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KONSOLiDASiYA OLUNMU$ MALiYYO HESABATLARININ HAZIRLANMASI Va TaSDiQ
BoiI.uesiNe c6Re RaHBoRLiyiN naesuliyyeri HAQQINDA BaYANAT
3r DEKABR zozo-ci il r,tnixiNne eiroN ir, Uzne
Bu beyanname "Aqrarkredit" Qapah Sehmdar Cerniyyeti Bank olmayan Kredit Teqkilafi ve onun t6reme
mtiessiselerinin (bundan sonra "Qrup") konsolide edilmiq maliyye hesabatlan ile ba[h Qrup rehberliyinin ve
mtisteqil auditorlann gcisterilen mesuliyyetlsrini ferqlendirmek meqsedi ile hazrrlanmrgdrr.

Rehberlik, 3l dekabr 2020-ci il tarixinde biten il iizre Qrupun konsolide edilmig maliyye veziyyatini,
ameliyyat neticalerini, pul vesaitlerinin horeketi va sehmdar kapitahnda deyigiklikleri eks etdiran Maliyye
Hesabatlanntn Beynelxalq Standartlanna ("MHBS") uylun konsolide edihnig maliyye hesabatlannrn diizgiln
hazrrlanmast iiqiin mesuliyyet dagryrr.

Konsolide edilmiq maliyye hesabatlannrn hazrrlanmasl zamanr rehberlik aqa[rda gdsterilenler iizre
mesuliyyet daqryrr:

. Uygun miihasibat prinsiplerinin segilmesi ve miitomadiolaraq tetbiq edilmasi;

o Mentiqli ve meqssdeuypun texminlerin ve qerarlarrn qebul edilmesi;

o Konsolide edilmig maliyye hesabatlannrn MHBS-a miivafiq hazrrlanmasr ve ya ager har hansr bir
kenarlagma varsa onun konsolide edilmig maliyye hesabatlannda beyan edilmesi ve izahr;

o Yaxtn gelecekde Qrupun iqini normal gertlsr altrnda davam etdirdiyi hald4 hesabat tarixine konsolide
edi lmiq maliyye hesabatlarrnrn daimilik prinsipi esasrnda hazrrlanmasr

Rehberlik, hemginin agaprdakr mesalaler iizre mesuliyyet daqryrr:

o Qrup daxilinde semereli ve keyfiyyetli daxili nezarat sisteminin iglenib hazrrlanrnasr, qurulrnasr ve
mdhkemlondirilmesi;

o Qrupun konsolide edilmig maliyye hesabatlannrn MHBS-a uygun olaraq di.izgi.in hazrrlanrnasr ve
Qrupun maliyye vsziyyetini istenilen zatnan diizgiin eks etdiren miihasibat sisteminin tegkil edilmesi;

o Yerli mtihasibat sisteminin qanunvericilik va Azerbaycan Respublikasrnrn miihasibat standartlanna
uy[un olaraq tegkil edilmesi;

o Mtimki.in imkanlardan istifada ederek Qrupun aktivlerinin miihafize edilmesinin tegkil olunmasr; ve

o Saxtakarlrq, yanhghq vs diger qanuna uy[unsuzluq hallarrnrn miieyyen edilmesi ve qarilsrnrn
ahnmasr.

31 dekabr 2020-ci il tarixinde biten il iizre konsolide edilmig maliyye hesabatlan 3 may 2021-ci il tarixinde
Qrupun idare Heyeti terefinden tesdiq edilmigdir.

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan Respublikast

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan Respublikasr
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olixia
na Usreqil nuoironuN H ESABATT

"Aqrarkredit" Qapalt Sehmdar Cemiyyeti Bank Olmayan Kredit Tegkilatrnrn Sehmdanna ve idare
heyatine:

Ray

Biz "Aqrarkredit" Qapah Sahmdar Cemiyyeti Bank Olmayan Kredit Tegkilatr vo onun tdreme
mliessiselerinin (Qrup) 31 dekabr 2020-ci il tarixine teqdim edilen konsolide edilmiq maliyye veziyyati
haqqrnda hesabatr va hemin tarixa biten il iizre konsolide edilmig menfeet ve ya zerer ve diger ,r.irnu
gelirlsr haqqrnda hesabatt, konsolide edilmig kapitalda deyigikliklar haqqrnda hesabat ve konsolide edilmig
pul vasaitlerinin hsreketi haqqrnda hesabatdan, elece de asas ugot prinsiplerinin ve diger izahedici qeydlsrin
xiilasasinden ibarat olan maliyye hesabatlannrn auditini apardrq.

Bizim fikrimizce, elave edilen maliyye hesabatlan 3 1 dekabr 2020-ci il tarixina Qrupun maliyye vaziyyetini
ve hemin tarixde biten il iizre maliyye neticelerini ve pul vasaitlerinin hereketini Maliyye Hesabatlarrnrn
Beynelxalq Standartlartna ("MHBS") uy[un olaraq btitiin ehemiyyetli aspektler baxrmrndan diizgiin eks
etdirir.

Ray ilgiln asas

Biz auditi Beynelxalq Audit Standartlanna ("BAS") uy[un olaraq apardrq. Bizim hemin standaftlar 6zre
cihdeliklerimiz hesabattmtzn maliyye hesabatlannrn auditi tizre auditorun mesuliyyeti bolmasinde tesvir
olunur. Miihasibler iigtin Beynelxalq Etika Standartlarr $urasrntn "Pegekar mtihasiblerin etika mecellesi,'na
(.'MBES$ Mecellesi") uy[un olaraq biz Qrupdan miisteqilik ve biz MBESg Mecellasine uylun olaraq etika
ile ba[h diger tihdeliklerirnizi yerina yetirmiqik. Biz hesab edirik ki, elde etdiyimiz auditor si.ibutu reyin
bildirilmosi tigiin yeterli ve mtivafiq osasr temin edir.

Konsolida edilmis Maliyya hesabatlaru ilgiln rahbarliyin va Qrupun idara etlilmasina cavabdeh olan
Saxslarin masuliyyati

Rshberlik, konsolido edilmig maliyye hesabatlannrn Maliyye Hesabatlarr Beynelxalq Standartlarrna uy[un
olaraqhazrrlanmaslna ve diizgiin teqdim edilmosina va hemginin, yanhghq va sehvlei, ehemiyyetli tehrifler
olmayan maliyye hesabatlarrnrnhaztrlanmasr tigtin daxili nezaret sisteminin yaradrlmasrna g6re mesuliyyet
dagtyrr.

Maliyye hesabatlannt haztrlayarken rehbarliyin Qrupu le[v etmak ve ya emeliyyatlan dayandlrmaq
niyyeti oldu[u ve ya bunu etmekden bagqa heg bir real altemativi olmadr[r hallar istisna olmaqla,
rehberlik Qrupun daim fealiyyetde olan miiessise kimi fealiyyetine davam etmesi qabiliyyatinin
qiyrnetlendirilmesine, daim fealiyyetde olan mliessise kimi ba[h meselelerin (bels meselelei varsa)
agrqlanmastna ve miihasibat ugotunun daim fealiyyetde olan mtiessise konsepsiyasrntn istifade edilmesine
gore mesul iyyet daqryrr.

Qrupun idara edilmesino cavabdeh olan qexsler Qrupun konsolide edilmiq maliyye hesabatlannrn
hazrrl anmas r prosesine nezarat iigiin mesul iyyet daq ryt r.



Konsolida edilmis Maliyya Hesubatlannm auditi ilzra autlitorlann masuliyyati

Bizim meqsedimiz, i.imumiyyetle, maliyye hesabatlannda finldaqgrlrq ve ya sehv naticesinde ehemiyyetli
tehriflerin olmamastna kifayet qsder eminlik alde etmek ve reyimiz daxil olan auditor hesabatrnr teqairr
etmakdir. Kifayet qeder eminlik eminliyin yiiksek derecesini ifade edir, lakin BAS-a uy[un olaraq
apanlmtg audit neticesinde mdvcud olan btitiin tehriflerin iize grxanlmaslna zemanet vermir. Tehriflei
firrldaqgrhq va ya sehv neticesinde emele gele biler ve ferdi ve ya mocmu halda grittirmekle hazrrkr
konsolide edilmig maliyye hesabatlanntn esasrnda istifadegilarin qebul edeceyi iqtiiadi qerarlara tesir
gcistermelerini ehtimal etmeye esas olacafir halda ehamiyyetli hesab olunur.

BAS-a uyfun olaraq apanlmrq auditin bir hissesi olaraqbizauditzamam pegekar miihakime ve pegekar
skeptisizrn tetbiq edirik. Biz hemginin:

o Konsolide edilmiq maliyye hesabatlannda finldaqgrhq ve ya sehv neticasinde ehemiyyetli
tehriflerin oltnast risklerini mi.ieyyen edir ve qiymetlandirir, hemin risklere cavab olaraq audit
prosedurlannr layihelegdirir ve hayata kegirir, elece de reyimiz iigtin esas yaratmaq meqsedile
kifayet ve miinasib olan audit siibutunu elde edirik. Frnldaqgrhq neticesinde yuiunmq
ehemiyystli tehriflerin agkar edilmomesi riski sehvlar neticesinde yaranmr$ ehemiyyetli
tehriflerin aqkar edilmemesi riskinden yiiksekdir, gtinki finldaqgrhla gizli srizleqme, saxtakarlq,
bilerekden sehv buraxma, yanltq teqdimat ve ya daxili nezaret qaydalannaemel oiunmamasr daxil
ola bilar.

o Mtieyyen geraitde mtinasib olan audit prosedurlannrn iglanib haztrlanmasr meqsedile audite aid
olan daxili nezaret elementleri haqqrnda anlayrq elde edir, lakin bu zaman erupun daxili nezaret
si steminin semerel i I iyi haqqrnda rey bi I dirmek meqsedini giidm tiriik.

o Rehberlik terefinden istifade edilmig uqot prinsiplerinin mtinasibliyini, uqot texminlerinin ve
elaqsl i agrqlamalann esasltl r[r nr qiymatlendiririk.

o Rehberlik terefinden mi.ihasibat ugotunun daim fsaliyyetde olan miiessise konsepsiyasrnrn
tetbiqinin miinasibliyi ve elde edilmiq audit stibutlanna osaslanaraq Qrupun daim fealiyyetds olan
miiessise kimi fealiyyetine davam etmesi ile ba[lr ehemiyyetli giibhe dofuran hadise ve ya
geraitlerle alaqedar mtihiim qeyri-m0eyyenliyin olub-olmamasr haqqrnda netice grxalriq.
Miihiim qeyri-miieyyenliyin mcivcud oldupu qenaetine geldiyimiz hald4 biz auditor
hesabafimtzda fardi maliyye hesabatlanndakr elaqeli agrqlamalara diqqeti ydneltmeliyik ve ya,
eger bu ctir agrqlamalar qeyri-miinasib olarsa, reyimize diizelig etmeliyik. Lakin gelecek hadise
ve ya qeraitler Qrup daim fealiyyetde olan miiassise kimi fealiyyatina davam etmemesine getirib
grxara biler.

o Melumatlann agtqlanmast da daxil olmaqla maliyye hesabatlannrn iimumi taqdimafi, strukturu
ve mozlrlunu, elece de maliyye hesabatlarrnrn miivafiq emeliyyat ve hadiseleri di.izgiin teqdim
edib-etmediyini qiymetlendiririk.

Biz diger meselelarle yanagl, auditin planlaqdlnlmrq ahate dairesi, vaxfi ve ehemiyyetli audit neticeleri, o
climleden audit zamam daxili nezaratde her hansr ehemiyyetli gatrqmazhqlan terefimiz'den mi.ieyyen olundu[u
halda Qrupun idare edilmesine cavabdeh olan gexslerin nozerine gatcrumalryrq

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan Respublikasr {V*to
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.6AQRARKREDiT" 
QSC BANK OLMAYAN KREDiT TO$KILATI

KONSOLiDA EDiLMi$ MONFOAT VO YA ZAROR VA DiGOR MOCMU GOLiRLOR
HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2020-ci il rlnixiNoe niraN ir, Uzne
(Azarbaycan Manafi ila)

Qeydlor 3l dekabr 2020-ci it
tarixinda biton il iizre

31 dekabr 2019-cu il
tarixinde biten il iizro

Effektiv faiz metodundan istifade etmekle
hesablanmrq faiz gelirleri
Faiz xerclari

17,324,823
(244,049)

10,605,127
( I 98,037)

Faiz getiron aktivler ve digar aktivlar iizro
ehtimal edilon zeror iigiin ehtiyatlar tomin
olunmaml$dan evvol xalis faiz geliri 17,080.774 10,407.090

Faiz getiren aktivler iizro ehtimal edilen zorar
iigUn ehtiyatlarrn berpast/(ehtiyatl ar) t2 11 ,703,535 (23,632,379)

Xalis faiz gotiri/(zareri) 28:784,309 O3AZSASI\

Xarici valyuta ile emeliyyatlar iizre xalis
gelir/(zerer)
Haqq ve komissiya gelirleri
Haqq ve komissiya xorcleri
Diger (xercler)/gel irler

5

6

6
7

1,496,274
?55 ?rq

(226,200)
(24,810,311)

(9 r 3,538)
505,458

(247,166)
18,882,725

O-oliyyat goli.l..i

Omeliyyat xerclori 8 (4,386,859) (4,256,702)

Menfaet vergisi xerci (345,753) ( I 34,538)

Il iizre xalis menfoat g66,6gt 610,950

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan Respubl i

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan Respublikasr

9-50-ci sehifelerdo verilmig qeydler konsolide edilmig maliyys hesabatlarrnrn terkib hissesini teqkil edir.
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66AQRART(REDIT" QSC BANK OLMAYAN KREDIT TO$KILATr
KoNSoLiDo EDiLMi$ MALiyyo voziyyori HneetNoA HESABAT
31 DEKABR zozo-ci il unixiNe
(Azarbaycan Manau ila)

Oevdlor 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il
Aktivler
Pul vesaitleri ve onlarrn ekvivalentlari
Banklarda yerlegdirilmig miiddetli depozitler
Miigterilere verilmiq kreditler
investisiya qoyulugu
Satr g tigtin saxlanrl an uzunmiiddetl i akti vlsr
Azerbay can Beynelxalq Bankrndan al rnmrq
aktivler
Diger banklardan ahnmrg aktivler
Omlak ve avadanhqlar

Qeyri-maddi aktivler
Diger aktivler

l0
ll
12

t5
16

17

I8
13

14

19

133,527,262
29,418,989
73,856,764

381,924

11,812,907,526
103,879,167

r,051,031
59,817

73,959,910

141,428,831
14,106,222
78,555,s73

424,251

12,125,713,926
103,879,167

1 ,157 ,779
42,876

89,431,263

Comi aktivler 12,229,042,390 12,554,739,888

6nOelihter ve kapital
Ohdelikler
Maliyye institutlanna odenilecek vesaitler
Buraxrlmrg borc qiymetli kalrzlart
Miiqteri hesablan
Cari menfeet vergisi 6hdeliyi
Texire salrnmrg vergi 6hdeliyi

21

20
22

9

21,791,002
12,167,685,455

5,902,948
s21,022
219,745

18,262,s6s
I 2,505,859,850

5,796,080
200,704
138,767
749,036Diser dhdeliklar 23 8,492,643

Cami iihdoliklor 12,204,612,815 12,531,007,002

Kapital
Nizamname kapitah 24 22,669,491 22,669,491

Bdliisdiiriilmemis menfaet 1,760,084 1,063,395

Comi kapital 24,429,575 23,732,886
Comi iihdeliklor ve kapital

Memmad 36
idare Heyatinin

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan
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I 3 may 2021-ci il
B akr, Azarbaycan Resp ub I i kas r

9-50-ci sehifelerde verilmiq qeydler konsolide edilmig maliyye hesabatlartntn terkib hissesini teqkil edir.
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"AQRARKREDiT" QSC BANK OLMAYAN KREDiT TA$KILATI
KoNSoLiDo EDiLMi$ SaHMDAR KAPiTALTNDA Dayi$iKLiKLoR HAeeTNDA
HESABAT
3r DEKABR 2020-ci il unixiNoe nireN ir, Uzne
(Azarbaycan Manan ila)

Nizamnama
kapitah

Biiliigdiiriilmomig
menfaot

Cemi kapital

I yanvar 2019-cu il 22,669.491 612,445 23.281.936

Elan edilmiq dividendlar
il iizre cemi mecmu gelir

( I 60,000)
610,950

( 1 60,000)
6 t 0,950

3l dekabr 2019-cu il 22,669,491 1,063,395 23,732,886

Elan edilmig dividendler
il iizro cemi mecmu gelir

( 170,000)
866,689

( r 70,000)
866,689

31 dekabr 2020-ciil

idare Heyeti

Mem

idare

3 may 2021-ci il 3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan RespublikasrBakr, Azerbaycan Respublikasr

9-50-ci sehifelerde verilmig qeydler konsolide edilmig maliyye hesabatlarrnrn terkib hissesini teqkil edir.



..AQRARKREDiT" 
QSC BANK OLMAYAN KREDiT TO$KILATI

KONsoLiDa EDiLMi$ PUL VosAirIeniNiN HoRaKoTi HaQQINDA HESABAT
3l DEKABR zlzo-ci il rnnixiNoa sireN ir, Uzne
Azar Manafi ila

Qeydler 3I dekabr 2020-ci il
tarixindo biton il iizro

3l dekabr 2019-cu il
tarixinda biton il iizre

Omeliyyat faaliyyeti iizro pul vesaitinin
heroketi
Menfeet vergisinden evvel gelir
DiizaliSlar:
Faiz getiren aktivler iizre ehtimal edilon zerer
iigiin ehtiyatlar
Diger aktivler iizre ehtimal edilen zerer iigiin
( ehtiyatlann borpasr)/ehtiyatlar
Kdhnelme ve amortizasiya
Xarici valyuta yenidan qiymetlendirilmesi
emel iyyatlan izra zerer
investisiya qoyuluglarrntn sil inmesindan yaranan
zerer

;a#,:- 
ve avadanhgrn silinmesinden yaranan

1,212,442

( I 1,703,535)

(90,535)
197,522

(1,496,274)

745,488

23,632,379

(44,796)
172,433

913,538

23,958

33,768
YrErhnrS fbizlerde deyiqiklikler, xalis
Omeliyyat aktiv ve Ohdoliklerinda

586

doyigikliklardan owolki omeliyyat fealiyyotina
xil olan pul vesaitlori

Diivriyye kapitahnda deviSikliklor

11,90r.41

Omaliyy at aktivlarinda (artma)/azalma:
Banklarda yerlegdirilmig mi.iddotli depozitler
Miigtarilere verilmiq kreditler
Satr g iigiin saxlanrlan uzunmiiddstl i aktivler
Diger aktivler
O ma liyy at d h da lik la rin da artma/(ozalma) :
Miigteri hesablarr
Diger 6hdalikler

(15,278,250)
16,389,861

132,962
(8,344,825)

I 06,969
7,743,607

( I ,93.5,050)
(20,886,054)

(255,020)
(20,562,962)

617,052
(24,757,236)

Omeliyyat foaliyyotino ytinelmig xalis pul
vosaitleri {lrl,l5},2gl) (43.383"r 67)

nvestisiya foaliyyeti iizre pul vasaitinin
herekati

Omlak, avadanhq ve qeyri-maddi aktivlerin
alrnmasr (107,715) (244,041)

Investisiya foaliyyatine ytinalmiq xalis pul

24-R42-tA2

13, l4



(AQRARKREDiT" 
QSC BANK OLMAYAN KREDiT TA$KILATI

KONSOLiDO EDiLMi$ PUL.VOSAiU,ENiNiN HAROKOTi UNqqINOA HESABAT
3l DEKABR z0zl-ci il ranixiNoe sirax ir, Uzne

Manafi ila)

Qeydlar 31 dekabr 2020-ci it
tarixinde biton il iizro

3l dekabr 20I9-cu il
tarixinde biten il iizre

vasaitinin herakoti

Adi sehmler iizre 6denilmig dividendler
Mal iyye Qrupl anna cideni I ecsk vesaitlorde artl m

( I 70,000)
3,528,437

( I 60,000)
6,613,549

Maliyyelegdirma fealiyyetindon daxil olmug
xalis pul vosaitlori

Mezenno ferqlerinin pul ve pul vasaitlerine tesiri

Pul vesaitlori ve onlann ekvivalentlerinde xalis

lin ovvaline pul vosaitlori va onlarln
ekvivalentlari
lin sonuna pul vasaitleri va onlarln
ekvivalentlari 10 133,527,262 l4l,42g,g3l

Na$dstz amaliyyatlar

31 dekabr 2020-ci il tarixinde biten il lizre esas na[dsrz maliyye emeliyyatlarr220,870,532AZN deyerinde
Beynelxalq Bankdan problemli aktivlerin qargrlrfirnda ahnmrg dagrnmaz emlaklann o'Azerbaycan Senaye
Korporasiyast" ASC-ye (bundan sonra - "ASK" ASC) dti.iriilmesi ile bagh olmuqdur (2019: 552,190,372
AZN).

