiz xərci (480,213) (532,673) 
Xalis faiz gəliri   1,238,140 1,219,109 

Haqq, komissiya və brokerlik gəliri 64,398 59,305 
Xarici valyuta mübadiləsindən xalis (zərər)/qazanc - (4,754) 
Digər gəlir 14,890 6,724 
Əməliyyat gəliri 1,317,428 1,280,384 

Əməliyyat xərcləri 15 (504,431) (504,024) 
İnzibati və ümumi xərclər 16 (180,590) (199,853) 
Ehtiyatlardan əvvəlki mənfəət 632,407 576,507 

Maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə zərərinin xalis 
bərpası/(dəyərsizləşməsi) 17 (16,861) 110,576 
Vergidən əvvəlki mənfəət 615,546 687,083 

Vergi: 

  Cari mənfəət vergisi 18 (61,476) - 
  Təxirə salınmış vergi 18 (62,602) (65,529) 
Cari il üzrə mənfəət 491,468 621,554 

Cari il üzrə digər məcmu gəlir - - 

Cari il üzrə cəmi məcmu gəlir 491,468 621,554 

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



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə Hesabatları 
 
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 
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Nizamnamə 

kapitalı 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət/(Yığılmış 

zərərlər) 

Cəmi 
Kapital 

 AZN AZN AZN 

    
1 yanvar 2019-cu il tarixinə qalıq 4,283,675 (876,505) 3,407,170 
    
Cari il üzrə cəmi məcmu gəlir - 621,554 621,554 
    
31 dekabr 2019-ci il tarixinə qalıq 4,283,675 (254,951) 4,028,724 
    
Cari il üzrə cəmi məcmu gəlir - 491,468 491,468 
    
31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq 4,283,675 236,517 4,520,192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə hesabatları 
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat  
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 
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 Qeyd 2020 2019 
  AZN AZN 

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN YARANAN 
PUL VƏSAİTLƏRİ:    
Vergidən əvvəl il üzrə mənfəət          615,546 687,083 
    
Qeyri-pul maddələrinə düzəlişlər:    
Torpaq, tikili və avadanlıqların köhnəlməsi 5 83,217 90,182 
Faiz xərcləri          480,213  532,673 
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyanın dəyərsizləşməsinin 
itirilməsinə görə ehtiyatların qaytarılması / ödənilməsi 6           16,628  (110,360) 

Banklarda pulların dəyərsizləşməsinin itirilməsinə görə 
ehtiyatların qaytarılması / ödənilməsi 10                233  (216) 
     1,195,837 1,199,362 
Əməliyyat kapitalında dəyişikliklər:    
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiya        1,790,755 (1,315,933) 
Əlaqəli tərəfə verilən borc          (54,305) (73,353)  
Avanslar, qabaqcadan ödənişlər və digər debitor borclar  (200,302) (56,425) 
Digər cari öhdəliklər  162,748 76,961 
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan/(yönələn) xalis pul 
vəsaitləri  2,894,733 (169,388) 
    
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN YARANAN 
PUL VƏSAİTLƏRİ    
Torpaq, tikili və avadanlığın alınması 5 (21,618) (595) 
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul 
vəsaitləri  (21,618) (595) 
    
MALİYYƏ FƏALİYYƏTLƏRİNDƏN YARANAN 
PUL VƏSAİTLƏRİ    
Borc vəsaitlərindən yaranan gəlir 12 2,061,600 1,405,000 
Borc vəsaitlərinin ödənməsi 12 (4,382,613) (596,649) 
Ödənilmiş icarə öhdəliyi  (58,994) (65,268) 
Ödənilmiş maliyyə xərcləri  (508,618) (537,151) 
Maliyyə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri  (2,888,625) 205,932 
    
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis 
artma/(azalma)  (15,510) 35,949 
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  65,280 29,331 
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10 49,770 65,280 

 
 

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



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə hesabatları 
 
Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 
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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. 2019-cu il ərzində şirkətin adı "MCB Lizinq Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti" -dən "MCB Bank olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti" olaraq 
dəyişdirilmişdir. 
 

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        2020-ci ildə qüvvədə olan standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər 
 
Cari dövrdə, şirkət 1 yanvar 2020-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan bir hesabat dövrü üçün 
məcburi qüvvəyə minən Beynəlxalq Mühasibat Standartları Şurası (“BMHB”) tərəfindən verilmiş BMHS-
lərə aşağıdakı düzəlişləri tətbiq etmişdir. Bu düzəlişlərin BMHS-lara tətbiqi cari dövr üçün hesabat verilmiş 
məbləğlər üçün heç bir əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir, lakin şirkətin gələcək əməliyyatlarının və ya 
razılaşmalarının uçotuna təsir edə bilər. 
 

                Aşağıda göstərilən və ya 
ondan sonrakı illik dövrlərdə 

Yeni və yenidən işlənmiş BMHS-lər                                              qüvvədə olan 
        

                               
BMS 1 Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı və BMS 8-də dəyişikliklər         1 Yanvar 2020 
Mühasibat siyasəti, Mühasibat hesablamalarında dəyişikliklər və səhvlər                            
Biznesin tərifi – BMHS 3 - Müəssisə Birləşmələrində dəyişikliklər                             1 Yanvar 2020 
BMHS Standartlarında Konseptual Çərçivəyə İstinadlara Dəyişikliklər                      1 Yanvar 2020  
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Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 
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3 Standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər (davamı) 
3.2 Hələ qüvvəyə minməmiş və Şirkət tərəfindən qəbul edilməmiş standartlar, şərhlər və mövcud 

standartlara düzəlişlər 

Maliyyə hesabatlarının təsdiq edildiyi tarixdə bu yeni standartlar, şərhlər və mövcud standartlara düzəlişlər 
dərc edilmişdir, lakin hələ qüvvəyə minməyib və şirkət tərəfindən erkən qəbul edilməyib. Müvafiq yeni 
standartlar, düzəlişlər və hələ qüvvəyə minməyən şərhlər barədə məlumatlar aşağıdakılardır: 

                Aşağıda göstərilən və ya 
ondan sonrakı illik dövrlərdə 

Yeni və yenidən işlənmiş BMHS-lər                                              qüvvədə olan 
 
BMHS 17 - Sığorta müqavilələri                                 1 Yanvar 2023  
BMHS 10 Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatında dəyişikliklər       Qüvvəyə minmə tarixi qeyri-və BMS 
28 Asılı və birgə müəssisələrə investisiya qoyuluşları (2011)        müəyyən müddətə təxirə salınmışdır. 
Qəbula hələ də icazə verilir. 
 

Rəhbərlik, elanın qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra başlayan ilk dövr üçün şirkətin mühasibat siyasətində 
bütün müvafiq elanların qəbul ediləcəyini gözləyir. Şirkət rəhbərliyi bu dəyişikliklərin şirkətin maliyyə 
hesabatlarına təsirini hələ qiymətləndirməyib.  
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 
qaydaları üzrə 31 dekabr 2019-ci il tarixində başa çatmış il üçün illik maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan 
qaydalara uyğundur. 
 

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 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 
4.3 Torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququ 

Torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququ 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. Bütün 
işləyən torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququnun amortizasiyası, aşağıda göstərilən 
dərəcələrə uyğun olaraq və qalıqları nəzərə aldıqdan sonra düz xətt metodu ilə amortizasiya olunan 
nəqliyyat vasitələri, kompüterlər və ofis avadanlığı və aktivdən istifadə hüququ istisna olmaqla, azalan qalıq 
metodundan istifadə edilir. 

• Mebel, qurğular və digər 10% 
• Ofis və kompyuter avadanlığı 20%  
• Nəqliyyat vasitələri 20%  
• Digər əsas vəsaitlər 20% 
• Aktivlərdən istifadə hüququ İcarə öhdəliyi müddətində 

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. 

Torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququnun 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 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 
4.5 İcarədar tərəfindən qeyd edilən icarələr 
 

İcarənin tanınması və ölçülməsi 
 

İcarələr 16 №-li MHBS-a uyğun olaraq uçota alınır. Maliyyə icarəsi altında aktivlər icarəyə verildikdə 
minimum icarə ödənişlərinin cari dəyəri debitor borcu kimi tanınır. 
 

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. 

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. 
 

• 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. 
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4 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 

4.6 Maliyyə alətləri (davamı) 

Təsnifat və qiymətləndirmə (davamı) 
 
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. 
 
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. 
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4 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 

4.6 Maliyyə alətləri (davamı) 

Dəyərdən düşmə (davamı) 
 
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 
aktivləri şirkətin ödəməli məbləğləri geri qaytarma qaydalarına riayət etmək üçün hələ də icra fəaliyyətinə 
məruz qala bilər. 
 

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. 

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. 
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4 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 
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. 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 
ərəfindən 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. 

 
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. 
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4 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 
4.10        Ehtiyatlar və şərti öhdəlikər (davamı) 
 
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. 

4.14     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. 
Şirkətin cari vergi xərci hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş və ya faktiki 
olaraq qəbul edilmiş vergi dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır. 
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4 Əhəmiyyətli uçot qaydalarının icmalı (davamı) 

4.14 Vergilərin tutulması (davamı) 

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. 

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

4.15      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. 

Şirkətin uçot siyasətlərinin tətbiqində maliyyə hesabatların üzərində ən mühüm təsirə malik olan rəhbərliyin 
əhəmiyyətli mühakimələri aşağıda göstərilib.  
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4.15   Uçot siyasətlərinin tətbiqində rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi  (davamı) 

Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyada ehtiyatlar 
 

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: 
 

1. İlkin tanınma ilə müqayisədə kredit riskində əhəmiyyətli artımlar üçün limit qoyulur. 
2. 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  
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4.15   Uçot siyasətlərinin tətbiqində rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi  (davamı) 

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 

4.16     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. 