31 dekabr 2020-ci il tarixinda biten il tizre esas na[dsrz maliyys smeliyyatlal 1 I7,303,86 2 AZN dsyerinda
6hdeliyin azaldtlmasr olmug vetu ameliyyatlar Beynelxalq Bankdan vltsellarin qargrligrnda aktivlerin alrgr
heyata kegmemssi seyfuinden bag vermigdir (2019: 157,651,gg4 AZN). '(''

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan Respubl ikasr

9-50-ci sohifalorde verilmiq qeydler konsolide edilmig maliyye hesabatlannrn terkib hissesini tegkil edir

ffie
wyI'r"i

Bap miihasib

idare

3 may 2021-ci il
Bakr, Azerbaycan
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1. GİRİŞ 

Qrup və onun əsas fəaliyyəti 

“Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı və onun törəmə müəssisələri 
(bundan sonra “Qrup”) qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 65 nömrəli qərarına əsasən 14 aprel 2001-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında təsis 
edilmişdir. Qeyd edilmiş qərarın əsasında Azərbaycan Aqrar Sənaye Bankının, Sənaye və İnvestisiya 
Qrupunun və Azərbaycan Əmanət Bankının aktivləri və öhdəlikləri Qrupun balansına keçirilmişdir. 

Qrupun fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı (“ARMB”) tərəfindən nəzarət olunur və Qrup 
30 dekabr 2003-cü il tarixində ARMB tərəfindən verilən ümumi lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. 31 
dekabr 2020-ci il tarixinə Qrupun Azərbaycan Respublikasında 12 filialı olmuşdur (2019-cu il: 12 filial). 

Qrupun əsas fəaliyyətləri kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərə və fərdi sahibkarlara 
kreditlərin verilməsi, debitorlar üçün müştəri hesablarının açılması və saxlanması və Azərbaycan 
Respublikasında kənd təsərrüfatı sektorun inkişafı üçün layihələrdə agent kimi iştirak etməkdir. Qrupun 
bütün aktivləri və öhdəlikləri Azərbaycan Respublikasında yerləşir. 

Qrupa daxil olan törəmə müəssisələr “Bank Aktivlərinin İdarə Edilməsi Agentliyi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti və “Aqrarkredit Asset Menecment Raşa” MMC hüquqi şəxslər kimi “Aqrarkredit” QSC-nin 
tabeliyində “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlətə məxsus səhmlərinin 
özəlləşdirilməyə hazırlanması ilə bağlı sağlamlaşdırılma tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 15 iyul tarixli, 570 nömrəli Fərmanı ilə “Aqrarkredit” QSC-yə müəyyən edilmiş 
vəzifələrin yerinə yetirilməsində iştirak etmək məqsədilə yaradılmışdır. Törəmə müəssisələrin əsas məqsədi 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin sağlamlaşdırılması ilə bağlı “Aqrarkredit” QSC tərəfindən 
alınmış aktivlərin idarə edilməsində iştirak etməkdən ibarətdir. 

Ana şirkət Törəmə şirkətlərin 100% payına sahibdir. 

Qrupun hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi ölkə 

“Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı: 

Hüquqi ünvan: Qədirli küçəsi 125, AZ 1006, Bakı, Azərbaycan Respublikasıdır. 

“Bank Aktivlərinin İdarəediməsi Agentliyi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti: 

Hüquqi ünvan: Səbail rayonu, İ.Səfərli küçəsi – 5, Bakı, Azərbaycan Respublikasıdır. 

Aqrarkredit Asset Menecment Raşa” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti: 

Hüquqi ünvan: Tverskaya küçəsi 6, Moskva, Rusiya. 

Qrupun səhmdarı  

Aşağıda göstərilən səhmdar Qrupun adi səhmlərinə sahib olmuşdur: 
 31 dekabr 2020-ci il, 

% 
31 dekabr 2019-cu il, 

% 
   
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 100 100 
   
Cəmi 100 100 

Qrupa nəzarət edən ən son tərəf Azərbaycan Respublikası Hökumətidir.  

Qrupun əməliyyat mühiti 

2020-ci ilin əvvəlində COVID-19 pandemiyasının sürətlə yayılması səbəbindən bir çox hökumət, o 
cümlədən Azərbaycan Respublikası Hökuməti, səyahət məhdudiyyətləri, karantinlər, iş yerləri və digər 
sahələr və bəzi yerlərin bağlanması da daxil olmaqla, epidemiyaya qarşı müxtəlif tədbirlər həyata keçirdi. 
Bu tədbirlər qlobal tədarük zəncirinə, mal və xidmətlərə tələbə, habelə işgüzar fəaliyyətin miqyasına təsir 
göstərmişdir. 
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Pandemiyanın özü və nəticələrini minimuma endirmə tədbirlərinin geniş sahələrdə müəssisələrin işinə təsir 
göstərə biləcəyi gözlənilir. Mart 2020-ci ildən bəri xam neft qiymətlərində azalma da daxil olmaqla 
səhmlər, valyuta və əmtəə bazarlarında ciddi dəyişkənlik mövcuddur. 

COVID-19 pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycan Respublikası Hökuməti bütün 
istiqamətlərdə kompleks tədbirlər həyata keçirməyə davam edir. Cavab olaraq 2020-ci ilin martında 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti pandemiyanın təsirini minimuma endirmək üçün fəaliyyət planları 
haqqında bir fərman imzaladı. Bu fərmana uyğun olaraq, ölkədəki fərdləri və müxtəlif müəssisələri 
dəstəkləmək üçün 2.500.000 min manatlıq böhrana qarşı stimul paketi hazırlanır. AMB, manat 
məzənnəsinin sabitliyini təmin etmək üçün pul siyasətini davam etdirir. 

Qrup onun fəaliyyətinə, maliyyə vəziyyətinə və maliyyə nəticələrinə pandemiya təsirini və dəyişən mikro 
və makroiqtisadi şərtləri qiymətləndirməyə davam edir. 

2. ƏSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLƏRİ 

Təqdimatın əsasları 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2020-ci il tarixində bitən il üzrə “Aqrarkredit” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı və onun törəmə müəssisələrinin (bundan sonra "Qrup" 
adlandırılacaq) maliyyə hesabatlarını təşkil edir. Törəmə müəssisələrin maliyyə hesabatları Ana şirkətlə 
eyni uçot siyasəti istifadə olunmaqla eyni hesabat dövrü üçün hazırlanır. Qrup ana şirkət olan “Aqrarkredit” 
QSC həmçinin törəmə müəssisələri “Bank Aktivlərinin İdarə Edilməsi Agentliyi” MMC və Aqrarkredit 
Asset Menecment Raşa” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən ibarətdir. 

Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) 
tərəfindən təsdiq edilmiş Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və Beynəlxalq 
Maliyyə Standartlarına Şərhlər Komitəsi (“BMHSŞK”) tərəfindən təqdim edilmiş təfsir qaydalarına 
müvafiq qaydada tərtib edilmişdir. Hazırkı maliyyə hesabatları ilkin dəyər prinsipi əsasında hazırlanmışdır. 

Törəmə müəssisələr, nəzarət hüququ tam olaraq Qrupa keçirilən tarixdən konsolidasiya edilir. Müəssisənin 
fəaliyyətindən mənfəət əldə etmək üçün, Qrupun onun maliyyə və əməliyyat siyasətini idarə etmək səlahiyyəti 
olduğu məqamlarda nəzarət əldə olunur. 

Nəzarət olunmayan kapital payı mənfəət və ya zərərin Qrup tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə sahib 
olmadığı törəmə müəssisələrin xalis aktivlərinin hissəsidir. 

Nəzarət olunmayan kapital payı mənfəət və zərər hesabatında ayrı, konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda kapital çərçivəsində, lakin ana şirkətin səhmdar kapitalından ayrıca təqdim edilir. 
Nəzarət olunmayan kapital paylarına aid hər hansı bir zərər onun faizlərinə qarşı bölüşdürülür. Nəzarət 
olunmayan kapital payının alınmasına şirkətin genişləndirilməsi metodundan istifadə etməklə uçota alınır, 
lakin məbləğ və əldə edilmiş xalis aktivlərin ədalətli dəyəri arasındakı fərq kapital kimi tanınır. 

Qrup mühasibat sistemini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə təşkil edir. Bu 
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən yerli mühasibat prinsiplərinə uyğun tərtib edilmiş 
mühasibat sistemindən istifadə edilmiş və MHBS-a uyğunlaşdırılmaq məqsədilə hesabatlara düzəlişlər 
edilmişdir. Bu düzəlişlərə əməliyyatların iqtisadi mahiyyətini əks etdirmək üçün müəyyən təsnifləşdirilmələr, 
həmçinin müəyyən aktiv və öhdəliklərin, eləcə də gəlir və xərclərin konsolidə edilmiş maliyyə 
hesabatlarındakı maddələrə uyğunlaşdırılması məqsədilə edilən yenidən təsnifləşdirilmələr aiddir. 

Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları əksi göstərilmədiyi hallarda Azərbaycan manatı (“AZN”) ilə təqdim 
edilmişdir. 

Konsolidasiyanın əsasları 

Qrup nəzarəti o halda həyata keçirir ki, investisiya qoyulan müəssisə ilə iş birliyindən gəlir əldə etsin və ya 
belə gəlirlər üzrə hüquqa malik olsun və səlahiyyətindən istifadə edərək o gəlirlərə təsir etmə qabiliyyətinə 
malik olsun. Xüsusilə də, Qrup investisiya qoyulan müəssisəyə nəzarəti yalnız və yalnız aşağıdakı hallarda 
həyata keçirir: 
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• investisiya qoyulan müəssisə üzərində səlahiyyətə malik olduqda (misal: müəssisənin uyğun 
fəaliyyətlərini istiqamətləndirmək səlahiyyəti verən mövcud hüquqlar); 
• investisiya qoyulan müəssisə ilə iş birliyindən əldə edilən gəlirlərə və ya belə gəlirlər üzrə hüquqa 
malik olduqda; 
• gəlirlərə təsir etmək üçün öz səlahiyyətindən istifadə etmə qabiliyyətinə sahib olduqda. 

Ümumiyyətlə, belə bir nəzəriyyə mövcuddur ki, səsvermə hüquqlarının əksəriyyətinə sahib olma nəzarət 
etmə hüququnun yaranması ilə nəticələnir. Bu nəzəriyyəni dəstəkləmək üçün və Qrup investisiya qoyulan 
müəssisənin səsvermə və ya oxşar hüquqlarının əksəriyyətindən daha az bir hissəsinə sahib olduqda, Qrup 
investisiya qoyulan müəssisə üzərində səlahiyyətə sahib olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün bütün 
uyğun faktları və mövcud vəziyyətləri nəzərə alır ki, bunlara aşağıdakılar daxildir: 

• investisiya qoyulan müəssisənin digər səsvermə hüququna sahib tərəflər ilə müqaviləli razılaşma; 
• digər müqaviləli razılaşmalardan yaranan hüquqlar; 
• Qrupun səsvermə hüquqları və potensial səsvermə hüquqları. 

Əgər nəzarətin 3 elementindən birində və ya daha çoxunda dəyişiklik olduğu faktı mövcud olarsa, o zaman 
Qrup investisiya qoyulan müəssisəyə nəzarət edib-etməməsini yenidən qiymətləndirir. 

Törəmə müəssisənin konsolidasiyası Qrup bu müəssisə üzərində nəzarəti əldə etdiyi zaman başlayır və 
itirdiyi zaman dayandırılır. İl ərzində törəmə müəssisənin əldə edilən və ya xaric olunan aktivləri, 
öhdəlikləri, gəlir və xərcləri ana şirkətin nəzarəti əldə etdiyi tarixdən nəzarətin dayandırıldığı tarixə qədər 
konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına daxil edilir. 

Nəzarət olunmayan iştirak payları üzrə defisit yaransa belə, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər 
hesabatının hər bir komponenti Qrupun ana şirkətinin səhmdarlarına və qeyri-nəzarət paylarına aid edilir. 
Zəruri hallarda törəmə müəssisələrdə tətbiq edilən mühasibat uçotu siyasətinin Qrup tərəfindən istifadə 
olunan mühasibat uçotu siyasətinə uyğunlaşdırılması üçün törəmə müəssisələrin maliyyə hesabatlarına 
düzəlişlər edilir. Bütün qrupdaxili aktiv və öhdəliklər, kapital Qrupun üzvləri arasında əməliyyatlarla bağlı 
gəlir, xərc və pul vəsaitlərinin hərəkəti konsolidasiya zamanı tam şəkildə çıxarılır. 

Törəmə müəssisə üzərində nəzarəti itirmədən onun mülkiyyət hüququnda hər hansı bir dəyişiklik kapital 
əməliyyatı kimi uçota alınır. Qrup törəmə müəssisə üzərində nəzarəti itirdikdə, onunla bağlı mənfəət və ya 
zərər hesabatında tanındığı halda, törəmə müəssisə ilə bağlı aktivləri (qudvil də daxil olmaqla), öhdəlikləri, 
qeyri-nəzarət paylarını və kapitalın digər komponentlərini balansdan silir. Saxlanılmış investisiyalar 
ədalətli dəyərlə tanınır. 

Fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi 

Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Qrupun fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi əsasında fəaliyyət 
göstərməsini və yaxın gələcəkdə işini normal şərtlər altında davam etdirəcəyini nəzərdə tutur.  

Əsas mühasibat prinsipləri üzrə xülasə aşağıda təqdim edilir: 

Faiz gəlir və xərclərinin tanınması 

Faiz gəlir və xərcləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə hesablama üsuluna əsasən qeydə alınır. Effektiv 
faiz metodu, maliyyə aktiv və öhdəliklərinin (eləcə də maliyyə aktivləri və öhdəlikləri qrupunun) amortizasiya 
edilmiş maya dəyərinin hesablanmasını faiz gəlir və xərclərinin müvafiq dövrlər üzrə tanınmasını nəzərdə tutur. 

Effektiv faiz dərəcəsi maliyyə alətinin təxmin edilmiş istifadə müddəti üzrə təxmin edilən gələcək ödəniləcək 
və ya alınacaq vəsaitləri (o cümlədən effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi sayılan müvafiq ödənilən və alınan 
haqq və komissiyalar, əməliyyat xərcləri, eləcə də digər diskont və mükafatlar) və ya müvafiq olduqda, daha 
qısa müddət üzrə maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin qalıq dəyərini dəqiq diskontlaşdıran 
dərəcədir. 

Köhnəlmə nəticəsində maliyyə aktivi hesabdan silinirsə (qismən silinirsə), belə aktivlər üzrə faiz gəliri 
sonradan mümkün zərərlərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilmiş effektiv faiz dərəcəsi nəzərə 
alınmaqla gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin diskontlaşdırılması üzrə istifadə edilən faiz dərəcəsinin tətbiq 
edilməsi ilə tanınır.  
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Aktivlərin ədalətli dəyəri üzrə qazanılmış faizlər, faiz gəlirləri kimi təsnifatlaşdırılır. 

Haqq və komissiya gəlir və xərclərinin tanınması 

Kreditin verilməsi ilə bağlı yaranan komissiyalar, bununla əlaqədar olan birbaşa xərclərlə birlikdə təxirə 
salınır və kreditlər üzrə effektiv faiz dərəcəsinə dair düzəliş kimi təqdim edilir. Kredit öhdəliyinin kredit 
müqaviləsinə keçirilməsi mümkün olduqda kredit öhdəliyi ilə bağlı komissiyalar və bununla əlaqədar olan 
birbaşa xərclərlə birlikdə təxirə salınaraq yekun kredit üzrə effektiv faiz dərəcəsinə dair düzəliş kimi tanınır. 
Kredit öhdəliyinin kredit müqaviləsinə keçirilməsi mümkün olmadıqda kredit öhdəliyi ilə bağlı 
komissiyalar kredit öhdəliyinin qalıq müddəti üzrə mənfəət və zərər hesablarında tanınır. Kreditin verilməsi 
haqqında öhdəliyinin müddəti başa çatdıqda və bu öhdəlik kredit müqaviləsi ilə əvəz olunmadıqda kredit 
öhdəliyi haqqı konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatında tanınır. Kredit xidmətləri üzrə haqlar, xidmətlər 
görülən zaman gəlir kimi tanınır. Bütün digər haqq və komissiyalar xidmətlərin göstərilməsi zamanı tanınır. 

Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 

Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri pul vəsaitlərinin əvvəlcədən məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən 
və bu aktivlər üzrə dəyərin dəyişməsi riskinə cüzi məruz qalan qoyuluşlardır. Overnayt depozitlər istisna 
olmaqla, bütün qısamüddətli banklararası yerləşdirmələr digər banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlərə daxil edilir. Məhdudlaşdırılmış məbləğlər pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərindən çıxarılır. 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir. 

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər 

Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində Bank digər banklarda müxtəlif müddətlər üzrə əmanətlər 
yerləşdirir. Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər ədalətli dəyərdə tanınır. Ödəniş tarixi müəyyən 
olan banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər sonradan amortizasiya olunmuş maya dəyərində effektiv 
faiz metodundan istifadə edilərək ölçülür və dəyərsizləşmə zərər ehtiyatları çıxılmaqla tanınır. Banklarda 
yerləşdirilmiş müddətli depozitlər ödəniş tarixi müəyyən olmadıqda təxmin edilən ödəniş tarixi əsasında 
amortizasiya olunmuş maya dəyərində tanınır. Maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlər dəyərsizləşmə 
zərər ehtiyatları çıxılmaqla tanınır. 

Müştərilərə verilmiş kreditlər 

Müştərilərə verilmiş kreditlər konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının digər kateqoriyalar üzrə 
təsnifləşdirilən aktivlərdən fərqli olaraq sabit və ya müəyyən ödəniş qrafikinə malik və fəal bazara 
çıxarılmayan qeyri-törəmə aktivlərdir.  

Qrup tərəfindən verilmiş kreditlər ilk olaraq ədalətli dəyər və əməliyyat üzrə aid olduğu xərclər həcmində 
tanınır. Hesablanmış ədalətli dəyər kreditin ədalətli dəyərinə bərabər olmadıqda, misal üçün, kredit bazar 
qiymətindən aşağı dəyərlə verildikdə, hesablanmış ədalətli dəyərlə kreditin ədalətli dəyəri arasındakı fərq 
kreditin ilkin tanınması üzrə zərər kimi qeydə alınır və bu zərərin xüsusiyyətinə uyğun olaraq konsolidə 
edilmiş məcmu gəlir hesabatına daxil edilir. Daha sonra, kreditlər effektiv faiz metodundan istifadə etməklə 
amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə qeydə alınır. Müştərilərə verilmiş kreditlər ehtimal edilən zərərlər 
üzrə bütün ehtiyatlar çıxılmaqla uçota alınır. 

Kreditlərin restrukturizasiyası  

Mümkün olduğu hallarda Qrup girovu reallaşdırmadan öncə kreditin prolonqasiya edilməsinə səy göstərir. 
Belə səylərə ödəmə şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya yeni kredit sazişinin imzalanması daxildir.  

Şərtlər yenidən razılaşdırıldıqdan sonra belə kreditlər artıq gecikmiş sayılmır. Rəhbərlik daimi olaraq, 
prolonqasiya edilmiş kreditləri təhlil edərək onlar üzrə bütün şərtlərin yerinə yetirilməsini və gələcək 
ödənişlərin icra olunmasının ehtimalını təhlil edir. Belə kreditlər, fərdi olaraq və ya kollektiv şəkildə 
dəyərsizləşmə ehtimallarının mövcudluğunun yoxlanılması məqsədi ilə kreditin ilkin və ya cari effektiv 
faiz dərəcəsindən istifadə edilərək təhlil edilirlər. 

Verilmiş kreditlərin və avansların silinməsi  

Verilmiş kreditlər və avanslar qaytarılması mümkün olmadıqda dəyərsizləşmə üzrə yaradılmış olan 
ehtiyatların hesabına silinirlər. Verilmiş kreditlər və avanslar rəhbərliyin krediti qaytarmaq üçün bütün 
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cəhdlərindən və mövcud olan bütün girovların satılmasında sonra Qrupa olan borcun qaytarılması mümkün 
olmadıqda silinir. Növbəti dövrlərdə əvvəlcədən silinmiş kreditlər üzrə əldə edilən vəsaitlər həmin 
dövrlərdə maliyyə aktivləri üzrə ayrılan ehtiyatlarla əvəzləşdirilir və mənfəət və zərər hesablarında tanınır. 

Maliyyə aktivlərin uçotunun xitamı 

Qrup maliyyə aktivi müqaviləsi üzrə pul vəsaitlərinin alınması hüququnun başa çatması və ya maliyyə 
aktivi, eləcə də sahiblik hüququ ilə bağlı bütün əhəmiyyətli risk və mükafatların digər tərəfə ötürülməsi 
halında maliyyə aktivinin tanınmasına xitam verir. Qrup sahiblik hüququ ilə bağlı bütün əhəmiyyətli risk 
və mükafatların digər tərəfə ötürdükdə belə transfer edilmiş aktiv üzərində nəzarəti saxlayırsa, bu zaman 
saxlanılmış maraqlar aktiv kimi tanınır və müvafiq şəraitdə Qrupun ödənilməsi ehtimal edilən məbləğlər 
də müvafiq olaraq öhdəlik kimi tanınır. Əgər Qrup transfer edilən maliyyə aktivinin sahiblik hüququ ilə 
bağlı bütün əhəmiyyətli risk və mükafatları özündə saxlayırsa, bu zaman aktivin tanınması davam edir və 
əlavə olaraq girov qoyularaq götürülmüş vəsaitlər də borc məbləği kimi tanınır. 

Maliyyə aktivi tam şəkildə çıxarıldıqda, aktivin qalıq dəyəri ilə onun transferindən alınan və ya alınması 
nəzərdə tutulan məbləğlərin cəmi arasındakı fərq, məcmu gəlir hesabında xitam anınadək tanınmış və 
kapital hesablarında uçotu aparılan mənfəət və zərər məbləğləri dərhal mənfəət və zərər hesablarında 
tanınır. 

Maliyyə aktivi qismən çıxarıldıqda (məsələn, Qrupun transfer edilmiş aktivin bir hissəsini geri almaq 
seçimi olduqda və ya bu aktiv üzrə sahiblik hüququ ilə bağlı bütün əhəmiyyətli risk və mükafatların digər 
tərəfə ötürülərək yalnız cüzi bir hissənin saxlanılması və bunun nəticəsində nəzarətin Qrupda qalması 
halları), Qrup aktivin qalıq dəyərini cari iştirak ilə bağlı tanınması davam edən qismi və transfer edilən 
hissələrin nisbi ədalətli dəyərinə görə təyin edilmiş və tanınmayan qismindən ibarət iki hissəyə ayırır. 
Aktivin tanınmasına xitam verilmiş qisminə aid edilən qalıq dəyəri ilə onun transferindən alınan 
məbləğlərin cəmi arasındakı fərq, məcmu gəlir hesabında xitam anınadək tanınmış mənfəət və zərər 
məbləğləri dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır. Məcmu gəlir hesabında tanınmış mənfəət və zərər 
məbləğlərini, aktivin tanınmasına xitam verilən qismi ilə tanınması davam edən qismi arasında bölərkən bu 
qismlərin ədalətli dəyərlərinin nisbətləri əsas götürülür. 

Maliyyə öhdəlikləri və kapital alətləri  

Borc və kapital alətləri müqavilə şərtlərindən, eləcə də təyinatından asılı olaraq maliyyə öhdəlikləri və ya 
kapital kimi təsnifləşdirilirlər.  

Kapital alətləri 

Bütün öhdəliklər ödənildikdən sonra xalis aktivlərdə sahiblik hüququna dəlalət edən istənilən müqavilə 
kapital aləti sayılır. Qrup tərəfindən yerləşdirilən kapital alətləri, müvafiq yerləşdirmə xərcləri çıxıldıqdan 
sonra müvafiq vəsaitlərin daxil olması zamanı maliyyə hesabatlarında tanınır.  

Maliyyə öhdəlikləri 

Maliyyə öhdəlikləri, “MZHƏD maliyyə öhdəlikləri” və “digər maliyyə öhdəlikləri” olmaqla iki hissəyə 
ayrılır.  

Digər maliyyə öhdəlikləri 

Digər maliyyə öhdəlikləri ilkin olaraq bütün əməliyyat xərcləri çıxıldıqdan sonra ədalətli dəyər ilə ölçülür. 

Digər maliyyə öhdəlikləri növbəti dövrlərdə effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə olunmaqla 
amortizasiya edilmiş maya dəyərində ölçülür və faiz xərcləri effektiv gəlir kriteriyasına əsaslanaraq tanınır. 

Effektiv faiz dərəcəsi metodu, maliyyə öhdəliyinin amortizasiya olunmuş maya dəyərinin hesablanması və faiz 
xərci məbləğinin müvafiq dövrlər üzrə paylaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu metod maliyyə öhdəliyinin nəzərdə 
tutulan istifadə müddəti üzrə təxmin edilən gələcək ödəniləcək vəsaitləri və ya müvafiq olduqda, daha qısa 
müddət üzrə maliyyə öhdəliyinin qalıq dəyərini dəqiq diskontlaşdıran dərəcədir. 
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Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər 

Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər, qarşı tərəflərin pul və ya digər bənzər aktivlərin Qrupa 
ötürülməsi zamanı tanınır. Qeyri-törəmə öhdəliklər amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə ölçülür. Əgər 
Qrup öz borcunu satın alırsa, bu öhdəlik konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti hesabatından silinir və 
ödənilən vəsaitlə öhdəliyin qalıq dəyəri arasında olan fərq mənfəət və zərər hesablarında müvafiq olaraq 
öhdəliklərin vaxtından tez icra edilməsinin nəticəsi kimi təqdim edilir. 

Müştəri hesabları 

Müştəri hesabları fərdi müştərilərin, dövlət və özəl müəssisələrinin vəsaitlərini təmsil edir və bu hesablar 
amortizasiya olunmuş ilkin dəyər ilə tanınır. 

Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasına xitam verilməsi 

Maliyyə öhdəliyinə yalnız bu öhdəliyin silinməsi, ləğv edilməsi və ya müddətinin başa çatması hallarında 
xitam verilir. Tanınmasına xitam verilmiş maliyyə öhdəliyinin qalıq dəyəri ilə ödənilmiş və ya ödəniləcək 
məbləğlərin cəmi arasındakı fərq dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır. 

Maliyyə aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi  

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri yalnız aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi üçün müəyyən edilmiş hüquq 
olduqda və ya eləcə də müqavilə üzrə əvəzləşdirməni aparmaq və ya eyni zamanda aktivi realizasiya edərək 
öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər. Maliyyə aktivlərinin müvəqqəti 
olaraq qarşı tərəfə transfer edilməsi zamanı bu maliyyə aktivləri qarşı tərəfin öhdəliyi ilə əvəzləşdirilmir. 

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər 

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər, yığılmış amortizasiya və ehtimal edilən dəyər azalmaları üzrə 
ehtiyatlar çıxılmaqla tarixi dəyəri ilə tanınır. Faydalı iqtisadi ömür təxminləri, qalıq dəyərləri və 
köhnəlmə/amortizasiya metodları hər bir hesabat tarixində yenidən təhlil edilir və təxminlərdə olan 
dəyişikliklərin təsiri prospektiv olaraq aşağıdakı dərəcələrdə tətbiq edilir: 

Binalar 4-7% 
Mebel və qurğular 20-25% 
Kompüter və avadanlıq 20-25% 
Nəqliyyat vasitələri 20-25% 
Digər əsas vəsaitlər 15-20% 

Mülkiyyətdə olan torpaq amortizasiya olunmur. 

Təmir və saxlama xərcləri baş verdiyi zaman tanınır və kapitalizasiya kriteriyalarına uyğun gəlməsi halları 
istisna olmaqla mənfəət və zərər hesablarında əməliyyat xərcləri kimi tanınır. 

Ayrıca satın alınmış və müəyyən faydalı ömrü olan qeyri-maddi aktivlər yığılmış amortizasiya və ehtimal 
edilən dəyər azalmaları üzrə ehtiyatlar çıxılmaqla tarixi dəyəri ilə tanınır. Amortizasiya qeyri-maddi aktivlərin 
təxmin edilən faydalı ömrü ərzində düz xətt metodu ilə hesablanır. Faydalı ömür təxminləri və amortizasiya 
metodları hər bir hesabat tarixində yenidən təhlil edilir və təxminlərdə olan dəyişikliklərin təsiri prospektiv 
olaraq tətbiq edilir. Ayrıca satın alınmış və qeyri-müəyyən faydalı ömrü olan qeyri-maddi aktivlər isə ilkin 
dəyərindən dəyərsizləşmə zərərlərinin məbləği çıxıldıqdan sonra alınan məbləğdə tanınır. 

Hər bir hesabat dövrünün sonunda Qrup öz əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərini dəyərsizləşmə 
zərərlərinin baş verməsini təyin etmək məqsədi ilə təhlil edir. Əgər belə hal mövcud olarsa bu aktiv üzrə 
əldə edilməsi mümkün olan məbləğ təyin edilir və dəyərsizləşmə zərərinin məbləği (əgər varsa) hesablanır. 
Fərdi aktiv üzrə əldə edilməsi mümkün olan məbləğin təyin edilməsi mümkün olmadıqda Qrup aktivin aid 
olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin qalıq dəyərini təhlil edir. 

Əgər aktiv (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidi) üzrə əldə edilməsi mümkün olan 
məbləğ aktivin (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin) qalıq dəyərindən azdırsa 
onun qalıq dəyəri qaytarılması mümkün olan məbləğə qədər azaldılır.  

Dəyərsizləşmə zərərlərinə səbəb olan hallar növbəti dövrlərdə aradan qalxdıqda aktivin (və ya aktivin aid 
olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin) qalıq dəyəri yenidən təyin edilmiş məbləğə qədər artırılır 
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amma yeni təyin edilmiş qalıq dəyəri aktivin (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes 
vahidinin) keçmiş dövrlərdə dəyərsizləşmə itkilərinin tanınmasından öncə mövcud olan qalıq dəyərindən 
daha çox ola bilməz. Dəyərsizləşmə zərərlərinin geri qaytarılması dərhal mənfəət və zərər hesablarında 
tanınır. Aktiv, yenidən qiymətləndirmə metoduna görə uçota alındıqda qalıq dəyərinin yüksəlməsindən 
yaranan fərq yenidən qiymətləndirmə nəticəsində dəyərin artması kimi tanınır.  

Silindikdə, satıldıqda və ya istifadəsinin davam etdirilməsi zamanı gələcəkdə iqtisadi faydanın əldə edilməsi 
təxmin edilmədikdə əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin tanınmasına xitam verilir. Əmlak, avadanlıq 
və qeyri-maddi aktivlərin tanınmasına xitam verilməsi nəticəsində yaranan mənfəət və zərərlər satış 
nəticəsində əldə edilən vəsaitlərlə aktivin qalıq dəyəri arasında olan fərq kimi hesablanır və dərhal mənfəət 
və zərər hesablarında tanınır. 

Vergi qanunvericiliyi 

Vergi xərcləri cari və təxirə salınmış vergi xərclərinin cəmindən ibarətdir. 

Cari vergi xərci hesabat dövrü ərzində yaranmış vergi mənfəəti əsasında hesablanır. Hesabatdakı bəzi gəlir və 
xərclərin digər dövrlərdə vergi bazasına aid ediləcəyinə və bəzi maddələrin heç bir vaxt vergi bazasını 
hesablayarkən istifadə edilməyəcəyinə görə vergi mənfəəti konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarındakı 
mənfəətdən fərqlənir. Qrupun cari mənfəət vergisi xərci, hesabat dövründə qüvvədə olan vergi dərəcələrindən 
istifadə etməklə hesablanır. 

Təxirə salınmış vergi isə aktiv və öhdəliklərin mühasibat uçotuna uyğun qalıq dəyərləri ilə onların vergiyə 
uyğun qalıq dəyərləri arasındakı fərqlərdən yaranan və gələcəkdə ödəniləcək və ya geri alınacaq məbləğlərin 
əsasında hesablanır və bu zaman balans öhdəliyi üsulundan istifadə edilir.  

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi ümumiyyətlə bütün vergi bazasını artıran maddələr üçün hesablanır, təxirə 
salınmış vergi aktivi isə bu aktivdən gələcəkdə istifadə etmək üçün kifayət qədər mənfəətin olması təxmini 
nəzərə alınaraq balansda tanınır. Müvəqqəti fərqlərin mühasibat mənfəətinə və vergi mənfəətinə təsir 
göstərməyən digər aktiv və öhdəliklərin ilkin tanınması zamanı yarandığı hallarda (biznes kombinasiyaları 
istisna olmaqla), belə vergi aktiv və öhdəlikləri balansda tanınmır. 

Təxirə salınmış vergi aktivinin qalıq dəyəri hesabat tarixində nəzərdən keçirilir və əgər gələcəkdəki mənfəət 
əldə edilməsi ilə bağlı təxminlər bu aktivi reallaşdırmağa imkan vermirsə bu vergi aktivinin dəyəri tam və ya 
qismən bu təxminlərə uyğunlaşdırılmaq üçün azaldılır. 

Təxirə salınmış vergini hesablayarkən vergi aktivinin reallaşdırılması və ya öhdəliyin ödənilməsi zamanı 
qüvvədə olan vergi dərəcəsindən istifadə edilməlidir. Birbaşa səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlar 
istisna olmaqla, təxirə salınmış vergi xərci və ya gəliri birbaşa məcmu gəlir hesabında əks etdirilir. Səhmdar 
kapitalına təsir edən əməliyyatlarla bağlı təxirə salınmış vergilər də səhmdar kapitalında öz əksini tapır. 

Aşağıdakı hallarda təxirə salınmış vergi aktivi və vergi öhdəliyi əvəzləşdirilərək xalis şəkildə təqdim edilə 
bilər: 

• Qrupun cari mənfəət vergisi aktivini mənfəət vergisi öhdəliyi ilə əvəzləşdirmək üçün qanuni və icrası 
mümkün olan hüququ mövcud olduqda; və 

• Təxirə salınmış aktiv və öhdəliklər bir vergi orqanı tərəfindən qoyulan məbləğlərə aid edilsin və bu 
vergilər üzrə öhdəlik eyni müəssisəyə məxsus olsun. 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən maliyyə qurumlarının fəaliyyəti nəticəsində digər vergilər 
də yaranır. Bu vergilər əməliyyat xərclərinin bir hissəsi kimi tanınır və konsolidə edilmiş məcmu gəlir 
hesabatına daxil edilir. 

Ehtiyatlar 

Ehtiyatlar, Qrup keçmiş hadisələr nəticəsində cari hüquqi və ya əsaslanmış öhdəliyə malik olduqda, 
öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi səmərə yaradan ehtiyatların azalma ehtimalı olduqda və öhdəlik 
məbləği etibarlı şəkildə qiymətləndirildikdə uçota alınır. 

Ehtiyat kimi tanınan məbləğ hesabat dövrünün sonunda müvafiq risklər və qeyri-müəyyənliklər də nəzərə 
alınmaqla cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb olunan məbləğin təxmini göstəricisidir. Ehtiyatı 
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hesablayarkən cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb olunan pul vəsaitlərinin təxminindən istifadə 
edilirsə, ehtiyatın qalıq dəyəri bu pul vəsaitlərinin cari dövrə olan diskontlaşdırılmış dəyərinin cəminə 
bərabərdir (pulun vaxt dəyərinin əhəmiyyət kəsb etdiyi hallarda). 

Ehtiyatın qarşılanması üçün tələb edilən iqtisadi faydaların tam və ya qismən üçüncü şəxslərin hesabına 
geri qaytarılması gözlənilirsə, debitor borc aktiv kimi yalnız o halda tanınır ki, üçüncü tərəfin kompensasiya 
ödəməsi ehtimalı var və bu məbləğ etibarlı şəkildə təxmin edilə bilər.  

Təqaüd və digər mükafatlar üzrə öhdəliklər 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq Qrup işçilərin əmək haqlarından 
təqaüd ayırmaları tutur və onları dövlət sosial müdafiə fonduna köçürür. Bu cür ayırmaları hesablayarkən 
təqaüd sisteminin göstərişlərinə müvafiq olaraq işəgötürənlər tərəfindən cari ödənişlərin hesablanması 
zamanı işçi heyəti üzrə nəzərdə tutulan ümumi xərclərin müəyyən nisbəti götürülür. Belə xərclər müvafiq 
əmək haqlarının alındığı dövrlərə aid edilir. Təqaüdə çıxdıqda təqaüdlə bağlı bütün ödənişlər dövlət sosial 
müdafiə fondu tərəfindən yerinə yetirilir.  

Qrup Azərbaycan Respublikasının dövlət sosial müdafiə fondu tərəfindən nəzərdə tutulmuş təqaüd 
proqramından başqa hər hansı bir digər təqaüd proqramında iştirak etmir. Bundan əlavə, Qrupda 
hesablanması tələb olunan pensiya müavinətləri və ya kompensasiya edilən digər mühüm müavinətlər 
mövcud deyildir. 

Şərti aktivlər və öhdəliklər 

Şərti öhdəliklər konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti hesabatında tanınmır amma bu öhdəliklərlə bağlı pul 
vəsaitlərinin ödənilməsinin ehtimalı çox az olduğu hallar istisna olmaqla qalan hallarda hesabatlarda 
açıqlamalar verilir. Şərti aktivlər maliyyə vəziyyəti hesabatında tanınmır amma belə aktivlərlə bağlı iqtisadi 
mənfəətlərin alınması ehtimalı çox az olduğu hallar istisna olmaqla qalan hallarda hesabatlarda açıqlamalar 
verilir.  

Nizamnamə kapitalı 

Adi səhmlər kapital bölümündə təsnifləşdirilir. Adi səhmlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar olan birbaşa əlavə 
xərclər bütün vergi təsirləri istisna olmaqla kapitalın azaldılması kimi uçota alınır. Adi səhmlər üzrə 
ödənilən dividendlər kapital bölümündə elan olunduğu dövrdə azalma kimi təqdim edilir. Hesabat 
tarixindən sonra elan edilmiş dividendlər 10 saylı Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartına “Hesabat 
tarixindən sonra baş vermiş hadisələr” (“BMUS 10”) müvafiq olaraq konsolidə edilmiş maliyyə 
hesabatlarında açıqlanır.  