Aktivlərdən istifadə hüququ və icarə öhdəliyi 
Aktivlərdən istifadə hüququ və icarə öhdəliyi 16 №-li BMHS-a uyğun olaraq uçota alınmışdır. Rəhbərlik 
hesablama üçün istifadə olunan icarə müddətinin faktlara əsaslandığına və müqaviləyə əsasən bağlanma 
ehtimalı olduğuna inanır. Faiz təxminləri, eyni zamanda şirkətin öz borc portfelinə görədir və bazara 
əsaslanır. Aktivlərdən istifadə hüququnun qalıq dəyərləri Qeyd 5-də təhlil olunub.
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5 Torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququ 

 

Ofis və 
komputer 

avadanlıqları 

Nəqliyat 
vasitələri 

Mebel və 
avadanlıqlar 

Digər əsas 
vəsaitlər 

Aktivdən 
istifadə 
hüququ 

Cəmi 

2020 AZN AZN AZN AZN  AZN 
Ümumi qalıq dəyəri       
1 yanvara olan qalıq,        59,206      82,614        73,680      32,881       320,272    568,653  
Əlavələr        3,400     18,218  -           -    134,342 155,960 
31 dekabra olan qalıq, 62,606   100,832             73,680      32,881  454,614 724,613 
       
Yığılmış amortizasiya       
1 yanvara olan qalıq,        51,342      82,614        47,029      28,965         80,068    290,018  
İl üzrə xərc (Qeyd 16)          2,884       3,340         2,665           783         73,545      83,217  
31 dekabra olan qalıq        54,226      85,954       49,694      29,748       153,613  373,235 
       31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə xalis qalıq dəyəri 8,380 14,878 23,986 3,133 301,001    351,378   

 

Cari il ərzində 1 Mart 2020-ci il tarixində icarə şərtləri və müqavilə müddəti 1 Mart 2020-ci ildən başlayaraq 5 il müddətinə dəyişdirildi. Rəhbərlik 
bu tarixə gələcək icarələrin cari dəyərini yenidən hesabladı. Aktivlərdən istifadə hüququ və icarə öhdəliyi məbləği müvafiq olaraq tənzimləndi. 

 

Rəhbərliyin fikrincə, 31 dekabr 2020-ci il tarixinə Şirkətin torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququnda dəyərsizləşmə olmamışdır 
(2019: sıfır). 
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5 Torpaq, tikili, avadanlıq və aktivlərdən istifadə hüququ (davamı) 
 

 

Ofis və 
komputer 

avadanlıqları 

Nəqliyat 
vasitələri 

Mebel və 
avadanlıqlar 

Digər əsas 
vəsaitlər 

Aktivdən 
istifadə 
hüququ 

Cəmi 

2019 AZN AZN AZN AZN  AZN 
Ümumi balans dəyəri       
1 yanvara olan qalıq, 59,555 82,614 73,680 32,881 - 248,730 
Aktivdən istifadə hüququnun 
tanınması - - - - 320,272    320,272 

Əlavələr 595 - - - - 595 
Xaric etmələr/silinmə (944) - - - - (944) 
31 dekabra olan qalıq, 59,206 82,614 73,680 32,881 320,272    568,653 
       
Yığılmış köhnəlmə       
1 yanvara olan qalıq, 48,964 79,762 44,068 27,986 - 200,780 
İl üzrə xərc (Qeyd 16) 3,322 2,852 2,961 979 80,068 90,182 
Xaric etmələr/silinmə (944) - - - - (944) 
31 dekabra olan qalıq 51,342 82,614 47,029 28,965 80,068 290,018 
       31 dekabr 2019-cu il 
tarixinə xalis qalıq dəyəri 7,864 - 26,651 3,916 240,204 278,635 

 

 



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə hesabatları 
 
Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 

21 
 

6     Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya 

 2020 2019 
 AZN AZN 
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya      7,963,176 9,770,113 
Çıxılır: Maliyyə lizinqində xalis investisiyanın dəyərsizləşməsinə görə 
ehtiyat       (57,543) (40,915) 
Maliyyə lizinqi üzrə xalis investisiyalar, dəyərsizləşmə zərərləri 

l l  
     7,905,633 9,729,198 

 

Cari il ərzində şirkət bazar praktikasına əsasən COVID-19 Pandemiyası səbəbindən müəyyən icarələri 
restruksiya etmişdir. 
 
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.  
 

  2020  2019 
 AZN AZN 
1 yanvara olan qalıq,         40,915  151,275 
(Geri bərpa) / İl üzrə ödəniş (15-ci qeyd)           16,628 (110,360) 
31 dekabra olan qalıq           57,543  40,915 

 

  2020 2019 

  AZN AZN 

Cari hissə  4,247,047 4,724,231 
Uzunmüddətli hissə  3,658,586 5,004,967 
Cəmi  7,905,633 9,729,198 

 

 2020 
 AZN 

 
Bir ildən gec 

olmayaraq 

Bir ildən çox 
beş ildən az 
olmayaraq 

Beş ildən çox 
olaraq Cəmi 

     
İcarə üzrə debitor borclar 5,325,423 4,238,683 - 9,564,106 
     
Minimum icarə ödənişləri 5,325,423 4,238,683 - 9,564,106 
Gələcək dövrlər üçün maliyyə xərcləri (1,020,833) (580,097) - (1,600,930) 
Çıxılır: Maliyyə lizinqində xalis 
investisiyanın dəyərsizləşməsinə görə 
ehtiyat (57,543)  - (57,543) 
     
Minimum icarə haqqının hazırki dəyəri 4,247,047 3,658,586 - 7,905,633  
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6            Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya (davamı) 