Xarici valyuta əməliyyatları 

Qrupun əməliyyat valyutası onun fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi mühitin valyutası olan Azərbaycan manatıdır. 

Xarici valyutada olan monetar aktiv və öhdəliklər, hesabat tarixində mövcud olan ARMB-nın valyuta 
məzənnəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Manatına çevrilir. Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar isə 
əməliyyat tarixinə mövcud olan valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manat ekvivalentinə çevrilir. Bu 
çevrilmələr zamanı yaranan gəlir və xərclər konsolidə edilmiş mənfəət və zərər hesablarında xarici valyuta 
ilə əməliyyatlar üzrə gəlirlər (zərər çıxılmaqla) sətrində göstərilir. 

Borc qiymətli kağızları 

Buraxılmış borc qiymətli kağızlarına sadə veksellər, istiqrazlar, depozit sertifikatları və Qrup tərəfindən 
yerləşdirilmiş borc iltizamları aiddir. Əgər Qrup öz borc qiymətli kağızını satın alırsa, bu öhdəlik maliyyə 
vəziyyəti haqqında hesabatından silinir və ödənilən vəsaitlə öhdəliyin qalıq dəyəri arasında olan fərq 
mənfəət və zərər hesablarında müvafiq olaraq öhdəliklərin vaxtından tez icra edilməsinin nəticəsi kimi 
təqdim edilir. 

Xarici valyuta məzənnələri 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Qrup tərəfindən istifadə edilən hesabat 
tarixinə valyuta məzənnələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
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 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
ABŞ dolları /AZN 1.7000 1.7000 
Avro /AZN 2.0890 1.9035 

Mühüm mühasibat təxminləri və təxmin edilən qeyri-müəyyənliklərin əsas mənbələri  

Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması hesabat tarixinə təqdim edilən aktiv və 
öhdəliklərin məbləğlərinə təsir göstərə biləcək və başa çatmış müddət ərzində gəlir və xərclərin təqdim 
edilmiş məbləğləri üzrə rəhbərlikdən təxminlərin və mülahizələrin verməsini tələb edir. Rəhbərlik 
mütəmadi olaraq öz təxminlərini və mülahizələrini təhlil edir. Rəhbərlik təxminlərini və mülahizələrini 
tarixi təcrübəyə və müəyyən şərtlər əsasında məntiqli hesab edilən digər faktlara əsaslandırır. Müxtəlif 
şəraitlərdə və vəziyyətlərdə faktiki nəticələr bu təxminlərdən fərqlənə bilər. Aşağıda göstərilən təxminlər 
və mülahizələr Qrupun maliyyə vəziyyətinin təsvir edilməsi üçün zəruri hesab edilir. 

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərər ehtiyatları 

Gözlənilən kredit zərərlərinin ölçülməsi (GKZ) aşağıdakıları əks etdirir: 

• Bir sıra mümkün nəticələrin qiymətləndirilməsi ilə təyin olunan qərəzsiz və ehtimal ağırlığında bir 
məbləğ; 

• Pulun vaxt dəyəri; və 

• Keçmiş hadisələr, mövcud şərtlər və gələcək iqtisadi şərtlərin proqnozları barədə məqbul və 
dəstəklənən məlumatlar. 

GKZ-ni müəyyənləşdirmək üçün gələcək pul axınlarının və girov dəyərlərinin məbləği və vaxtının 
qiymətləndirilməsi və kredit riskində əhəmiyyətli dərəcədə artımın qiymətləndirilməsi mühakimə tələb 
edir. Qrupun GKZ hesablamaları dəyişkən giriş seçimi ilə kompleks modellərin çıxışlarıdır. Modellərin 
elementləri kritik mühasibat qərarları sayılır və təxminlərə aşağıdakılar daxildir: 

• Fərdi dərəcələr üçün PD təyin edən şirkətin daxili kredit reytinq modeli; 

• Kredit riskində ciddi bir artım olub olmadığını və bu səbəbdən maliyyə aktivləri üçün ehtiyatların 
ömür boyu GKZ əsasında və keyfiyyət qiymətləndirməsiylə ölçülməsini qiymətləndirmə meyarları; 

• GKZ kollektiv əsasda qiymətləndirildikdə maliyyə aktivlərinin bölünməsi; 

• Müxtəlif formullar və giriş seçimi daxil olmaqla GKZ modellərinin inkişafı; 

31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə yaradılmış dəyərsizləşmə 
ehtiyatının qalıq dəyərləri müvafiq olaraq 24,380,885 AZN və 32,769,493 AZN təşkil etmişdir. 

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi 

Mənfəət və zərər vasitəsi ilə ədalətli dəyərində tanınan maliyyə alətləri və bütün törəmə alətlər ədalətli 
dəyərdə əks etdirilir. Belə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri, məcburi və ya likvidasiya satış dəyərindən 
fərqli olan, bu alətin könüllü tərəflər arasında cari əməliyyatda dəyişdirilməsi təxmin edilən məbləğdir. 
Əgər belə alət üzrə bazar dəyəri mövcuddursa, ədalətli dəyər bu bazar dəyərinə əsaslanaraq hesablanır. 
Bazarda müşahidə olunan qiymətləndirmə parametrləri mövcud olmadıqda və ya müşahidə olunan bazar 
qiymətlərindən çıxarılması mümkün olmadıqda, ədalətli dəyər qəbul edilmiş maliyyə nəzəriyyələrinə 
əsaslanan riyazi üsullardan istifadə edərək hər bir alət və qiymət modeli üçün müvafiq müşahidə olunan 
bazar məlumatının təhlilindən çıxarılır. Qiymət modelləri qiymətli kağızların müqavilə şərtlərini eləcə də 
faiz dərəcələri, daimilik, valyuta dəyişmə məzənnələri və qarşı tərəfin kredit dərəcələri kimi bazar əsaslı 
qiymətləndirmə parametrlərini nəzərə alır.  

Bazar dəyərinə əsaslanan qiymətləndirmə parametrlərinin birbaşa müşahidə oluna bilmədiyi hallarda, 
bazarın bu aləti necə qiymətləndirilməsinə dair məntiqli təsirini təyin etmək məqsədilə rəhbərlik onun ən 
dəqiq təxminlərinə dair mülahizələr verilir. Bu mülahizələrin formalaşmasında, etibarlı müşahidə olunan 
məlumat, tarixi məlumat və ekstrapolyasiya metodu kimi müxtəlif üsullar istifadə olunur. Müqayisəli 
bazarlardan alınan məlumatların mövcud olmadığı hallarda ədalətli dəyərin ən bariz göstəricisi müvafiq 
maliyyə alətinin satınalma qiymətidir.  
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Əməliyyat qiyməti və qiymətləndirmə texnikasına əsaslanan dəyər arasındakı fərq ilkin tanınmada 
konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatında əks etdirilmir. Sonrakı gəlir və zərərlər, ancaq bazar iştirakçıları 
tərəfindən qiymət təyin etmək məqsədilə istifadə edilən amillər nəticəsində baş verən dəyişikliklərdən 
yaranırsa, tanınır. 

Qrup hesab edir ki, bəyan edilmiş bazar dəyəri mövcud olmadıqda, maliyyə alətlərinin 
qiymətləndirilməsinə dair istifadə edilən təxminlər əsas qeyri-müəyyənlik mənbəyidir, ona görə ki: (i) bu 
təxminlər müxtəlif dövrlərdə dəyişikliklərə məruz qala bilər, eləcə də bu təxminlərin formalaşdırılmasında 
rəhbərlik faiz dərəcələri, qiymət amplitudaları, valyuta məzənnələrində dəyişmələr, qarşı tərəfin kredit 
reytinqləri, qiymətləndirmə düzəlişləri və əməliyyatlar üzrə xüsusi təxminlərdən istifadə edir və (ii) 
qiymətləndirmədə edilən dəyişiklərin konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti hesabatında əks etdirilən 
aktivlərə eləcə də Qrupun mənfəətinə təsiri maddi ola bilər. 

Bəyan edilmiş bazar qiymətləri mövcud olmadıqda rəhbərliyin faiz dərəcələri, qiymət amplitudaları, valyuta 
məzənnələrində dəyişmələr, qarşı tərəfin kredit reytinqi və qiymətləndirmə düzəlişləri, maliyyə alətlərinin 
qiymətləndirilməsində artıq və ya cüzi dəyişikliklər üzrə fərqli ehtimallardan istifadə etməsi hallarında, 
Qrupun təqdim edilmiş xalis mənfəətinə maddi təsir göstərə biləcək fərqlər yarana bilər. 

Assosiasiya edilmiş müəssisədə investisiya. Assosiasiyalar Qrupun onlar üzərində mühüm təsiri (birbaşa 
və dolayısı ilə) yalnız idarə etmədiyi, ümumiyyətlə 20 - 50 faiz arası səs vermə hüququna malik səhmlərə 
malik olduğu müəssisələrdir. Assosiasiyalara yatırılmış investisiyalar mühasibatlıqda iştirak payı metodu ilə 
hesablanır və ilkin olaraq maya dəyəri ilə hesablanır. Assosiasiyaların qalıq dəyərinə qudvil də daxildir, 
hansı ki maya dəyərindən köhnəlmə xərcini çıxmaqla hesablanır. Assosiasiyaların əvvəlki dövrdə 
qazanılmış mənfəət yaxud zərər Qrup səhmlərinin konsolidə edilmiş mənfəət və zərər hesabatında qeyd 
edilir və alınmadan sonrakı dəyişikliklər müvafiq kapital ehtiyatlarında əks olunur. Qrupun assosiasiyanın 
itkilərində payı onun assosiasiyada güddüyü maraqdan, təmin olunmamış alınacaqlar daxil olmaqla, artıq 
olarsa, Qrup sonrakı itkiləri tanımır istisna olaraq o hallardakı o, assosiasiya adından öhdəlikləri üzərinə 
götürür və ya ödənişlər edir. 

3. DƏRC OLUNMUŞ, LAKİN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR VƏ 
ŞƏRHLƏR 

Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi tarixində Qrup tərəfindən, qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl 
qəbul edilmiş standart və şərhlərdən əlavə, aşağıda göstərilən standart və şərhlər dərc edilmiş lakin qüvvəyə 
minməmişdir. 

MHBS 17 “Sığorta müqavilələri” (18 may 2017-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən 
sonra başlanan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MHBS 17 şirkətlərə sığorta müqavilələrinin uçotu üzrə 
mövcud praktikanı tətbiq etməyə icazə verən MHBS 4-ü əvəz edir. MHBS 4-ə əsasən investorlar analoji 
sığorta şirkətlərində maliyyə nəticələrini müqayisə etmək və üzləşdirməklə çətinlik çəkirdilər. MHBS 17 
sığortaçının təkrar sığorta müqavilələri daxil olmaqla, bütün növ sığorta müqavilələrinin uçotu standartının 
prinsiplərinə əsaslanan yeganə standartdır. Bu standartın tələbinə görə sığorta müqavilələri qrupları (i) 
müqavilələrin yerinə yetirilməsi üçün nağd pul axınları üzrə mövcud olan bütün məlumatları müşahidə edilə 
bilən bazar məlumatlarına uyğun olaraq nəzərə alan riskə görə düzəldilmiş gələcək nağd pul axınlarının 
diskont dəyəri ilə (müqavilələrin yerinə yetirilməsi üzrə nağd pul axınları); (ii) müqavilələr qrupu üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəəti (müqavilələr üzrə servis marjası) toplamaqla (dəyər öhdəlik olduqda) və ya 
çıxmaqla (dəyər aktiv olduqda) tanınmalı və qiymətləndirilməlidir. Sığortaçılar sığorta müqavilələri 
qrupundan yaranan gəliri sığorta proqramını təqdim etdiyi dövr ərzində, eləcə də riskdən azad olunduğu halda 
əks etdirəcəklər. Müqavilələr qrupu üzrə zərər mövcuddursa və ya mövcud olarsa müəssisə dərhal zərəri əks 
etdirəcək. 

Rəhbərlik yeni standartların həyata keçirilməsi, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına təsir göstərməsi 
və Qrup tərəfindən qəbulu müddətini də nəzərə alır. 

Yuxarıda başqa cür nəzərdə tutulmadığı hallarda, yeni standartlar və şərhlərin Qrupun konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsiri gözlənilmir. 
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4. XALİS FAİZ GƏLİRLƏRİ 

 
31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
Faiz gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir:   
Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində maliyyə aktivləri 
üzrə faiz gəlirləri:   
Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 16,309,222 9,808,044  
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər üzrə faiz 
gəlirləri 1,015,601 797,083  
Cəmi faiz gəlirləri 17,324,823 10,605,127 
   
Faiz xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:   
Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində maliyyə öhdəlikləri 
üzrə faiz xərcləri:   
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər üzrə faiz xərcləri (244,049) (198,037) 
Cəmi faiz xərcləri (244,049) (198,037) 
   
Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün 
ehtiyatlar təmin olunmamışdan əvvəl xalis faiz gəliri 17,080,774 10,407,090 

5. XARİCİ VALYUTA İLƏ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ XALİS GƏLİR/(ZƏRƏR)  

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərər aşağıdakı şəkildə olmuşdur: 

 
31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
   
Dilinq əməliyyatları, xalis (44,009) (36,565) 
Valyuta qalıqlarının yenidən qiymətləndirilməsi, xalis 1,540,283 (876,973) 
   
Cəmi xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis 
gəlir/(zərər) 1,496,274 (913,538) 

6. HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ VƏ XƏRCLƏRİ 

Haqq və komissiya gəlirləri və xərcləri aşağıdakı şəkildə olmuşdur: 

 
31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
Haqq və komissiya gəlirləri:   
Məsləhət xidmətləri 30,468 89,153 
Nağd pul vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatları üzrə 90,704 53,931 
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə 
agent sazişinə əsasən yığılan lizinq ödənişləri üzrə 72,099 291,031 
Hesablaşma əməliyyatları üzrə 158,133 66,111 
Digər 3,825 5,232 
Cəmi haqq və komissiya gəlirləri 355,229 505,458 
Haqq və komissiya xərcləri:   
Hesablaşma əməliyyatları üzrə (198,456) (213,334) 
Nağd pul vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatları üzrə (3,697) (4,729) 
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə (24,047) (29,103) 
Cəmi haqq və komissiya xərcləri (226,200) (247,166) 
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7. DİGƏR (XƏRCLƏR)/GƏLİRLƏR 

Digər gəlir və xərclər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 
31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
   
Əldə olunmuş girov aktivlərinin satılmasından yaranan gəlir  18,885,644 18,670,120 
Silinmiş aktivlərin bərpasından gəlir  9,329 21,310 
Ümidsiz borcların silinməsindən yaranan zərər (46,486,869) - 
Digər gəlirlər, xalis 2,781,585 191,295 
   
Cəmi digər (xərclər)/gəlirlər (24,810,311) 18,882,725 

8. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 
Əməliyyat xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 
31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
   
Əmək haqları və digər mükafatlar 2,800,060 2,482,232 
Sosial sığorta xərcləri 491,894 521,478 
Amortizasiya və köhnəlmə  197,522 172,433 
İstismar xərcləri  163,431 345,891 
Ofis ləvazimatları 123,445 128,362 
Mühafizə xidmətləri 117,808 86,355 
Peşəkar xidmətlər  75,656 128,845 
Rabitə xərcləri  64,975 69,727 
Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər  54,017 18,710 
Üzvlük haqları 52,368 72,523 
İcarə xərcləri 33,975 39,452 
Reklam xərcləri 32,805 40,450 
Kommunal xidmətlər  32,736 37,548 
Ezamiyyət xərcləri 10,317 49,568 
Digər xərclər 135,850 63,128 
   
Cəmi əməliyyat xərcləri 4,386,859 4,256,702 

9. MƏNFƏƏT VERGİSİ 
 31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
   
Cari vergi xərcləri 264,775 200,704 
Təxirə salınmış vergi xərci/(faydası) 80,978 (66,166) 
   
İl üzrə mənfəət vergisi xərci 345,753 134,538 
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Gözlənilən və faktiki tətbiq edilən vergi xərclərinin tutuşdurulması aşağıda göstərilir: 
 31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il üzrə 
   

BMHS-na əsasən vergidən əvvəlki mənfəət 1,212,442 745,488 
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsinə əsasən 
hesablanmış mənfəət vergisi xərci (20%) 242,488 149,098 

   
Vergi məqsədləri üçün çıxılmayan xərclər və ya vergidən 
azad edilməyən gəlirlərin vergi effekti: 

  

Vergiyə cəlb olunmayan gəlirlər - (14,560) 
Gəlirdən çıxılmayan xərclər 103,265 - 
İl üzrə mənfəət vergisi xərci 345,753 134,538 

MHBS və Azərbaycanın vergi qanunvericiliyi arasındakı fərqlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və mənfəət vergisinin hesablanması məqsədilə aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri arasında 
müvəqqəti fərqlər əmələ gəlir. Bu müvəqqəti fərqlər üzrə hərəkətlərin vergi təsiri 20% dərəcəsində qeydə 
alınır. 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi. Təxirə salınmış mənfəət vergisi MHBS-ə uyğun maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması məqsədilə uçota alınmış aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri ilə yerli vergi qanunvericiliyinə 
əsasən uçota alınmış belə məbləğlər arasındakı müvəqqəti fərqlərin təsirini əks etdirir. Təxirə salınmış 
mənfəət vergisi, öhdəlik metoduna əsasən 20% dərəcəsi ilə bütün müvəqqəti fərqlər üçün hesablanır. 31 
dekabr 2020 və 31 dekabr 2019-cu il tarixlərində tamamlanan il üzrə bu müvəqqəti fərqlərdəki hərəkətlərin 
vergi təsiri aşağıda göstərilir: 

 31 dekabr 2019-cu il Gəlir və xərc 
hesabatında 

(xərc)/gəlir kimi 
yazılmışdır 

31 dekabr 2020-ci il 

Vergi bazasını artıran/(azaldan) 
müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri 

   

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlər (194) (181,883) (182,077) 
Müştərilərə verilmiş kreditlər (61,255) 162,301 101,046 
Qeyri-maddi aktivlər 1,957 (3,600) (1,643) 
Digər aktivlər (29,260) (98,428) (127,688) 
Maliyyə institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər (47,539) 50,350 2,811 
Digər öhdəliklər (2,476) (9,718) (12,194) 
Xalis təxirə salınmış xalis vergi 
öhdəliyi (138,767) (80,978) (219,745) 

10. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Nağd pul 82,042 33,287 
Yolda olan pul köçürmələri 24,900 8,050 
ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər 73,190,382 86,185,975 
Digər banklardakı müxbir hesablar 60,229,938 55,201,519 
   
Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 133,527,262 141,428,831 
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11. BANKLARDA YERLƏŞDİRİLMİŞ MÜDDƏTLİ DEPOZİTLƏR 

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Banklarda olan müddətli depozit 29,418,989 14,106,222 
   
Cəmi banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər 29,418,989 14,106,222 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Qrupun depozitlər üzrə açıqlanması aşağıdakı kimi olmuşdur: 
Bankın adı Müqavilə 

tarixi 
Bitmə tarixi Valyuta İllik faiz 

dərəcəsi 
Müqavilə 
məbləği 

31 dekabr 2020-ci 
il tarixinə 

       
“Turanbank” ASC 03.02.2020 03.02.2022 Manat 7% 2,000,000 2,000,000 
“Turanbank” ASC 02.11.2020 02.11.2021 Avro 2% 3,133,500 3,133,500 
“Turanbank” ASC 02.11.2020 02.11.2021 ABŞ dolları 2% 4,250,000 4,250,000 
“Turanbank” ASC 30.12.2020 30.12.2021 Manat 2% 10,000,000 10,000,000 
“Xalq Bank” ASC 23.09.2019 24.09.2021 Manat 1% 5,000,000 5,000,000 
“Xalq Bank” ASC 15.12.2020 15.12.2022 Manat 1% 5,000,000 5,000,000 
Hesablanmış faiz      35,489 
       
Cəmi      29,418,989 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə Qrupun depozitlər üzrə açıqlanması aşağıdakı kimi olmuşdur: 
Bankın adı Müqavilə 

tarixi 
Bitmə tarixi Valyuta İllik faiz 

dərəcəsi 
Müqavilə 
məbləği 

31 dekabr 2019-
cu il tarixinə 

       
“Turanbank” ASC 02.02.2018 02.02.2020 Manat 7% 2,000,000 2,000,000 
“Turanbank” ASC 31.10.2019 31.10.2020 Avro 2% 2,855,250 2,855,250 
“Turanbank” ASC 31.10.2019 31.10.2020 ABŞ dolları 2% 4,250,000 4,250,000 
“Xalq Bank” ASC 23.09.2019 24.09.2021 Manat 1% 5,000,000 5,000,000 
Hesablanmış faiz      972 
       
Cəmi      14,106,222 

12. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avans ödənişləri Azərbaycan Respublikasında yerləşmiş və aşağıda təqdim 
edilən iqtisadi sektorlarda fəaliyyət göstərən müştərilərə verilmişdir. 