 2019  
 AZN 

 
Bir ildən gec 

olmayaraq 

Bir ildən çox 
beş ildən az 

olmayaraq 
Beş ildən çox 

olaraq Cəmi 
     
İcarə üzrə debitor borclar 6,225,733 5,792,920 - 12,018,653 
     
Minimum icarə ödənişləri 6,225,733 5,792,920 - 12,018,653 
Gələcək dövrlər üçün maliyyə xərcləri (1,460,587) (787,953) - (2,248,540) 
Çıxılır: Maliyyə lizinqində xalis 
investisiyanın dəyərsizləşməsinə görə 
ehtiyat (40,915) - - (40,915)      
Minimum icarə haqqının hazırki dəyəri 4,724,231 5,004,967 - 9,729,198 

 
 

7 Əlaqəli tərəflər 

Şirkət normal iş şəraitində BMHS-dakı əlaqəli şəxsin tərifinə daxil olan digər müəssisələrlə iş aparır. Bu 
əməliyyatlar normal iş dövründə aparılır və hər iki tərəfin razılaşdırdığı məbləğ olmaqla mübadilə 
məbləğləri ilə ölçülür. Şirkətin əlaqəli tərəflərinə əsas idarə heyəti, Ana Şirkət və aşağıda təsvir olunduğu 
kimi ümumi nəzarət altında olan təşkilatlar daxildir. 

 

Əlaqəli tərəfə verilən borc 

 2020 2019 
 AZN  AZN 
   
Əlaqəli tərəfə verilən borc          127,658 73,353 

 
Uzunmüddətli          109,304  62,427 
Cari             18,354  10,926 
Cəmi          127,658  73,353 

 

13 mart 2020-ci ildə, Şirkət illik 12.5% faiz müqabilində 140,000 AZN dəyərində İdarə heyətinin sədrinə 
borc vermişdir. Faizlər aylıq olaraq ödənilir. Əsas məbləğin ödənilməsi 30 aprel 2020-ci ildən aylıq olaraq 
başlamışdır. Son ödəniş 30 mart, 2026-ci il ödəniləcək. Əvvəlki il alınan 80,000 AZN borc cari il ərzində 
ödənilmişdir. 

 

 



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə hesabatları 
 
Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 

23 
 

7 . Əlaqəli tərəflər (davamı) 

Əlaqə tərəflər ilə qalıqlar 

Xüsusiyyəti Əlaqəsi 2020 2019 
  AZN AZN 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
Ana şirkətin digər törəmə 
müəssisəsi 9 19,084 

İşçiyə verilən borc İdarə heyəti 127,658 73,353 
Hesablanmış faiz daxil olmaqla borc 
vəsaiti 

Ana şirkətin digər törəmə 
müəssisəsi 3,427,021 4,545,480 

 

İl ərzində daxil olan tərəf əməliyyatları və ilin sonundakı qalıqlar haqqında məlumat aşağıda verilmişdir: 

 

Əlaqə tərəflər ilə əməliyyatlar 

Xüsusiyyəti Xüsusiyyəti Əlaqəsi 2018 
  AZN AZN 
Qısa müddətli işçi faydaları İdarə heyəti 290,700 281,913 

İşçilərin avans üzrə faiz gəlirləri İdarə heyəti 14,890 6,248 

Borclar üzrə faiz xərcləri 
Ana şirkətin digər törəmə 
müəssisəsi 263,127 400,382 

 

8 Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin kateqoriyaları 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda təqdim edilmiş balans dəyərləri maliyyə aktivləri və maliyyə 
öhdəliklərinin aşağıdakı kateqoriyalarına aiddir: 
 Qeyd 2020 2019 
Maliyyə aktivləri  AZN AZN 
Amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülmüş maliyyə aktivləri:    
   Uzunmüddətli aktivlər:    

Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya 6    3,658,586 5,004,967 
Əlaqəli tərəfə verilən borc 7       109,304 62,427 

Cari aktivlər:    
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiya 6   4,247,047 4,724,231 
Əlaqəli tərəfə verilən borc 7         18,354 10,926 
Digər debitor borclar 9 274,629 125,723 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 10          49,350 65,093 
 
 
 
 
 
 
 

 8,357,270 9,993,367 



MCB Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Maliyyə hesabatları 
 
Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 
31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 

24 
 

8 Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin kateqoriyaları (davamı) 

Maliyyə öhdəlikləri Qeyd 2020 2019 
Amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülmüş maliyyə öhdəlikləri:  AZN AZN 
    Uzunmüddətli öhdəliklər:    

Borc vəsaitləri 12 3,459,424 4,896,392 
İcarə öhdəliyi 13 266,476 180,727 

Cari öhdəliklər:    
Borc vəsaitləri 12         19,306 903,351 
İcarə öhdəliyi 13          63,876 74,277 
Digər cari öhdəliklər 14 379,715 183,896 

  4,188,797 6,238,643 
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 20-də 
verilib. Ədalətli dəyərlərə aid məlumat qeyd 21-də təqdim edilib.  

9 Avanslar, qabaqcadan ödənişlər və digər debitor borclar 

  2020  2019  
Maliyyə aktivləri  AZN AZN 
Hesablanmış faiz  55,845 68,723 
Digər debitor borclar  218,784 57,000 
  274,629 125,723 
    Qeyri-maliyyə aktivləri    
Qabaqcadan ödənişlər və avanslar            51,690  13,172 
    
31 dekabra olan qalıq  326,319 138,895 

10   Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 

  2020  2019  
  AZN AZN 

Banklarda yerli valyutada olan cari hesablar  49,685 46,120 
Banklarda xarici valyutada olan cari hesablar  27 19,102 
Depozit hesabları*  58 58 

  49,770 
 

65,280 
Çıxılır: qısamüddətli zərər üçün ehtiyat (Gözlənilən kredit itkisi)              (420) (187) 
  49,350 65,093 

*Bu deposit hesabları illik faiz dərəcəsi 6% (2019: 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.  
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10   Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (davamı) 

  2020  2019 
 AZN AZN 
1 yanvara olan qalıq,               187  403 
İl üzrə dəyərsizləşmə zərərinin bərpası (qeyd 17) 233 (216) 
31 dekabra olan qalıq               420  187 

 
Pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat üzrə verilmiş Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
aşağıdakı kimi göstərilmişdir. 

  2020  2019  
  AZN AZN 

Banklarda yerli valyutada olan cari hesablar  49,685 46,120 
Banklarda xarici valyutada olan cari hesablar  27 19,102 
Depozit hesabları  58 58 
  49,770 65,280 

11 Nizamnamə kapitalı 

31 dekabr 2020-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 2019: 
4,283,675 AZN təşkil etmişdir ki, 4,283,675 ədəd səhmdən ibarətdir).Şirkətin buraxılmış nizamnamə 
kapitalı aşağıdakı səhmdarlar tərəfindən saxlanılır: 

 2020 2019 2020 2019 
 % % AZN AZN 

MCB Bank Limited (Pakistan) 99.94 99.94 4,281,105 4,281,105 
Cəanb Ramal Cəfərov (Fiziki şəxs) 0.06 0.06 2,570 2,570 
 100.00 100.00 4,283,675 4,283,675 

12     Borc vəsaitləri 

Borc vəsaitlərinə aşağıdakı maliyyə öhdəlikləri daxildir: 

Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülmüş maliyyə öhdəlikləri 2020 2019 
 AZN  AZN 
Ana şirkətin digər törəmə müəssisəsi 3,400,000 4,491,392 
Yerli təşkilat - 500,000 
Dövlət agentliyi 78,730 - 
Yerli banklar - 808,351 
Cəmi 3,478,730 5,799,743 

 
Cari borc  3,459,424 4,896,392 
Uzunmüddətli borc  19,306 903,351 
Cəmi  3,478,730 5,799,743 
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12     Borc vəsaitləri (davamı) 

2017-ci il 31 oktyabr tarixində, Şirkət 3 aylıq LIBOR + 5,50 faiz dərəcəsi ilə illik ümumi məbləği 2,000,000 
ABŞ dolları məbləğində Ana şirkətin digər törəmə müəssisəsi ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır və üstəlik 
hesablanmış faizlər ümumi faiz dərəcəsinə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən vergi 
qanunvericiliyinə əsasən hesablanır. Faiz məbləği rüblük olaraq ödənilir. Kreditin əsas məbləği 7 noyabr 
2019-cu il tarixinə ödənilməsi olmağına baxmayaraq 7 noyabr 2022-ci ilə qədər uzadılmışdır. 
 
5 Mart 2020-ci ildə Şirkət Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır. Bu 
razılaşma müştərilərin kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərində iştirakını asanlaşdırmaq üçündür. Müştəri, şirkətə 
əvvəlcədən ödəniş olaraq aktiv dəyərinin 20% -ni təmin edir. AKİA, xüsusi dəyərin 40% -i olan subsidiya 
verir, bu məbləğin faydası müştəriyə ötürülür. Qalan məbləğ də AKİA tərəfindən Şirkətə borc olaraq verilir. 
Şirkət aktivləri alır və müştəriyə icarəyə verir. Şirkət bu əsas məbləği müştəridən geri alır və Aqrar Kredit 
və İnkişaf Agentliyinə qaytarır. Faiz gəliri dərəcəsi, şirkət üçün bu müqaviləyə görə borc ödəmə riskini öz 
üzərinə götürdüyü üçün% 5-dir. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) həmçinin AKİA kimi tanınır. 
 

Borc vəsaitlərinin hərəkəti aşağıdakı kimidir: 
  2020  2019  

  AZN AZN 
1 yanvara qalıq        5,799,743  4,991,392 
Alınmış yeni borclar  2,061,600 1,405,000 
Borcun geri ödənilmiş hissəsi  (4,382,613) (596,649) 
31 dekabra qalıq       3,478,730  5,799,743 

 

13  İcarə öhdəliyi      
 

 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 
 AZN AZN 
Uzunmüddətli   
İcarə öhdəliyi 266,476 180,727    
 266,476 180,727    
Cari   
İcarə öhdəliyi    63,876  74,277 
 
 

      63,876 74,277    
   
Cəmi icarə öhdəliyi 330,352 255,004 
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13 İcarə öhdəliyi (davamı) 
 

 