  31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Fiziki şəxslər 28,014,550 26,713,562 
Hüquqi şəxslər 66,556,278 84,234,037 
Hesablanmış faiz 3,795,475 494,031 
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Ümumi) 98,366,303 111,441,630 
Çıxılsın: Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat (24,380,885) (32,769,493) 
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar (Xalis) 73,985,418 78,672,137 
   
Təxirə salınmış komissiya gəliri (128,654) (116,564) 
   
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar (Xalis) 73,856,764 78,555,573 

Müştərilərə verilmiş cəmi kreditlərin ədalətli dəyəri 31 dekabr 2020-ci ildə 73,856,764 AZN (31 dekabr 
2019-cu il: 78,555,573 AZN) təşkil etmişdir. 

31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə, müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə yığılmış faiz gəlirləri, 
müvafiq olaraq, 3,795,475 AZN və 494,031 AZN təşkil etmişdir. 
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Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir: 
  31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
  

 

Kənd təsərrüfatı 44,571,733 53,637,246 
Xidmət 10,127,893 11,378,642 
Ticarət 5,916,465 4,693,999 
İstehsal 4,612,625 2,580,270 
Digər 8,756,702 6,381,980 
     
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər 73,985,418 78,672,137 

31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il ərzində kənd təsərrüfatı sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans 
dəyərində və müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – kənd təsərrüfatı Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 30,912,184 5,640,598 46,803,673 83,356,455 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 20,951,928 - - 20,951,928 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər (282,268) 276,139 1,733,712 1,727,583 
Ödənilmiş aktivlər (38,495,681) (85,221) (11,393,165) (49,974,067) 
Birinci mərhələyə köçürmə 36,731,223 (566,176) (36,165,047) - 
İkinci mərhələyə köçürmə (10,422,831) 11,788,233 (1,365,402) - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (128,029) (14,843,643) 14,971,672 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - (9,458) (9,458) 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 39,266,526 2,209,930 14,575,985 56,052,441 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – kənd təsərrüfatı Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (1,841,578) (707,451) (27,170,180) (29,719,209) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (758,320) - - (758,320) 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər 259,112 (243,872) (691,709) (676,469) 
Diskontun qaytarılması (11,317) (33,404) (926,882) (971,603) 
Ödənilmiş aktivlər 28,756 8,783 7,312,646 7,350,185 
Birinci mərhələyə köçürmə (5,300,340) 522,439 4,777,901 - 
İkinci mərhələyə köçürmə 5,158,076 (5,279,780) 121,704 - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 76,574 5,558,086 (5,634,660) - 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması 2,019,816 (31,671) 11,299,469 13,287,614 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - 7,094 7,094 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (369,221) (206,870) (10,904,617) (11,480,708) 
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31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il ərzində xidmət sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində və 
müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – xidmət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 8,633,405 1,085,396 1,796,106 11,514,907 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 476,272 - - 476,272 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər 15,007 18,668 316,232 349,907 
Ödənilmiş aktivlər (227,843) (1,192) (41,500) (270,535) 
Birinci mərhələyə köçürmə 709,045 (46,602) (662,443) - 
İkinci mərhələyə köçürmə (374,065) 378,490 (4,425) - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (275) (1,125,693) 1,125,968 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - (18,933) (18,933) 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 9,231,546 309,067 2,511,005 12,051,618 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – xidmət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (68,493) (55) (67,717) (136,265) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (20,077) - - (20,077) 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər (8,771) (15,633) (61,522) (85,926) 
Diskontun qaytarılması (1,259) (1,975) (189,223) (192,457) 
Ödənilmiş aktivlər 1,152 157 22,318 23,627 
Birinci mərhələyə köçürmə (15,328) 5,413 9,915 - 
İkinci mərhələyə köçürmə 55,544 (55,933) 389 - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 197 325,298 (325,495) - 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması 26,449 (284,864) (1,268,412) (1,526,827) 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - 14,200 14,200 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (30,586) (27,592) (1,865,547) (1,923,725) 

31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il ərzində ticarət sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində və 
müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – ticarət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 3,331,258 45,929 3,469,227 6,846,414 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 4,620,673 - - 4,620,673 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər (209,833) 36,888 920,983 748,038 
Ödənilmiş aktivlər (1,204,431) (10,745) (1,732,316) (2,947,492) 
Birinci mərhələyə köçürmə 523,342 (332,980) (190,362) - 
İkinci mərhələyə köçürmə (1,591,856) 1,604,016 (12,160) - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (253,602) (808,027) 1,061,629 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 5,215,551 535,081 3,517,001 9,267,633 
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Müştərilərə verilmiş kreditlər – ticarət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (84,895) (6,314) (2,061,206) (2,152,415) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (1,563,340) - - (1,563,340) 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər 208,650 (27,212) (217,776) (36,338) 
Diskontun qaytarılması (20,122) (6,404) (100,385) (126,911) 
Ödənilmiş aktivlər 78,429 1,205 1,026,466 1,106,100 
Birinci mərhələyə köçürmə (227,906) 100,461 127,445 - 
İkinci mərhələyə köçürmə 607,538 (608,753) 1,215 - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 50 647,226 (647,276) - 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması 191,406 (151,726) (617,944) (578,264) 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (810,190) (51,517) (2,489,461) (3,351,168) 

31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il ərzində istehsal sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində 
və müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – istehsal Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 1,903,801 1,497 994,011 2,899,309 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 2,931,313 - - 2,931,313 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər (50,471) 25,518 145,180 120,227 
Ödənilmiş aktivlər (511,667) (51,175) (378,128) (940,970) 
Birinci mərhələyə köçürmə 2,161,267 (1,502,028) (659,239) - 
İkinci mərhələyə köçürmə (2,344,451) 2,344,451 - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə - (210,174) 210,174 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 4,089,792 608,089 311,998 5,009,879 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – istehsal Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (25,206) - (293,833) (319,039) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (59,102) - - (59,102) 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər 44,515 (19,480) (41,735) (16,700) 
Diskontun qaytarılması (4,188) (3,659) (35,128) (42,975) 
Ödənilmiş aktivlər 12,477 6,187 281,829 300,493 
Birinci mərhələyə köçürmə (72,073) 27,349 44,724 - 
İkinci mərhələyə köçürmə 372,191 (372,191) - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə - 181,794 (181,794) - 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması (352,383) 115,449 (22,997) (259,931) 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (83,769) (64,551) (248,934) (397,254) 
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31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il ərzində digər sektorlara aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində və 
müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – digər Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 6,521,723 67,608 235,214 6,824,545 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 9,109,734 - - 9,109,734 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər 261,727 33,139 65,300 360,166 
Ödənilmiş aktivlər (287,153) (278) (22,282) (309,713) 
Birinci mərhələyə köçürmə 2,593,592 (1,108,507) (1,485,085) - 
İkinci mərhələyə köçürmə (4,142,274) 4,144,361 (2,087) - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (9,864,335) (937,791) 10,802,126 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə balans dəyəri 4,193,014 2,198,532 9,593,186 15,984,732 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – digər Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (416,683) (14,356) (11,526) (442,565) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (733,110) - - (733,110) 
Hesablanmış faizlərdə dəyişikliklər (244,387) (19,487) (27,368) (291,242) 
Diskontun qaytarılması (4,169) (27,480) (128,167) (159,816) 
Ödənilmiş aktivlər 17,491 110 16,711 34,312 
Birinci mərhələyə köçürmə (198,135) 142,455 55,680 - 
İkinci mərhələyə köçürmə 923,685 (925,180) 1,495 - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 1,491 294,796 (296,287) - 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması 374,809 (256,486) (5,753,932) (5,635,609) 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2020-ci il tarixinə GKZ ehtiyatı (279,008) (805,628) (6,143,394) (7,228,030) 

31 dekabr 2019-cu il tarixdə bitən il ərzində kənd təsərrüfatı sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans 
dəyərində və müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – kənd təsərrüfatı Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 65,910,061 240,765 13,074,147 79,224,973 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 26,596,182 - - 26,596,182 
Ödənilmiş aktivlər (16,501,396) (128,227) (2,911,940) (19,541,563) 
Birinci mərhələyə köçürmə 47,542 (19,393) (28,149) - 
İkinci mərhələyə köçürmə (5,625,024) 5,625,024 - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (39,515,181) (77,571) 39,592,752 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - (2,923,137) (2,923,137) 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 30,912,184 5,640,598 46,803,673 83,356,455 
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Müştərilərə verilmiş kreditlər – kənd təsərrüfatı Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (1,000,279) (13,230) (9,072,953) (10,086,462) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (2,212,970) - - (2,212,970) 
Ödənilmiş aktivlər 350,330 12,979 2,911,940 3,275,249 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması (29,331) (16,856) (23,571,976) (23,618,163) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə 726,826 (726,826) - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 323,846 36,482 (360,328) - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - 2,923,137 2,923,137 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (1,841,578) (707,451) (27,170,180) (29,719,209) 

31 dekabr 2019-cu il tarixdə bitən il ərzində xidmət sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində 
və müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – xidmət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 2,647,946 14,548 200,675 2,863,169 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 8,703,506 - - 8,703,506 
Ödənilmiş aktivlər (176,447) (12,724) (17,070) (206,241) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə (878,221) 1,084,999 (206,778) - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (1,663,379) (1,427) 1,664,806 - 
Bərpa olunan aktivlər - - 154,473 154,473 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 8,633,405 1,085,396 1,796,106 11,514,907 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – xidmət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (346,460) (142) (200,675) (547,277) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (66,770) - - (66,770) 
Ödənilmiş aktivlər 176,447 1,283 17,070 194,800 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması (2,737) 26,922 315,365 339,550 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə 25,970 (29,545) 3,575 - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 145,057 1,427 (146,484) - 
Bərpa olunan aktivlər - - (56,568) (56,568) 
Silinən aktivlər - - - - 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (68,493) (55) (67,717) (136,265) 
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31 dekabr 2019-cu il tarixdə bitən il ərzində ticarət sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində və 
müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – ticarət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 3,787,021 4,373 2,753,622 6,545,016 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 3,131,723 - - 3,131,723 
Ödənilmiş aktivlər (1,648,270) (3,288) (127,303) (1,778,861) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə (15,546) 44,844 (29,298) - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (1,923,670) - 1,923,670 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - (1,051,464) (1,051,464) 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 3,331,258 45,929 3,469,227 6,846,414 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – ticarət Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (895,186) (43) (1,968,665) (2,863,894) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (73,522) - - (73,522) 
Ödənilmiş aktivlər 455,405 18 254,886 710,309 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması (1,250) - (514,714) (515,964) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə 291 (6,289) 5,998 - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 429,367 - (429,367) - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - 590,656 590,656 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (84,895) (6,314) (2,061,206) (2,152,415) 

31 dekabr 2019-cu il tarixdə bitən il ərzində istehsal sektoruna aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində 
və müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – istehsal Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 2,511,526 5,280 213,233 2,730,039 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 811,391 - - 811,391 
Ödənilmiş aktivlər (477,069) (5,264) (64,626) (546,959) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə (2,665) 2,665 - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (939,382) - 939,382 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - (1,184) (93,978) (95,162) 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 1,903,801 1,497 994,011 2,899,309 
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Müştərilərə verilmiş kreditlər – istehsal Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (252,532) (53) (194,359) (446,944) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (24,836) - - (24,836) 
Ödənilmiş aktivlər 145,516 1,550 64,626 211,692 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması - - (152,929) (152,929) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə 1,497 (1,497)  - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 105,149 - (105,149) - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - 93,978 93,978 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (25,206) - (293,833) (319,039) 

31 dekabr 2019-cu il tarixdə bitən il ərzində digər sektorlara aid kreditlər üzrə ümumi balans dəyərində və 
müvafiq gözlənilən kredit zərərində olan dəyişikliklərin təhlili aşağıdakı kimidir:  

Müştərilərə verilmiş kreditlər – digər Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 
     

1 yanvar 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 3,602,096 - 15,761 3,617,857 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər 6,401,666 - - 6,401,666 
Ödənilmiş aktivlər (2,996,936) - - (2,996,936) 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə (67,608) 67,608 - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə (417,495) - 417,495 - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - (198,042) (198,042) 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri 6,521,723 67,608 235,214 6,824,545 

 
Müştərilərə verilmiş kreditlər – digər Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

     
1 yanvar 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (136,371) - (15,761) (152,132) 
     
Yeni yaranmış və ya alınmış aktivlər (410,555) - - (410,555) 
Ödənilmiş aktivlər 33,304 - - 33,304 
Zərər ehtiyatının yenidən hesablanması (8,452) - 8,905 453 
Birinci mərhələyə köçürmə - - - - 
İkinci mərhələyə köçürmə 14,356 (14,356) - - 
Üçüncü mərhələyə köçürmə 91,035 - (91,035) - 
Bərpa olunan aktivlər - - - - 
Silinən aktivlər - - 86,365 86,365 
     
31 dekabr 2019-cu il tarixinə GKZ ehtiyatı (416,683) (14,356) (11,526) (442,565) 

Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə kredit riskinə dair məlumat üçün 28 saylı Risklərin İdarə Edilməsi 
Qeydinə istinad edin. Müştərilərə verilmiş kredit və avansların hər bir sinfi üzrə balans dəyəri təxminən 31 
dekabr 2020-ci il və 31 dekabr 2019-cu il tarixlərinə onların ədalətli dəyərinə bərabərdir. 

Rəhbərlik girovun bazar dəyərini nəzarət edir, əsas müqaviləyə əsasən əlavə girov tələb edir və kreditin 
dəyərsizləşməsi üçün ehtiyatın adekvatlığının nəzərdən keçirilməsi zamanı alınmış girovun bazar dəyərinə 
nəzarət edir. Hesabat tarixinə yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş daşınmaz əmlakın ədalətli dəyəri, Qrupun 
kredit departamentinin təyin etdiyi şəhər və regionlar üzrə əmsallara uyğun olaraq kreditin verilməsi 
tarixində mövcud olan dəyərin indeksləşdirilməsi nəticəsində alınır. Digər daşınmaz əmlak və aktivlərin 
ədalətli dəyəri Qrupun kredit departamenti tərəfindən daxili qaydaları və kənar xidmət qruplarının 
təlimatları əsasında təxmin edilmişdir.  
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13. ƏMLAK VƏ AVADANLIQLAR 
Əmlak və avadanlıq aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Binalar Mebel və qurğular Kompüter və avadanlıqlar Nəqliyyat vasitələri Digər əsas vəsaitlər Cəmi 
       
İlkin dəyəri       
       
1 yanvar 2019-cu il 1,030,627 245,518 596,130 837,794 30,637 2,740,706 
Əlavələr - 5,642 71,064 146,502 10,163 233,371 
Silinmələr - (4,245) (16,506) (24,846) - (45,597) 
Köçürülmə - (4,541) (18,118) 1,343 21,316 - 
31 dekabr 2019-cu il 1,030,627 242,374 632,570 960,793 62,116 2,928,480 
Əlavələr - 6,195 62,435 - - 68,630 
Silinmələr - (2,050) (5,948) - (933) (8,931) 
31 dekabr 2020-ci il 1,030,627 246,519 689,057 960,793 61,183 2,988,179 
       
Yığılmış amortizasiya       
       
1 yanvar 2019-cu il (501,381) (183,422) (349,050) (573,731) (23,717) (1,631,301) 
İllik köhnəlmə xərci (20,950) (11,920) (53,029) (60,679) (4,651) (151,229) 
Ləğv edilmiş amortizasiyalar - 2,508 9,321 - - 11,829 
Köçürülmə - - 8,606 (653) (7,953) - 
31 dekabr 2019-cu il (522,331) (192,834) (384,152) (635,063) (36,321) (1,770,701) 
İllik köhnəlmə xərci (20,360) (12,597) (64,206) (73,424) (4,791) (175,378) 
Ləğv edilmiş amortizasiyalar - 2,050 5,948 - 933 8,931 
31 dekabr 2020-ci il (542,691) (203,381) (442,410) (708,487) (40,179) (1,937,148) 
       
Xalis qalıq dəyəri:       
       
1 yanvar 2019-cu il 529,246 62,096 247,080 264,063 6,920 1,109,405 
31 dekabr 2019-cu il 508,296 49,540 248,418 325,730 25,795 1,157,779 
31 dekabr 2020-ci il 487,936 43,138 246,647 252,306 21,004 1,051,031 
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14. QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 

Qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 2020-ci il 2019-cu il 

   
İlkin dəyəri   
   
Dövrün əvvəlinə 245,020 236,107 
Əlavələr 39,085 10,670 
Silinmələr (20,196) (1,757) 
Dövrün sonuna 263,909 245,020 
   
Yığılmış amortizasiya   
   
Dövrün əvvəlinə (202,144) (182,697) 
İllik köhnəlmə xərci (22,144) (21,204) 
Ləğv edilmiş amortizasiyalar 20,196 1,757 
Dövrün sonuna (204,092) (202,144) 
   
Xalis qalıq dəyəri   
   
Dövrün əvvəlinə 42,876 53,410 
Dövrün sonuna 59,817 42,876 

15. İNVESTİSİYA QOYULUŞU 

İnvestisiya qoyuluşu aşağıdakılardan ibarətdir:  

 
Sahiblik 

dərəcəsi, % 31 dekabr 2020-ci il 
Sahiblik 

dərəcəsi, % 31 dekabr 2019-cu il 
     
“Bakı Banklararası Valyuta Birjası” 
QSC 20 200 20 200 
Dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat  (200)  (200) 
     
Cəmi investisiya qoyuluşu  -  - 

İlkin dəyərdə təqdim edilmiş satılabilən investisiyalar maliyyə xidmətləri sahəsində səhmlərdən ibarətdir. 
Belə investisiyalar üçün xüsusi bazar mövcud deyil və onların cari ədalətli dəyərini müəyyən etmək üçün 
cari əməliyyatlar baş verməmişdir. Əlavə olaraq, bu sahədə pul vəsaitlərinin gələcək hərəkətinə dair qeyri-
müəyyənliklər mövcud olduğu üçün, diskont edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti metodu bir çox fərqli ədalətli 
dəyər göstəricilərinə gətirib çıxarır.  