 

Cari il ərzində 1 Mart 2020-ci il tarixində icarə şərtləri və müqavilə müddəti 1 Mart 2020-ci ildən başlayaraq 
5 il müddətinə dəyişdirildi. Hesablama üzrə fazi dərəcəsi 13%-dir. Rəhbərlik bu tarixə gələcək icarələrin 
cari dəyərini yenidən hesabladı. Aktivlərdən istifadə hüququ və icarə öhdəliyi məbləği müvafiq olaraq 
tənzimləndi 

 

14 Digər cari öhdəliklər 
  2020  2019  
Maliyyə öhdəlikləri  AZN AZN 
Hesablanmış öhdəliklər  351,844 127,620 

Hesablanmış faiz  27,871 56,276 
  379,715 183,896 
    
Qeyri-maliyyə öhdəlikləri    

Müştərilərdən avans ödəmələr             65,971 95,031 
    
31 dekabra qalıq  445,686 278,927 

 

 

 1 il ərzində 1-2 il 2-5 il 
 

Cəmi 

 AZN AZN AZN AZN 
31 dekabr, 2020     
İcarə ödənişləri    102,000     102,000 221,000  425,000  
Maliyyə xərcləri (38,124) (29,307) (27,217)   (94,648) 
Xalis cari dəyər 63,876 72,693                193,783     330,352  

 1 il ərzində 1-2 il 2-5 il 
 

Cəmi 

 AZN AZN AZN AZN 
31 dekabr, 2019     
İcarə ödənişləri 102,000    102,000    102,000    306,000 
Maliyyə xərcləri (27,723) (17,470) (5,803) (50,996) 
Xalis cari dəyər 74,277    84,530    96,197    255,004    
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15    Əməliyyat xərcləri 
  2019 

 
2018 

   AZN AZN 
Əmək haqqı və bonuslar  427,349 427,731 
Sosial təminat xərcləri  66,144 66,344 
Tibbi və icbari sığorta  10,938 9,949 
  504,431 504,024 

 
16 İnzibati və ümumi xərclər 

  2020  2019  
  AZN AZN 
Amortizasiya (qeyd 5)   83,217  90,182 
Təhlükəsizlik xərcləri   19,824  19,824 
Bank ödənişləri   16,035  20,371 
Peşəkar xidmət haqları   12,390  14,620 
Audit haqqı   10,620  10,620 
Nəqliyyat vasitələri xərcləri   7,983  15,352 
Rabitə xərcləri   7,957  7,791 
Kommunal xərclər   6,297  6,014 
Ofis xərcləri   3,601  4,136 
Dövlət ödənişləri   2,699  2,612 
Siğorta xərcləri   2,057  2,128 
Təmir və bərpa xərcləri   372  356 
Mənfəət vergisindən başqa vergilər   115  144 
Səyahət xərcləri   -    3,063 
Digər xərclər   7,423  2,640 
         180,590  199,853 

 

17 Maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə zərərinin xalis bərpası 
 2020 

 
2019 

  AZN AZN 
Maliyyə lizinqində xalis investisiyanın dəyərsizləşməsi üzrə 
(hesablama)/geri qaytarılma (qeyd 6) (16,628) 110,360 
Banklarda pul vəsaitlərinin dəyərsizləşməsi üzrə (hesablama)/geri 
qaytarılma (qeyd 10)              (233) 216 
 (16,861) 110,576 
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18 Vergilər 

Mənfəət vergisi xərci 

31 dekabr 2020 və 2019-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 
2019-ci il tarixlərində vergi üzrə zərərini yığmışdır. Ancaq 31 dekabr 2020-ci ilin sonuna əvvəlki illərdən 
yığılmış itkilərdən sonra vergidən əvvəlki mənfəət müsbət olduğu üçün car il üzrə mənfəət vergisi 
hesablanmışdır. 
 
 2020 2019 
 AZN AZN 
Vergidən əvvəlki mənfəət 615,546 687,083 
Vergi faizi 20% 20% 
Vergi məbləği (123,109) (137,417) 

    

Düzəlişlər    
Qəbul edilməyən xərclər üzrə verginin təsiri  61,633   137,417  
Mənfəət vergisi xərci (61,476) - 
Müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri  (62,602)  (65,529) 
Faktiki mənfəət vergisi xərci  (124,078)  (65,529) 

  
 2020 

 
2019 

 
 AZN AZN 
Mənfəət vergisi  (61,476) - 
Təxirə salınmış vergi xərci  (62,602)  (65,529) 
  (124,078)  (65,529) 

 

Təxirə salınmış vergi 
 
Təxirə salınmış vergi aktivi 20% (2019: 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: 
 

 2020 2019 
 AZN AZN 
1 yanvara olan qalıq, 77,224          142,753 
İl üzrə xərclər (62,602) (65,529) 
31 dekabra olan qalıq, 14,622 77,224 
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18 Vergilər (davamı) 

Təxirə salınmış vergi (davamı) 

Hesabat tarixində təxirə salınmış vergi aktivləri aşağıdakı kimidir: 

 

19 Öhdəliklər, ehtimallar və əməliyyat riski 

Əməliyyat icarəsi öhdəlikləri 

31 dekabr 2020-cu il tarixinə (2019: sıfır) Şirkətdə əsas borc icarə öhdəlikləri yoxdur. 

Kapital Öhdəlikləri 

Şirkətin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə (2019: sıfır) əsas kapital öhdəlikləri yoxdur. 

Şərti öhdəliklər 

Məhkəmə prosesi  

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. 

Şirkət faiz və cərimə daxil olmaqla icarə debitor borclarının bərpası üçün bir iddia qaldırdı. Azərbaycan 
Respublikasının Möhtərəm Ali Məhkəməsi, bir şəxsdən və onun qarantından pulun geri alınması barədə 
qərar verdi. Hazırda məhkəmə qərarı icraçıları tərəfindən icra olunma mərhələsindədir. 

İş mühiti və tənzimləyici mühit  

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  

  2020 2019 
  AZN AZN 

İstifadə edilməmiş vergi zərərləri         - 340,765 
Vergi üzrə müvəqqəti fərqlər  73,110 45,357 
Cəmi çıxılan müvəqqəti fərqlər         73,110 386,122 
    
Təxirə salınmış vergi aktivi yerli vergi dərəcəsi (20%)           14,622 77,224 
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19 Öhdəliklər, ehtimallar və əməliyyat riski (davamı) 

İş mühiti və tənzimləyici mühit (davamı) 

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. Rəhbərlik hesab edir ki, müvafiq qanunvericiliyin şərhində 31 dekabr 2019-cu 
il müvafiqdir və şirkətin vergi və valyuta mövqeləri davam etdiriləcəkdir. 

20 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. 
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: 
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20 Maliyyə aləti riski (davamı) 
 
    2020 
  Qeydlər  AZN USD Cəmi 
Maliyyə aktivləri:       
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis 
investisiya  6  7,905,633  -     7,905,633 
Əlaqəli tərəfə verilən borc  7        127,658  -       127,658  
Digər debitor borcları  9  274,629 - 274,629 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  10         49,323                 27  

         
49,350  

    8,357,243                27  8,357,270 
Maliyyə öhdəlikləri:       
Borc vəsaitləri  12     78,730  3,400,000                 3,478,730  
İcarə öhdəliyi  13        330,352  -       330,352  
Digər cari öhdəliklər  14  352,694 27,021 379,715 
    761,776 3,427,021 4,188,797 
       
Açıq mövqe    7,595,467 (3,426,994) 4,168,473 

 
 

    2019 
  Qeydlər  AZN USD Cəmi 
Maliyyə aktivləri:       
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis 
investisiya  6  9,729,198 - 9,729,198 
Əlaqəli tərəfə verilən borc  7  73,353 - 73,353 
Digər debitor borcları  9  125,723 - 125,723 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  10  45,991 19,102 65,093 
    9,974,265 19,102 9,993,367 
Maliyyə öhdəlikləri:       
Borc vəsaitləri  12  1,308,351 4,491,392 5,799,743 
İcarə öhdəliyi  13  255,004 - 255,004 
Digər cari öhdəliklər  14  129,808 54,088 183,896 
    1,693,163 4,545,480 6,238,643 
       
Açıq mövqe    8,281,102 (4,526,378) 3,754,724 
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20        Maliyyə aləti riski (davamı) 

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı) 

Xarici valyuta riski (davamı) 

Aşağıdakı cədvəldə ABŞ dollarına nisbətdə manatın məzənnəsi ilə bağlı vergi və kapitaldan əvvəl mənfəət 
/ zərərin həssaslığı göstərilir. 2020-ci il dekabrın 31-nə kimi (2019: 10% zəiflədir / gücləndirir) manatın 
10% zəifləməsi / möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. Hər hesabat tarixində həssaslıq təhlili aşağıdakı 
kimidir: 

 Vergidən əvvəlki 
   

Kapital 
 2020 2019 2020 2019 
 AZN AZN AZN AZN 
AZN zəiflənməsi 10% / 10% (342,699) (452,854) (274,159) (362,283) 

AZN güclənməsi 10% / 10% 342,699                452,854 274,159 362,283 
 

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: 

   2020 2019 
   AZN AZN 
     
Borc vəsaitləri   3,400,000 4,491,392 

 
 

Aşağıdakı cədvəl dəyişkən faiz borclarının həssaslığını ± 1% (2019: ± 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 
   

Kapital 
 AZN AZN AZN AZN 
 +1% -1% +1% -1% 
2020 (34,000) 34,000 (27,200) 27,200 
2019 (44,914) 44,914 (35,931) 35,931 
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20        Maliyyə aləti riski (davamı) 

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı) 

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: 
   2020 2019 
Maliyyə aktivlərinin sinifləri - balans dəyərləri:   AZN AZN 
Maliyyə lizinqinə qoyulan xalis investisiyalar (qeyd 6)         7,905,633 9,729,198 
Əlaqəli tərəfə verilən borc (qeyd 7)           127,658 73,353 
Digər debitor borclar (qeyd 9)   274,629 125,723 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (qeyd 
10)             49,350  65,093 
Ümumi balans dəyəri   8,357,270 9,993,367 

 
Şirkət müştərilərin və digər qarşı tərəflərin ayrı-ayrılıqda və ya şirkət 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. 
 