“Bakı Banklararası Valyuta Birjası” QSC fəaliyyətsiz olduğu üçün tam investisiya məbləği üzrə 
dəyərsizləşmə ehtiyatı yaradılmışdır.  
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16. SATIŞ ÜÇÜN SAXLANILAN UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 
Satış məqsədli aktivlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 
Daşınmaz 

əmlak Digər Cəmi 
    
1 yanvar 2019-cu il tarixinə  
satış üçün saxlanılan aktivlər 83,935 40,500 124,435 
Əlavələr 434,034 - 434,034 
Satışlar/Silinmələr (175,414) (3,600) (179,014) 
Satış üçün saxlanılan aktivlər üzrə  
ehtiyatların bərpa olunması 44,796 - 44,796 
31 dekabr 2019-cu il tarixinə  
satış üçün saxlanılan aktivlər 387,351 36,900 424,251 
Əlavələr 22,652 - 22,652 
Satışlar/Silinmələr (152,614) (2,900) (155,514) 
Satış üçün saxlanılan aktivlər üzrə  
ehtiyatların bərpa olunması 90,535 - 90,535 
31 dekabr 2020-ci il tarixinə  
satış üçün saxlanılan aktivlər 347,924 34,000 381,924 

31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə müvafiq olaraq 347,924 və 387,351 AZN məbləğində daşınmaz 
əmlaklara müştərilərə verilmiş kreditlərin geri qaytarılmaması qarşılığında götürülmüş daşınmaz əmlak 
daxildir.  

31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə müvafiq olaraq 34,000 və 36,900 AZN məbləğində qiymətli 
kağızlara bir müştəriyə verilən kreditin geri qaytarılmamasının qarşılığında götürülmüş səhmlər daxildir. 
Bu səhmlərin satılması da daxil olmaqla bütün hüquqlar məhkəmə qərarı ilə Qrupa məxsusdur. 

17. AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKINDAN ALINMIŞ AKTİVLƏR 

11 avqust 2015-ci il tarixində “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) 
problemli aktivləri üzrə tələb hüququnun “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə (QSC) güzəşt 
edilməsinə dair müqavilə imzalanmışdır. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirməyə hazırlanması ilə bağlı sağlamlaşdırma tədbirləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 iyul 2015-ci il tarixli 570 №-li Fərmanına uyğun olaraq 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC həmin Fərmanın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş özünə məxsus 
problemli aktivləri mərhələli şəkildə müvafiq həcmdə likvid vəsait müqabilində bankın balansından 
çıxararaq, “Aqrarkredit” QSC-nin idarəetməsinə icazə verir və eyni zamanda həmin problemli aktivlər üzrə 
borclu şəxslərə qarşı özünün tələb hüququnu da “Aqrarkredit” QSC-yə güzəşt edir. 

Qrup “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-dən təhvil alınacaq aktivlər üzrə əsas borclar və faizlər, borcun 
təminatı olan girov, zaminlik və sair müqavilələr üzrə tələb hüquqlarını əldə edir və həyata keçirir. Tələb 
girova (ipotekaya) yönəldiyi halda, Qrup girov qoyulmuş əmlakın idarə edilməsini həyata keçirir, həmin 
əmlakın dövlət əmlakına aid edilməsi barədə təkliflər verir və ya ixtisaslaşmış Qruplar tərəfindən açıq 
hərraclarda satışını təşkil edir, əldə olunan vəsaitin borc öhdəliklərindən irəli gələn tələblərin ödənilməsinə 
yönəldilməsini təmin edir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6 noyabr tarixli 1665 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan 
Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Fərmana əsasən “Aqrarkredit” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatının “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətindən aldığı, problemli aktivlərin (borcların) əvəzində əldə etdiyi, Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində yerləşən və onun mülkiyyətində (balansında) olan əmlak, o cümlədən bu Fərmanın əlavəsində 
göstərilən hüquqi şəxslərə məxsus olmuş dövlət əmlakı “ASK” ASC-nin mülkiyyətinə (balansına) 
verilməlidir. Qrup qeyd olunan fərmanın icrasına başlamışdır. 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Qrupun idarəetməsinə verilən problemli aktivlərin məbləği 11,812,907,526 
AZN (2019: 12,125,713,926 AZN) təşkil etmişdir.  
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18. DİGƏR BANKLARDAN ALINMIŞ AKTİVLƏR 

2018-ci il ərzində 103,879,167 AZN problemli aktiv digər banklardan Qrupun idarəetməsinə verilmişdir. 
31 dekabr 2020 və 2019-cu il tarixinə digər banklardan Qrupun idarəetməsinə verilmiş problemli aktivlərin 
qalıq məbləği dəyişilməmiş qalaraq 103,879,167 AZN olmuşdur. 

19. DİGƏR AKTİVLƏR 

Digər aktivlər qeyri-maliyyə aktivlərindən ibarətdir və aşağıdakı şəkildə təqdim olunur: 

 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlərin idarə 
olunması ilə əlaqədar xərclər 71,025,046 87,466,284 
Avans ödənişləri 377,728 240,597 
Dövlət büdcəsindən alınacaq vəsaitlər 1,475,652 1,343,310 
Maliyyə Nazirliyindən alınacaq vəsaitlər - 234,233 
Digər 1,081,484 146,839 
   
Cəmi digər aktivlər 73,959,910 89,431,263 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış borclar ilə əlaqədar xərclərə istiqrazların qiymətli kağız 
bazarında yerləşdirilməsi hesabına həyata keçirilmiş xərclər, qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri və 
idarəetmə xərcləri daxildir. Bu xərclər gələcəkdə dövlət tərəfindən kompensasiya ediləcəkdir. 

20. BURAXILMIŞ BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLARI 
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
İstiqrazlar 9,482,104,014 9,482,104,014 
Maliyyə Nazirliyinə verilmiş veksellər 2,098,155,908 2,319,026,440 
Beynəlxalq Banka verilmiş veksellər 587,425,533 704,729,396 
   
Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları 12,167,685,455 12,505,859,850 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirməyə 
hazırlanması ilə bağlı sağlamlaşdırma tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci 
il 15 iyul tarixli, 570 nömrəli Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 7 avqust tarixli 575 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aqrarkredit” QSC 
tərəfindən dövlət zəmanəti əsasında emissiya ediləcək istiqrazların buraxılması, həcmi, müddəti və 
ödənilmə şərtlərinə uyğun olaraq problemli aktivlərin alınması və idarəedilməsinin maliyyələşdirilməsi 
üçün 2015 və 2016-cı illər ərzində “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatı 
tərəfindən hər bir istiqrazın nominal dəyəri 1 manat, istiqrazların miqdarı 10,000,000,000 ədəd, emissiyanın 
nominal dəyəri isə 10,000,000,000 manat məbləğində olan adlı, sənədsiz, təminatlı istiqrazlar, buraxılmış 
və onların hamısı satılaraq, problemli aktivlərin alınmasına və idarə edilməsinə yönəldilmişdir. 

İstiqrazlar 30 il müddətinə, gəlirliyi 0.15 illik faiz dərəcəsi ilə müəyyən edilir. İstiqrazlara mülkiyyət 
hüququ əldə edildiyi gündən başlayaraq istiqrazlar üzrə əsas borc ödənişinə 5 illik güzəşt dövrü tətbiq edilir. 
5 illik güzəşt dövrü bitdiyi gündən başlayaraq əsas borc üzrə ödənişlər hər növbəti ilin dekabr ayının 
sonunadək ödənilmək şərti ilə 25 il ərzində bərabər hissələrlə həyata keçirilir. İstiqrazlar üzrə faiz 
ödənişlərinə güzəşt tətbiq edilmir və bu ödənişlər istiqrazlara mülkiyyət hüququ əldə edildiyi gündən 
başlayaraq hər ilin dekabr ayının sonunadək 30 il ərzində həyata keçirilir. Qrup ilk il ərzində istiqrazların 
hər bir buraxılışının 0.05%-i, növbəti illər üzrə istiqrazların hər bir buraxılışının və qalığının 0.01%-i 
məbləğində xidmət haqqı ödəyir. 

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6 noyabr tarixli 1665 nömrəli Fərmanına əsasən “Aqrarkredit” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatının “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar 
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Cəmiyyətindən aldığı, problemli aktivlərin (borcların) əvəzində əldə etdiyi, Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində yerləşən və onun mülkiyyətində (balansında) olan əmlak, o cümlədən Fərmanın əlavəsində 
göstərilən hüquqi şəxslərə məxsus olmuş dövlət əmlakı “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin mülkiyyətinə verilməlidir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 101s nömrəli Sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sağlamlaşdırılması tədbirləri çərçivəsində 
2017-ci il ərzində “Aqrarkredit” QSC hər birinin dəyəri 100,000,000 ABŞ dolları olan 30 ədəd dövlət 
təminatlı, illik 5 faiz dərəcəli veksel buraxmışdır. 2017-ci il ərzində “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-
dən alınmış problemli aktivlər qarşılığında 290 veksel verilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2017-ci il tarixli 625s nömrəli Sərəncamına 
əsasən “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin kreditorlarının Banka qarşı tələblərinin dövlət öhdəlikləri 
ilə əvəz edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən əsas məbləği 
2,265,900,000 (iki milyard iki yüz altmış beş milyon doqquz yüz min) ABŞ dollarından artıq olmayan, 
xarici valyutada denominasiya edilən və Azərbaycan Respublikasından kənarda yerləşdirilən dövlət 
istiqrazları 1 sentyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından emissiya 
etmişdir. Bu sərəncamdan irəli gələrək, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 fevral 2017-ci il 
tarixli 101s nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
sağlamlaşdırılması tədbirləri çərçivəsində “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit 
Təşkilatı tərəfindən Banka məxsus olan problemli aktivlərin alınması müqabilində Banka verilmiş sadə 
veksellərin 2,265,900,000 (iki milyard iki yüz altmış beş milyon doqquz yüz min) ABŞ dolları məbləğində 
olan hissəsindən həmin veksellərə 1 sentyabr 2017-ci il tarixinə hesablanmış faizlər çıxıldıqdan sonra qalan 
hissəsi “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə 
ötürülmüşdür.  

Maliyyə Nazirliyinə verilmiş veksellərdə 2020-ci il ərzində 220,870,532 AZN məbləğində azalma 
olmuşdur. Azalmaya səbəb Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış problemli kreditlər qarşılığında 
girov götürülmüş əmlakların “ASK” ASC-yə ötürülməsi ilə bağlı olmuşdur.  

Beynəlxalq Banka verilmiş veksellərdə 2020-ci il ərzində 117,303,863 AZN məbləğində azalma olmuşdur. 
Azalmaya səbəb Azərbaycan Beynəlxalq Bankının dövlətə ödəməli olduğu 117,303,862 AZN divident 
məbləğinin “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin borcları ilə əvəzləşdirilməsi ilə bağlı olmuşdur.  

21. MALİYYƏ İNSTİTUTLARINA ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 

Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlərə aşağıdakılar daxildir:  
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan alınmış vəsaitlər 17,446,438 14,915,710 
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 4,344,564 3,346,855 
   
Cəmi maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər 21,791,002 18,262,565 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Qrup tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna ödəniləcək vəsait cəmi 
maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlərin təqribən 80%-ni təşkil etmişdir (2019: 82%). Bu vəsaitlər kiçik 
və orta sahibkarlığa dəstək üçün Azərbaycan Respublikasında ödəniş müddəti 5 ilə qədər olan və illik faiz 
dərəcəsi 1% olmaqla Qrupa verilmişdir. 31 dekabr 2020-ci il və 2019-cu il tarixlərinə SKMF-ə ödəniləcək 
vəsaitlərin ümumi dəyəri müvafiq olaraq 17,446,438 AZN və 14,915,710 AZN təşkil etmişdir. Daha sonra 
bu vəsaitlər Qrup tərəfindən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlara eyni ödəniş 
müddəti ilə və faiz dərəcəsi illik 6% olmaqla təqdim edilmişdir. 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə 
ödəniləcək vəsaitlərin ümumi dəyəri, 5 ilə qədər müxtəlif ödəniş müddəti ilə, illik faiz dərəcəsi 2% olmaqla, 
4,344,564 AZN (31 dekabr 2019-cu il: 3,346,855 AZN) təşkil etmişdir. 
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22. MÜŞTƏRİ HESABLARI 
Müştəri hesabları aşağıdakılardan ibarətdir: 

 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Hüquqi şəxslər 5,412,591 5,356,034 
Fiziki şəxslər 490,357 440,046 
   
Cəmi müştəri hesabları 5,902,948 5,796,080 

Müştəri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir: 
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Kənd təsərrüfatı   5,275,365 5,271,647 
Dövlət təşkilatları 32,350 15,034 
Fərdi cari hesablar 271,664 271,618 
Ticarət 218,822 223,007 
Digər 104,747 14,774 
   
Cəmi müştəri hesabları 5,902,948 5,796,080 

23. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 

Digər öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Digər maliyyə öhdəlikləri:   
Peşəkar xidmətlər üzrə ödəniləcək vəsaitlər 21,240 16,284 
Tranzitdə olan kreditor borcları 20,745 28,515 
Digər 78,309 26,470 
Cəmi digər maliyyə öhdəliklər 120,294 71,269 
   
Digər qeyri-maliyyə öhdəlikləri:   
Təxirə salınmış gəlirlər 5,701,314 - 
Kreditor borclar və alınmış avanslar 2,597,635 665,503 
Digər öhdəliklər 73,400 12,264 
   
Cəmi digər öhdəliklər 8,492,643 749,036 

24. NİZAMNAMƏ KAPİTALI 
 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
   
Adi səhmlər 22,669,491 22,669,491 

“Aqrarkredit” QSC bank olmayan kredit Təşkilatın Səhmdarlarının 22 may 2014-cü il tarixli (Protokol 
No.1) növbədənkənar ümumi yığıncağında “Azər-Türk Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Azərbaycan 
dövlətinə məxsus səhmlərin dolayısı ilə “Aqrarkredit” Səhmdar Kredit Təşkilatı vasitəsi ilə deyil, birbaşa 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən idarə edilməsi məqsədilə qərar qəbul edilmişdir və 
“Azər-Türk Bank” ASC-də “Aqrarkredit” Səhmdar Kredit Qrupuna məxsus olan 6,185,767 (altı milyon bir 
yüz səksən beş min yeddi yüz altmış yeddi) ədəd, hər birinin nominal dəyəri 1 (bir manat sıfır qəpik) manat 
təşkil edən, səhm zərfinin Maliyyə Nazirliyinə ötürülmüşdür. 

2016-cı il ərzində “Aqrarkredit” QSC Bank olmayan kredit Təşkilatı hər birinin nominal dəyəri 0.67 olan 
14,925,373 ədəd səhm buraxılmış və qapalı yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. Bu səhmlər istiqrazların 
satılmasından daxil olan vəsait hesabına təmin edilmişdir. 
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31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə Qrupun təsdiq edilmiş, yerləşdirilmiş və ödənilmiş nizamnamə 
kapitalı hər birinin dəyəri 0.67 AZN olan 33,835,061 adi səhmdən ibarət olmuşdur. 

Adi səhmlərin sahiblərinin elan edilmiş dividendlərdən müvafiq pay almaq və malik olduqları səhmlərin 
nominal dəyərinin müqabilində Qrupun ümumi yığıncaqlarında müvafiq olaraq səs vermək hüquqları var. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq ödəniləcək dividendlərin maksimal məbləği 
Qrupun bölüşdürülməmiş mənfəətinə qədər məhdudlaşdırılır.  

Qrup 2020-ci və 2019-cu maliyyə illərinin nəticələri üzrə adi səhmlər üzrə müvafiq olaraq 2020-ci və 2019-
cu illər ərzində 170,000 AZN və 160,000 AZN məbləğlərində dividend elan etmişdir. 

25. TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR 

Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində Qrup müştərilərinin tələbatlarını qarşılamaq məqsədilə balans 
kənarı risklər yarada biləcək maliyyə alətlərində tərəf kimi çıxış edir. Müxtəlif kredit risklərinə malik bu 
alətlər maliyyə vəziyyəti hesabatında öz əksini tapmamışdır.  

Müştərilərin öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikləri hallarda, girov və zəmanətlərin dəyərsiz olduğu zaman 
şərti öhdəliklər və təəhhüdlər üzrə Qrupun maksimal kredit itkisi, bu maliyyə alətlərini yaradan müqavilələr 
üzrə göstərilən məbləğlər şəklində təyin edilir. 

Qrup balansdan kənar öhdəliklər üzrə balans öhdəliklərində tətbiq edilən kredit nəzarəti və idarəetmə 
siyasətindən istifadə edir. 

İnvestisiya öhdəlikləri 

Qrupun 31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə əhəmiyyətli sayılacaq hər hansı bir investisiya öhdəlikləri 
mövcud olmamışdır.  

Məhkəmə proseduraları 

Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində müştərilər və əməkdaşlar tərəfindən Qrupa qarşı iddialar sürülə 
bilər. Qrupun rəhbərliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli zərər baş verməyəcəkdir və 
müvafiq olaraq maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün heç bir ehtiyat yaradılmamışdır. 

Vergi qanunvericiliyi  

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindəki müddəalara bəzən müxtəlif şərhlər və dəyişikliklər 
baş verir və bu dəyişikliklər müxtəlif mənalarda şərh edilə bilər və nəticədə vergi orqanları bu müddəaları 
özləri hesab etdikləri kimi şərh edə bilərlər. Praktikada, vergi orqanları belə hallarda adətən vergi 
ödəyicilərinin əleyhinə qərar çıxarırlar ki, nəticədə vergi ödəyiciləri öz hüquqlarını məhkəmə vasitəsilə 
müdafiə etməyə məcbur olurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, vergi orqanları məhkəmə orqanları tərəfindən 
təqdim edilmiş “haqsız vergi qazancı”, “əməliyyatın əsas kommersiya məqsədi” konsepsiyalarından və 
“əməliyyatın kommersiya mahiyyəti/(məqsədi)” kriteriyalarından istifadə edə bilərlər. 

Belə qeyri-müəyyənliklər, əsasən maliyyə alətlərinin/derivativlərin və transfer qiymətini təyin etmək 
məqsədilə əməliyyatın bazar qiymətinin istifadə edilməsi zamanı vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
şərhinə aid edilə bilər. Bu hallar eləcə də kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılması zamanı yaranan müvəqqəti 
fərqlərin və bunun vergi öhdəliyinə təsirinin vergi orqanları tərəfindən mənfəət vergisi bazasının bilərəkdən 
azaldılması kimi şərh edilməsinə aid edilə bilər. Qrupun rəhbərliyi əmindir ki, bütün lazımi vergilər 
hesablanmış, öhdəliklər yaradılmışdır və ona görə də əlavə vergi ehtiyatının yaradılmasına ehtiyac yoxdur. 

Ümumiyyətlə, vergi ödəyicilərinin audit tarixindən əvvəlki üç ilə aid maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti vergi 
orqanları tərəfindən yoxlanıla bilər. Bundan əlavə, vergi yoxlamaları başa çatsa belə aparılmış yoxlamaların 
daha yüksək vergi orqanları tərəfindən yoxlanılması ehtimalı da istisna edilmir. Həmçinin, Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının müddəalarına əsasən vergi yoxlamasının əhatə etdiyi 
üç illik limit, məhkəmənin qərarına əsasən vergi ödəyicisinin vergi orqanlarını bilərəkdən yanlış 
istiqamətləndirdiyi və onlara çaşdırıcı məlumatlar verdiyi hallarda uzadıla bilər. 
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26. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 

BMUS 24 “Əlaqəli Tərəflərlə bağlı Qeydlər” standartının tələblərinə əsasən əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli 
tərəflərlə əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

(a) Qrupun birbaşa, dolayısı yolla və ya hər hansı bir üçüncü tərəf vasitəsilə nəzarət etdiyi, nəzarətində 
olduğu və ya bərabər nəzarət altında olduğu tərəflər (buraya ana şirkətlər, törəmə müəssisələr, eyni 
səviyyədə olan törəmə müəssisələr aiddir); Qrupun fəaliyyətində marağı və bu fəaliyyətə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərmək imkanı olan şəxslər; və Qrupun fəaliyyətinə ortaq nəzarət həyata keçirən şəxslər; 
(b) Assosiasiya edilmiş müəssisələr – Qrup tərəfindən fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərilə 
biləcək, lakin törəmə və ya birgə müəssisə olmayan tərəflər; 
(c) Qrupun tərəf kimi çıxış etdiyi birgə müəssisələr; 
(ç) Qrupun və ya ana şirkətin idarə heyətinin üzvləri; 
(ç) (a) və ya (c) bəndlərində göstərilən şəxslərin yaxın ailə üzvləri; 
(d) (c) və ya (ç) bəndlərində göstərilən şəxslər tərəfindən birbaşa və ya dolayısı yolla səsvermə 
hüquqlarının əhəmiyyətli hissəsini əlində cəmləşdirən nəzarətdə olan tərəflər, müəssisələr və birgə 
müəssisələr aiddir; və ya 
(e) İş müddəti bitdikdən sonra Qrupun keçmiş işçiləri və ya Qrupun əlaqəli olduğu şəxs tərəfindən 
alınacaq mükafatlar. 

Ehtimal edilən hər hansı bir əlaqəli tərəfi nəzərə alarkən, əlaqənin təkcə hüquqi formasına deyil həmçinin 
mahiyyətinə diqqət yetirilir. Qrup və digər əlaqəli tərəflər arasındakı əməliyyatların təfərrüatları aşağıda 
qeyd edilmişdir: 

 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 

 
Əlaqəli tərəflərlə 

olan qalıqlar 

Maliyyə 
hesabatlarında 

bu bənd üzrə 
cəmi məbləğ 

Əlaqəli tərəflərlə 
olan qalıqlar 

Maliyyə 
hesabatlarında 

bu bənd üzrə 
cəmi məbləğ 

     
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  133,527,262  141,428,831 
- digər əlaqəli tərəflər 57,888,611  54,826,456  
     
Banklarda yerləşdirilmiş 
müddətli depozitlər  29,418,989  14,106,222 
- digər əlaqəli tərəflər 19,383,500  9,105,250  
     
Maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər  21,791,002  18,262,565 
- digər əlaqəli tərəflər 21,791,002  18,262,565  
     
Buraxılmış borc qiymətli 
kağızları  12,167,685,455  12,505,859,850 
- digər əlaqəli tərəflər 12,167,685,455  12,505,859,850  
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31 dekabr 2020-ci il və 2019-cu il tarixlərində tamamlanan illər üzrə məcmu gəlir hesabatına aşağıdakı 
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar daxildir: 

 
31 dekabr 2020-ci il  

tarixində bitən il üzrə 
31 dekabr 2019-cu il  

tarixində bitən il üzrə 

 

Əlaqəli tərəflərlə 
olan 

əməliyyatlar 

Maliyyə 
hesabatlarında 

bu bənd üzrə 
cəmi məbləğ 

Əlaqəli tərəflərlə 
olan 

əməliyyatlar 

Maliyyə 
hesabatlarında 

bu bənd üzrə 
cəmi məbləğ 

     
Faiz gəlirləri  17,324,823  10,605,127 
- digər əlaqəli tərəflər 964,760  606,119  
     
Faiz xərcləri  244,049  198,037 
- digər əlaqəli tərəflər 244,049  198,037  
     
Əmək haqqı və işçilərlə 
bağlı digər xərclər:  2,800,060  2,482,232 
- Qrupun rəhbər işçiləri 558,049  505,011  

27. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 

Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri BMUS 32 “Maliyyə Alətləri: Qeyd və Təqdimat” və MHBS 
9 “Maliyyə Alətləri” standartlarına uyğun olaraq təqdim edilmişdir. Ədalətli dəyər, məcburi satış və ya ləğv 
etmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari əməliyyat zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə 
bilindiyi məbləği təşkil edir və bu məbləğin ən dəqiq göstəricisi bazar qiymətidir. Burda təqdim edilən 
təxminlər Qrupun maliyyə alətini bazar vasitəsilə tam və ya qismən dəyişdirdiyi zaman əldə edəcəyi 
məbləğlərdən fərqli ola bilər. 

Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin ədalətli dəyərləri ilə maliyyə vəziyyəti hesabatında təqdim edilən qalıq 
dəyərləri arasındakı müqayisə aşağıda göstərilmişdir: 

 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 
 

Qalıq dəyəri 
Ədalətli 

dəyəri Qalıq dəyəri 
Ədalətli 

dəyəri 
     
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 133,420,320 133,420,320 141,387,494 141,387,494 
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlər 29,418,989 29,418,989 14,106,222 14,106,222 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 73,856,764 73,856,764 78,555,573 78,555,573 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 
alınmış aktivlər 11,812,907,526 11,812,907,526 12,125,713,926 12,125,713,926 
Digər banklardan alınmış aktivlər 103,879,167 103,879,167 103,879,167 103,879,167 
Maliyyə institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər 21,791,002 21,791,002 18,262,565 18,262,565 
Müştəri hesabları 5,902,948 5,902,948 5,796,080 5,796,080 
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 12,167,685,455 12,167,685,455 12,505,859,850 12,505,859,850 
Digər maliyyə öhdəlikləri 120,294 120,294 71,269 71,269 

Qrup qiymətləndirmə üsulu ilə ədalətli dəyərdə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini 
müəyyənləşdirmək və açıqlamaq üçün aşağıdakı qiymətləndirmə mərhələlərindən istifadə edir: 

• 1-ci səviyyə ədalətli dəyər ölçüləri bənzər aktiv və öhdəliklər üzrə aktiv bazarlarda fəal bazar 
qiymətlərindən (nizamlanmamış) alınır; 

• 2-ci səviyyə ədalətli dəyər ölçüləri 1-ci səviyyəyə daxil olan fəal bazar qiymətlərindən başqa, bu 
aktivlər və öhdəliklər_üzrə_müşahidə_edilə_bilən_digər_məlumatlardan_birbaşa (yəni, birbaşa 
qiymətlərdən) və ya dolayı (yəni, qiymətlər vasitəsilə) olaraq alınır; 
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• 3-cü səviyyə ədalətli dəyər ölçüləri aktivlər və öhdəliklər üzrə müşahidə edilə bilməyən əhəmiyyətli 
məlumatlardan (müşahidəsi mümkün olmayan məlumatlar) istifadə edən qiymətləndirmə üsulları vasitəsilə 
alınır. 

31 dekabr 2020-ci il 1-ci Səviyyə 2-ci Səviyyə 3-cü Səviyyə Cəmi 
     
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 133,420,320 - - 133,420,320 
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlər - - 29,418,989 29,418,989 
Müştərilərə verilmiş kreditlər - - 73,856,764 73,856,764 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 
alınmış aktivlər - - 11,812,907,526 11,812,907,526 
Digər banklardan alınmış aktivlər - - 103,879,167 103,879,167 
Maliyyə institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər -  21,791,002 21,791,002 
Müştəri hesabları - - 5,902,948 5,902,948 
Buraxılmış borc qiymətli kağızları - - 12,167,685,455 12,167,685,455 
Digər maliyyə öhdəlikləri - - 120,294 120,294 

 
31 dekabr 2019-cu il 1-ci Səviyyə 2-ci Səviyyə 3-cü Səviyyə Cəmi 
     
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 141,387,494 - - 141,387,494 
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlər - - 14,106,222 14,106,222 
Müştərilərə verilmiş kreditlər - - 78,555,573 78,555,573 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 
alınmış aktivlər - - 12,125,713,926 12,125,713,926 
Digər banklardan alınmış aktivlər - - 103,879,167 103,879,167 
Maliyyə institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər -  18,262,565 18,262,565 
Müştəri hesabları - - 5,796,080 5,796,080 
Buraxılmış borc qiymətli kağızları - - 12,505,859,850 12,505,859,850 
Digər maliyyə öhdəlikləri - - 71,269 71,269 

Ədalətli dəyəri müəyyən edərkən istifadə edilən üsullar və ehtimallar 

Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri Qrup tərəfindən mövcud bazar məlumatlarından (əgər 
mövcud olarsa) və müvafiq qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə müəyyən edilmişdir. Lakin 
təxmin edilən ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün bazar məlumatlarını şərh edərkən peşəkar 
mülahizələr irəli sürmək tələb edilir. Azərbaycan Respublikasında inkişaf etməkdə olan bazar 
iqtisadiyyatına xas xüsusiyyətlər müşahidə olunmaqdadır, lakin iqtisadi şərait maliyyə bazarlarında 
aktivliyin həcmini məhdudlaşdırmaqda davam edir. Bazar qiymətləri köhnəlmiş ola bilər və ya aşağı 
qiymətlərlə satışın dəyərini əks etdirə bilər və bu səbəbdən maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini 
əksetdirməyə bilər. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən Qrupun rəhbərliyi bütün mövcud 
bazar məlumatlarından istifadə edir. 

Bazar qiymətləri mövcud olmadıqda, Qrup qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmişdir. Fəal bazar 
qiyməti olmayan dəyişkən faizli maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri təxminən onların qalıq dəyərinə 
bərabərdir. Fəal bazar qiyməti olmayan sabit faizli maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri analoji kredit riskinə 
və ödəmə müddətinə malik yeni alətlər üçün mövcud faiz dərəcələrini tətbiq etməklə diskont edilmiş 
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti metoduna əsaslanır. 
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28. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ 

Qrupun fəaliyyəti üçün risklərin idarə edilməsi Qrup əməliyyatlarının mühüm elementini təşkil edir. 
Qrupun əməliyyatlarına təsir göstərəcək əsas risklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Kredit riski 
• Likvidlik riski 
• Bazar riski 

Qrup rəhbərliyi anlayır ki, səmərəli və effektiv risk idarəetmə sisteminə malik olmaq vacib şərtdir. Bu 
məqsədlə, Qrup rəhbərliyi risklərin idarə olunması komitəsi yaratmışdır. Bu komitənin əsas məqsədi Qrupu 
ehtimal edilən risklərə qarşı qorumaq və ona qarşıda qoyulan hədəflərə çatmaq imkanı yaratmaqdır. 
Risklərin idarə olunması komitəsi vasitəsilə Qrup rəhbərliyi, aşağıdakı risklərin idarə olunmasına nəzarət 
edir: 

Kredit riski 

Qrup kredit riskinə məruz qalır ki, bu zaman maliyyə alətinə tərəf olan bir iştirakçı öz öhdəliyini yerinə 
yetirə bilmir və digər tərəf buna görə maliyyə zərərinə uğrayır. 

Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəf öz öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində digər tərəfə 
maliyyə zərəri vurduqda, Bank kredit riskinə məruz qalır. Kredit riski Bankın qarşı tərəflərlə həyata 
keçirdiyi kredit və digər əməliyyatlar nəticəsində ortaya çıxır ki, bu da maliyyə aktivlərinin yaranmasına 
gətirib çıxarır. 

GKZ hesablamalarının mexanizmi aşağıdakı təsvir olunur və əsas elementləri bunlardır:  

DE Defolt ehtimalı müəyyən vaxt civarında defoltun mümkünlüyünün qiymətləndirilməsidir. 
Defolt, təhlil edilən müddət ərzində müəyyən anda yalnız müvafiq vəsait daha əvvəl 
uçotdan çıxarılmamış və hələ də portfelə daxil olanda yarana bilər.  

DHRH Defolt halında riskin həcmi, müqavilədə nəzərdə tutulub-tutulmamasından asılı 
olmayaraq, əsas və faiz məbləğlərinin qaytarılması, kredit öhdəliyi üzrə gözlənilən 
vəsaitlərin istifadəsi və yerinə yetirilməmiş ödənişlər üzrə hesablanmış faiz də daxil 
olmaqla hesabat tarixindən sonra risk həcmində gözlənilən dəyişikliyi nəzərə almaqla 
gələcək defolt tarixində risk həcminin qiymətləndirilməsidir. 

DHZ Defolt halında zərər müəyyən zaman defolt yarananda əmələ gələn zərərin 
qiymətləndirilməsidir. Bu, müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş ödəniləcək pul vəsaitləri ilə 
kreditorun əldə etməyi gözlədiyi pul vəsaitləri arasındakı fərqə əsaslanır. Bu, adətən DHZ 
faizi kimi ifadə edilir. 

Özünün GKZ modellərində Qrup geniş miqyaslı proqnoz məlumatlarına, məsələn kredit riski 
komponentlərin qiymətləndirmələrinə inteqrasiya olunmuş iqtisadi göstəricilərə əsaslanır. Dəyərsizləşmə 
zərərləri və azadetmələr maliyyə aktivinin ümumi balans dəyərinə düzəliş kimi uçota alınan modifikasiya 
zərərlərindən ayrı olaraq uçota alınır və acıqlanır. 

Qrup hesab edir ki, ilkin tanımadan sonra kredit reytinqi əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdikdə kredit riski 
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Əhəmiyyətli pisləşmə səviyyəsi seqmentdən seqmentə fərqlənir və 2-ci və 
3-cü pillə arasında və ya müəyyən edilmiş litim daxilində dəyişir. Qrup həmçinin aktiv üzrə kredit riskinin 
əhəmiyyətli artmasına təkan vermək üçün 2-ci dərəcəli keyfiyyət metodunu tətbiq edir, məsələn müştərinin 
/ obyektin müşahidə siyahısına daxil edilməsi və ya hesabın saxlanması. Kredit reytinqinin dəyişməsindən 
asılı olmayaraq müqavilə ödənişləri 30 gündən artıqdırsa, kredit riski ilkin tanıma anından etibarən 
əhəmiyyətli artmış hesab olunur. 

 Borcalan müqavilə şərtlərindən asılı olaraq müqavilə ödənişlərini 90 gün gecikdirərsə, Qrup maliyyə 
alətinin defolt olduğunu və buna görə də GKZ hesablamaları üçün Mərhələ 3-ün (kredit üzrə dəyərsizləşmə) 
əmələ gəldiyini hesab edir. Qrup gün ərzində tələb olunan ödənişlər fərdi müqavilələrdə göstərildiyi kimi 
iş gününün bağlanması səbəbi ilə ödənilməyəndə kassa və banklararası qalıqlarını defolt hesab edir və 
dərhal tədbirlər görür.  
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Qrup GKZ-ni AYKD aktivləri, kreditin dəyərsizləşməsi amilləri olan əhəmiyyətli aktivlər və kredit riskinin 
əhəmiyyətli artması amilləri olan müəyyən aktivlər üçün fərdi əsasla hesablayır. Qrup bütün digər 
siniflərdən olan aktivləri homogen borcalanlar qruplarına GKZ-ni kreditlərin daxili və xarici 
xüsusiyyətlərinin birləşməsi əsasında məcmu şəkildə hesablayır 

GKZ ehtiyatı aktivin müddəti ərzində yaranması gözlənilən kredit zərərlərinə əsaslanır. Lakin əmələ gəldiyi 
andan kredit riskində əhəmiyyətli artım olmadığı hallarda ehtiyat 12 aylıq gözlənilən kredit zərərinə 
əsaslanır. 12aGKZ hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində mümkün olan maliyyə alətləri ilə bağlı 
öhdəliklərin yerinə yetirilməməsindən irəli gələn GKZ-dən ibarətdir. 

Hər hesabat dövrünün sonunda Qrup, maliyyə alətinin qalan müddəti üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi 
riskindəki dəyişiklikləri nəzərdən keçirməklə, maliyyə aləti üzrə kredit riskinin ilkin tanınmadan sonra 
əhəmiyyətli artıb-artmamasının qiymətləndirilməsi siyasətini tətbiq etmişdir. Yuxarıdakı prosesə 
əsaslanaraq, Qrup kreditləri aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

Mərhələ 1: Kreditlər ilk dəfə tanınanda, Qrup ehtiyatı 12aGKZ əsasında tanıyır. Mərhələ 1-in 
kreditlərinə həm də kredit riskinin azaldığı və Mərhələ 2-dən yenidən təsnif edilmiş 
vəsaitlər daxildir. 
 

Mərhələ 2: Kredit verildiyi andan etibarən kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artanda Qrup ehtiyatı 
AMəGKZ üzrə tanıyır. Mərhələ 2 kreditlərinə həm də kredit riskinin azaldığı və 
Mərhələ 3-dən təsnif edilmiş vəsaitlər daxildir.  

Mərhələ 3: Dəyərsizləşmiş hesab olunan kreditlər. Bank ehtiyatı AMəGKZ üzrə tanıyır. 
AYKD:  Alınmış və ya yaranmış kredit üzrə dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri (AYKD) ilkin 

tanınma zamanı kredit üzrə dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləridir. AYKD aktivləri ilkin 
tanınmada ədalətli dəyərlə qeydə alınır və faiz gəliri sonradan krediti nəzərə almaqla 
düzəliş edilmiş EFD əsasında tanınır. GKZ yalnız gözlənilən kredit zərərlərində 
sonradan dəyişiklik baş verəndə tanınır və ya ləğv edilir.  

Maksimal risk 

Qrupun məruz qaldığı maksimal kredit riski fərdi risklərdən və ümumi iqtisadiyyatın daşıdığı risklərdən 
asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

Aşağıdakı cədvəl maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin risklərə məruz qalmasının maksimal həddini 
təqdim edir. Maliyyə aktivləri üçün bu məbləğ əvəzləşdirmələr və mövcud girovlar çıxıldıqdan sonra 
aktivlərin qalıq dəyərinə bərabərdir. Maliyyə qarantiyaları və digər şərti təəhhüdlər üçün kredit riskinə 
məruz qalmanın maksimal həddi, bu qarantiyalar üzrə üçüncü şəxslərə ödənilməli olan mütləq məbləğlər, 
kredit öhdəliklərində isə müştəri tərəfindən tələb edilən vəsaitlərin məbləği kimi təyin edilir. 

   31 dekabr 2020-ci il 
 

Maksimal 
Risk 

Əvəzləşdirmədən 
sonra xalis risk 

Alınmış 
təminatlar 

Əvəzləşdirmədən 
və alınmış 

təminatlardan 
sonra xalis risk 

     
ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər (Qeyd 
10) 73,190,382 73,190,382 - 73,190,382 
Digər banklardakı müxbir hesablar (Qeyd 
10) 60,229,938 60,229,938 - 60,229,938 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 73,856,764 73,856,764 73,856,764 - 
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   31 dekabr 2019-cu il 
 

Maksimal 
Risk 

Əvəzləşdirmədən 
sonra xalis risk 

Alınmış 
təminatlar 

Əvəzləşdirmədən 
və alınmış 

təminatlardan 
sonra xalis risk 

     
ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər (Qeyd 
10) 86,185,975 86,185,975 - 86,185,975 
Digər banklardakı müxbir hesablar (Qeyd 
10) 55,201,519 55,201,519 - 55,201,519 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 78,555,573 78,555,573 78,555,573 - 

Maliyyə aktivləri cari kredit qabiliyyəti üzrə beynəlxalq səviyyəli reytinq agentliyinin təsnifatına uyğun 
olaraq bölüşdürülmüşdür. Ən yüksək dərəcə AAA-dır. İnvestisiya kimi təsnifləşdirilən maliyyə aktivlərinin 
dərəcəsi AAA-dan BBB-yə qədərdir. BBB-dan aşağı dərəcəli maliyyə aktivləri spekulyativ alətlər kimi 
təsnifləşdirilir. 