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. 
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20      Maliyyə aləti riski (davamı) 

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı) 

Kredit riski (davamı) 

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. 
 
Kredit Komitəsi Maliyyə, Risk İdarəetmə və İqtisadiyyatın yüksək səviyyəli nümayəndələrindən ibarətdir 
və gözlənilən kredit itkisi qiymətləndirmələrimizdə istifadə olunan əsas giriş və fərziyyələrin nəzərdən 
keçirilməsinə və təsdiqinə cavabdehdir. Həm də maliyyə hesabatlarına daxil edilməli olan ümumi ehtiyat 
nəticələrinin məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirir. 
 
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. 
 

7 saylı qeyddə açıqlanan maliyyə öhdəlikləri faizsizdir və aşağıda açıqlanan istisna olmaqla, hesabat 
tarixindən on iki aydan az olan müqavilə öhdəliklərinə malikdir: 
 

31 Dekabr, 2020 İllik faiz 
dərəcəsi 

1 il 
ərzində 

1 ildən 5 
ilə qədər 5 ildən çox Cəmi 

  AZN AZN AZN AZN 
Ana şirkətin digər törəmə 
müəssisəsi 

3 ay 
Libor+5.5% - 3,400,000 - 3,400,000 

Yerli dövlət agentliyi 5%   19,306   59,424  - 78,730 
İcarə öhdəliyi 13%  63,876   266,476  -  330,352  
 
 

  83,182   3,725,900  -  3,809,082  
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20        Maliyyə aləti riski (davamı) 

Risklərin idarə edilməsi məqsədləri və siyasətləri (davamı) 

Likvidlik riski (davamı) 
 

31 Dekabr, 2019 
İllik faiz 
dərəcəsi 

1 il 
ərzində 

1 ildən 5 
ilə qədər 5 ildən çox Cəmi 

Ana şirkətin digər törəmə 
müəssisəsi 

3 ay 
Libor+5.5% - 4,491,392 - 4,491,392 

Yerli müəssisə 13% 500,000 - - 500,000 

Yerli təşkilat 
Aylıq 

1.0417% - 405,000 - 405,000 
Yerli banklar 13% 403,351 - - 403,351 
Yerli banklar 13% 74,277 180,727 - 255,004 
  977,628 5,077,119 - 6,054,747 

 
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. 
 

21 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. 
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22         Kapitalın idarə olunması siyasəti və prosedurları 

Şirkətin kapitalının idarə edilməsi məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

• 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: 

 2020 2019 
 AZN AZN 

Cəmi kapital 4,520,192 4,028,724 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalenti (qeyd 10)  (49,350) (65,093) 
Kapital 4,470,842 3,963,631 
   
Cəmi kapital 4,520,192 4,028,724 
Borc ehtiyatları (qeyd 12)     3,478,730  5,799,743 
İcarə öhdəliyi (qeyd 13)        330,352  255,004 
Ümumi maliyyələşdirmə 8,329,274 10,083,471 
   
Kapitalın ümumi maliyyə nisbəti 54% 39% 

 
23 Hesabat tarixindən sonra hadisələr və COVİD-19 virusunun təsiri 
 

COVID-19-un yayılması dünyanın bir çox yerli iqtisadiyyatını ciddi şəkildə təsir etmişdir. Bir çox ölkədə 
sahibkarlar müəyyən müddətə əməliyyatları dayandırmaq və ya məhdudlaşdırmaq məcburiyyətində 
qalırlar. Səyahət qadağaları, karantinlər, sosial məsafələr və vacib olmayan xidmətlərin bağlanması da daxil 
olmaqla virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün alınan tədbirlər dünya miqyasında iş yerlərində ciddi 
ləngimələrə səbəb olmuş və nəticədə iqtisadi yavaşlama baş vermişdir. Qlobal fond bazarlarında da böyük 
dəyişkənlik və əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmə yaşanıb. Hökumətlər və mərkəzi banklar iqtisadi şərtləri 
sabitləşdirmək üçün pul və maliyyə müdaxilələri ilə cavab verirlər. 
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23 Hesabat tarixindən sonra hadisələr (davamı) 
 

Şirkət rəhbərliyi COVID-19 pandemiyasının baş verməsi ilə əlaqədar vəziyyətin inkişafını yaxından izləyir 
və bütün lazımi tədbirləri görür. Rəhbərlik bunun şirkətin fəaliyyətinə ciddi təsir göstərməyəcəyinə inanır. 
 
COVID-19 pandemiyasının müddəti və təsiri, habelə hökumətin verdiyi cavabların effektivliyi hazırda 
aydın deyil. Dəyişən şərtlər və karantin rejimindəki uzantılar / dəyişikliklər səbəbindən bu nəticələrin 
müddətini və şiddətini, habelə gələcək dövrlər üçün şirkətin maliyyə vəziyyətinə və şirkətin nəticələrinə 
təsirini etibarlı şəkildə qiymətləndirmək mümkün deyil. Bununla birlikdə, Şirkət 2020-ci il ərzində çox 
yaxşı bir şəkildə ayaqda qadı və yeni icarə müqavilələri bağladı. Gəlirlərini və mənfəətliliyini qorudu. 
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