Aşağıdakı cədvəl Qrup tərəfindən saxlanılan maliyyə aktivlərin kredit dərəcələrini 31 dekabr 2020-ci il və 
2019-cu il tarixlərinə əks etdirir (məlumat bütün vaxtı keçməmiş və ya köhnəlməmiş maliyyə aktivləri üzrə 
hazırlanmışdır):  

31 dekabr 2020-ci il  AAA AA A BBB BBB- BB+ Dərəcəsiz Cəmi 
         
Digər banklardakı müxbir hesablar 
(Qeyd 10) - - - - - - 60,229,938 60,229,938 
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlər - - - - - - 29,418,989 29,418,989 
Müştərilərə verilmiş kreditlər - - - - - - 73,856,764 73,856,764 

 
31 dekabr 2019-cu il AAA AA A BBB BBB- BB+ Dərəcəsiz Cəmi 
         
Digər banklardakı müxbir hesablar 
(Qeyd 10) - - - - - - 55,201,519 55,201,519 
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli 
depozitlər - - - - - - 14,106,222 14,106,222 
Müştərilərə verilmiş kreditlər - - - - - - 78,555,573 78,555,573 

Qrupun fəaliyyət göstərdiyi sektor sənayesi əsasən maliyyə aktivləri və şərti öhdəlikləri üzrə kredit riskinə 
məruz qalır. Məruz qalınan kredit riskləri Azərbaycan Respublikasında toplanmışdır. Risklərin mütəmadi 
olaraq monitorinqi keçirilir ki, kredit limitlərinin və Qrup tərəfindən hazırlanmış kredit qabiliyyəti üzrə 
risklərin idarə edilməsi prinsiplərinin pozulması halları baş verməsin. 

Coğrafi konsentrasiya 

Aktiv və öhdəliklərin coğrafi konsentrasiyası əhəmiyyətli hissəsi Azərbaycan Respublikası daxilində 
toplanmışdır. 
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Likvidlik riski 

Aşağıdakı cədvəllərdə likvidlik və faiz dərəcələri risklərinin təhlili təqdim edilmişdir. Cədvəllər aşağıdakı təfsilatları təqdim edir: 
31 dekabr 2020-ci il Orta çəkili 

effektiv faiz 
dərəcəsi 

Vaxtı keçmiş 1 aya qədər 1 aydan 
3 ayadək 

3 aydan 
1 ilədək 

1 ildən  
5 ilədək 

5 ildən 
artıq 

Cəmi 

Maliyyə aktivləri         
Banklarda yerləşdirilmiş 
müddətli depozitlər 2.00% - 35,489 - 22,383,500 7,000,000 - 29,418,989 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 8.73% 23,048,703 4,147,107 4,125,353 15,831,570 23,502,342 3,201,689 73,856,764 
Cəmi faiz gətirən aktivlər  23,048,703 4,182,596 4,125,353 38,215,070 30,502,342 3,201,689 103,275,753 
         
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  - 133,420,320 - - - - 133,420,320 

Cəmi maliyyə aktivləri  23,048,703 137,602,916 4,125,353 38,215,070 30,502,342 3,201,689 236,696,073 
         
Maliyyə öhdəlikləri         
Maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 1.20% - 1,080,458 1,050,450 4,333,051 10,940,431 4,386,612 21,791,002 

Cəmi faiz xərci yaradan 
öhdəliklər  - 1,080,458 1,050,450 4,333,051 10,940,431 4,386,612 21,791,002 

         
Müştəri hesabları  - 5,902,948 - - - - 5,902,948 
Digər maliyyə öhdəlikləri  - 120,294 - - - - 120,294 
Cəmi maliyyə öhdəlikləri  - 7,103,700 1,050,450 4,333,051 10,940,431 4,386,612 27,814,244 
         
Likvidlik boşluğu   130,499,216 3,074,903 33,882,019 19,561,911 (1,184,923)  
Faiz dərəcəsi boşluğu   3,102,138 3,074,903 33,882,019 19,561,911 (1,184,923)  
         
Məcmu faiz dərəcəsi boşluğu   3,102,138 6,177,041 40,059,060 59,620,971 58,436,048  
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31 dekabr 2019-cu il  Orta çəkili 
effektiv faiz 

dərəcəsi 

Vaxtı keçmiş 1 aya qədər 1 aydan 
3 ayadək 

3 aydan 
1 ilədək 

1 ildən 
5 ilədək 

5 ildən 
artıq 

Cəmi 

Maliyyə aktivləri         
Banklarda yerləşdirilmiş 
müddətli depozitlər 2.35% - 972 2,000,000 7,105,250 5,000,000 - 14,106,222 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 9.57% 14,253,004 1,852,037 3,477,823 12,743,358 39,779,341 6,450,010 78,555,573 
Cəmi faiz gətirən aktivlər  14,253,004 1,853,009 5,477,823 19,848,608 44,779,341 6,450,010 92,661,795 
         
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  - 141,387,494 - - - - 141,387,494 
Cəmi maliyyə aktivləri  14,253,004 143,240,503 5,477,823 19,848,608 44,779,341 6,450,010 234,049,289 
         
Maliyyə öhdəlikləri         
Maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 1.18% - 142,787 730,692 3,288,115 6,437,753 7,663,218 18,262,565 
Cəmi faiz xərci yaradan 
öhdəliklər  - 142,787 730,692 3,288,115 6,437,753 7,663,218 18,262,565 
         
Müştəri hesabları  - 5,796,080 - - - - 5,796,080 
Digər maliyyə öhdəlikləri  - 71,269 - - - - 71,269 
Cəmi maliyyə öhdəlikləri  - 6,010,136 730,692 3,288,115 6,437,753 7,663,218 24,129,914 
         
Likvidlik boşluğu   137,230,367 4,747,131 16,560,493 38,341,588 (1,213,208)  
Faiz dərəcəsi boşluğu   1,710,222 4,747,131 16,560,493 38,341,588 (1,213,208)  
         
Məcmu faiz dərəcəsi boşluğu   1,710,222 6,457,353 23,017,846 61,359,434 60,146,226  
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Aşağıda “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC ilə əlaqəli olan problemli borclar, istiqrazlar, veksellər və Bankdan və banka olan öhdəliklər göstərilməklə, likvidlik 
və faiz dərəcələri risklərinin təhlili təqdim edilmişdir: 

31 dekabr 2020-ci il Orta çəkili 
effektiv faiz 

dərəcəsi 

Vaxtı keçmiş 1 aya qədər 1 aydan 
3 ayadək 

3 aydan 
1 ilədək 

1 ildən  
5 ilədək 

5 ildən artıq Cəmi 

Maliyyə aktivləri         
Banklarda yerləşdirilmiş 
müddətli depozitlər 2.00% - 35,489 - 22,383,500 7,000,000 - 29,418,989 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 8.73% 23,048,703 4,147,107 4,125,353 15,831,570 23,502,342 3,201,689 73,856,764 
Cəmi faiz gətirən aktivlər  23,048,703 4,182,596 4,125,353 38,215,070 30,502,342 3,201,689 103,275,753 
         
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  - 133,420,320 - - - - 133,420,320 
Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankından alınmış aktivlər  11,812,907,526 - - - - - 11,812,907,526 
Cəmi maliyyə aktivləri  11,835,956,229 137,602,916 4,125,353 38,215,070 30,502,342 3,201,689 12,049,603,599 
         
Maliyyə öhdəlikləri         
Maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 1.20% - 1,080,458 1,050,450 4,333,051 10,940,431 4,386,612 21,791,002 
Buraxılmış borc qiymətli 
kağızları 0.15% - - - - - 12,167,685,455 12,167,685,455 
Cəmi faiz xərci yaradan 
öhdəliklər   1,080,458 1,050,450 4,333,051 10,940,431 12,172,072,067 12,189,476,457 
         
Müştəri hesabları  - 5,902,948 - - - - 5,902,948 
Digər maliyyə öhdəlikləri  - 120,294 - - - - 120,294 
Cəmi maliyyə öhdəlikləri   7,103,700 1,050,450 4,333,051 10,940,431 12,172,072,067 12,195,499,699 
         
Likvidlik boşluğu   130,499,216 3,074,903 33,882,019 19,561,911 (12,168,870,378)  
Faiz dərəcəsi boşluğu   3,102,138 3,074,903 33,882,019 19,561,911 (12,168,870,378)  
         
Məcmu faiz dərəcəsi boşluğu   3,102,138 6,177,041 40,059,060 59,620,971 (12,109,249,407)  
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31 dekabr 2019-cu il Orta çəkili 
effektiv faiz 

dərəcəsi 

Vaxtı keçmiş 1 aya qədər 1 aydan 
3 ayadək 

3 aydan  
1 ilədək 

1 ildən  
5 ilədək 

5 ildən artıq Cəmi 

Maliyyə aktivləri         
Banklarda yerləşdirilmiş 
müddətli depozitlər 2.35% - 972 2,000,000 7,105,250 5,000,000 - 14,106,222 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 9.57% 14,253,004 1,852,037 3,477,823 12,743,358 39,779,341 6,450,010 78,555,573 
Cəmi faiz gətirən aktivlər  14,253,004 1,853,009 5,477,823 19,848,608 44,779,341 6,450,010 92,661,795 
         
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  - 141,387,494 - - - - 141,387,494 
Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankından alınmış aktivlər  12,125,713,926  - - - - - 12,125,713,926 
Cəmi maliyyə aktivləri  12,139,966,930 143,240,503 5,477,823 19,848,608 44,779,341 6,450,010 12,359,763,215 
         
Maliyyə öhdəlikləri         
Maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 1.18% - 142,787 730,692 3,288,115 6,437,753 7,663,218 18,262,565 
Buraxılmış borc qiymətli 
kağızları 0.15% - - - - - 12,505,859,850 12,505,859,850 
Cəmi faiz xərci yaradan 
öhdəliklər  - 142,787 730,692 3,288,115 6,437,753 12,513,523,068 12,524,122,415 
         
Müştəri hesabları  - 5,796,080 - - - - 5,796,080 
Digər maliyyə öhdəlikləri  - 71,269 - - - - 71,269 
Cəmi maliyyə öhdəlikləri  - 6,010,136 730,692 3,288,115 6,437,753 12,513,523,068 12,529,989,764 
         
Likvidlik boşluğu   137,230,367 4,747,131 16,560,493 38,341,588 (12,507,073,058)  
Faiz dərəcəsi boşluğu   1,710,222 4,747,131 16,560,493 38,341,588 (12,507,073,058)  
         
Məcmu faiz dərəcəsi boşluğu   1,710,222 6,457,353 23,017,846 61,359,434 (12,445,713,624)  
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Bazar riski 

Bazar riskinə, faiz dərəcəsində, xarici valyuta məzənnələrində və qiymətləndirmədəki dəyişmələrdən 
yaranan və Qrupun məruz qaldığı risklər aiddir. 2020-ci və 2019-cu illərdə bu risklərin Qrup tərəfindən 
qiymətləndirilməsində və Qrupun məruz qaldığı bazar risklərində dəyişikliklər olmamışdır. 

Faiz dərəcəsi riski 

Aşağıdakı cədvəl “risk göstəricisinin ehtimal edilən mümkün dəyişməsi” üsulu ilə hesablanmış və faizlərin 
dəyişməsinə Qrupun həssaslığını təqdim edir. Bu dəyişikliklərin həddi rəhbərlik tərəfindən təyin edilir və 
onlara təqdim edilən risk hesabatlarında öz əksini tapır. 

Vergidən əvvəlki mənfəət təsiri 

 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 
31 dekabr 2019-cu il 

tarixinə 

 
Faiz dərəcəsi 

+1% 
Faiz dərəcəsi 

–1% 
Faiz dərəcəsi 

+1% 
Faiz dərəcəsi 

–1% 
Maliyyə aktivləri:     
Müştərilərə verilmiş kreditlər 738,568 (738,568) 785,556 (785,556) 
Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər 294,190 (294,190) 141,062 (141,062) 
Maliyyə öhdəlikləri:     
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər (217,910) 217,910 (182,626) 182,626 
     
Vergidən əvvəlki mənfəətə xalis təsiri 814,848 (814,848) 743,992 (743,992) 

Xarici valyuta riski 

Məzənnə fərqlərindən asılı olaraq maliyyə alətinin dəyərindəki dəyişmələr xarici valyuta riski adlanır. Qrupun 
maliyyə vəziyyəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti mövcud valyuta məzənnələrinin dəyişməsi zamanı belə 
risklərin təsirinə məruz qalır.  
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Qrupun xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsi zamanı məruz qalacağı risklər aşağıdakı cədvəldə təqdim 
edilmişdir: 

31 dekabr 2020-
ci il AZN ABŞ dolları Avro Rusiya 

Rublu Digər Cəmi 

Maliyyə aktivləri       
Pul vəsaitləri və 
onların 
ekvivalentləri 45,521,062 84,438,631 1,087,540 2,373,087 - 133,420,320 
Banklarda 
yerləşdirilmiş 
müddətli 
depozitlər 22,000,000 4,250,000 3,133,500 - - 29,383,500 
Müştərilərə 
verilmiş kreditlər 73,856,764 - - - - 73,856,764 
Azərbaycan 
Beynəlxalq 
Bankından 
alınmış aktivlər 9,646,690,696 2,057,858,929 101,427,195 4,035,217 2,895,489 11,812,907,526 
Digər banklardan 
alınmış aktivlər 103,879,167 - - - - 103,879,167 
Cəmi maliyyə 
aktivləri 9,891,947,689 2,146,547,560 105,648,235 6,408,304 2,895,489 12,153,447,277 
       
Maliyyə 
öhdəlikləri       
Maliyyə 
institutlarına 
ödəniləcək 
vəsaitlər 21,791,002 - - - - 21,791,002 
Buraxılmış borc 
qiymətli kağızları 11,580,259,922 587,425,533 - - - 12,167,685,455 
Müştəri hesabları 5,902,948 - - - - 5,902,948 
Digər maliyyə 
öhdəliklər 120,294 - - - - 120,294 
Cəmi maliyyə 
öhdəlikləri 11,608,074,166 587,425,533 - - - 12,195,499,699 
       
AÇIQ 
VALYUTA 
MÖVQEYİ (1,716,126,477) 1,559,122,027 105,648,235 6,408,304 2,895,489  
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31 dekabr 2019-
cu il AZN ABŞ dolları Avro Rusiya 

Rublu Digər Cəmi 

Maliyyə aktivləri       
Pul vəsaitləri və 
onların 
ekvivalentləri 46,788,200 93,297,995 908,038 393,261 - 141,387,494 
Banklarda 
yerləşdirilmiş 
müddətli 
depozitlər 7,000,972 4,250,000 2,855,250 - - 14,106,222 
Müştərilərə 
verilmiş kreditlər 78,555,573 - - - - 78,555,573 
Azərbaycan 
Beynəlxalq 
Bankından alınmış 
aktivlər 9,885,464,717 2,109,106,955 120,626,780 - 10,515,474 12,125,713,926 
Digər banklardan 
alınmış aktivlər 103,879,167 - - - - 103,879,167 
Cəmi maliyyə 
aktivləri 10,121,688,629 2,206,654,950 124,390,068 393,261 10,515,474 12,463,642,382 
       
Maliyyə 
öhdəlikləri       
Maliyyə 
institutlarına 
ödəniləcək 
vəsaitlər 18,262,565 - - - - 18,262,565 
Buraxılmış borc 
qiymətli kağızları 11,801,130,454 704,729,396 - - - 12,505,859,850 
Müştəri hesabları 5,796,080 - - - - 5,796,080 
Digər maliyyə 
öhdəliklər 71,269 - - - - 71,269 
Cəmi maliyyə 
öhdəlikləri 11,825,260,368 704,729,396 - - - 12,529,989,764 
       
AÇIQ 
VALYUTA 
MÖVQEYİ (1,703,571,739) 1,501,925,554 124,390,068 393,261 10,515,474  

Xarici valyuta riskinə həssaslıq 

Aşağıdakı cədvəl Qrupun ABŞ dollarının və Avronun Azərbaycan manatına nisbətən məzənnəsində 30%-
lik artım və ya azalmasına həssaslığını təhlil edir. 10% rəhbərlik tərəfindən xarici valyuta risklərini təhlil 
edərkən daxili risk hesabatlarında xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsinin Qrupa təsirini təhlil edərkən 
istifadə olunur. Həssaslıq təhlili xarici valyutada olan monetar aktiv və öhdəliklərin hesabat tarixinə qalıq 
dəyərindən istifadə edir və bu dəyəri məzənnədəki 10%-lik dəyişiklik üçün uyğunlaşdırır. Əgər xarici 
ölkələrə və xaricdəki əməliyyatlar üzrə verilmiş kreditlər borc verənin və ya borc alanın valyutasında 
deyilsə bu məbləğlər də həssaslıq təhlilinə daxil edilir.  

 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 31 dekabr 2019-cu il tarixinə 
 AZN/ABŞ 

dolları 
+10% 

AZN/ABŞ 
dolları 
-10% 

AZN/ABŞ 
dolları 
+10% 

AZN/ABŞ 
dolları 
-10% 

     
Mənfəət və zərər hesablarına təsiri 155,912,203 (155,912,203) 150,692,322 (150,692,322) 
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 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 31 dekabr 2019-cu il tarixinə 
 AZN/Avro 

+10% 
AZN/Avro 

-10% 
AZN/Avro 

+10% 
AZN/Avro 

-10% 
     
Mənfəət və zərər hesablarına təsiri 10,564,824 (10,564,824) 12,439,007 (12,439,007) 

Qiymət riskləri 

Qiymət riski bazar qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində, bu dəyişikliklərin konkret qiymətli kağıza və ya 
onu yerləşdirən tərəfə məxsus amillərdən və ya bazarda alınıb-satılan bütün qiymətli kağızlara təsir 
göstərən amillərdən asılı olaraq, maliyyə alətinin dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar riskdir. Qrup ümumi və 
ya xüsusi bazar dəyişmələrindən yaranan qiymət risklərinə məruz qalır. 

Həssaslıq təhlilinin məhdudiyyətləri 

Yuxarıda göstərilən cədvəllərdə qeyd olunan təsirlər yalnız bir təxminin dəyişməsini və bu zaman digər 
təxminlərin sabit qaldığını nəzərdə tutur. Reallıqda isə, təxminlər və digər faktorlar arasında korrelyasiya 
mövcuddur. O da qeyd edilməlidir ki, bu həssaslıq münasibətləri xətti şəkildə deyil, və bu nəticələri daha 
böyük və ya daha kiçik təsirləri ölçmək üçün interpolyasiya və ya ekstrapolyasiya etmək olmaz.  

Həmçinin, həssaslıq təhlilində Qrupun aktiv və öhdəliklərini mütəmadi olaraq idarə etməsi nəzərə alınmır. 
Əlavə olaraq, Qrupun maliyyə vəziyyəti istənilən zaman faktiki bazar dəyişmələrinin nəticəsində dəyişə 
bilər. Məsələn, Qrupun maliyyə risklərinin idarə olunması strategiyası, bazardakı dəyişikliklərdən yaranan 
risklərə qarşı Qrupu qorumağı qarşısına məqsəd qoyur. İnvestisiya bazarlarında müşayiət edilən düşmələr 
zamanı qiymətlər müəyyən həddin altına düşdükdə, rəhbərlik investisiyaların satılmasına, investisiya 
portfelinin strukturunun dəyişdirilməsinə qərar verə bilər və ya digər qoruyucu qərarlar qəbul edə bilər. 
Nəticədə, aktivlər hesabatlarda bazar dəyəri ilə göstərildiyinə görə, təxminlərdə baş verən dəyişikliklər 
öhdəliklərə faktiki təsir göstərməyə bilər. Bu kimi hallarda, öhdəlik və aktivlərin ölçülməsində istifadə 
edilən müxtəlif üsullar səhmdar kapitalında böyük dəyişikliklər yarada bilər.  

Yuxarıda göstərilən həssaslıq təhlilinin digər məhdudiyyətlərindən biri Qrupun təxminlərinə görə ehtimal 
edilən riskləri təqdim etmək məqsədilə yalnız qısa müddətdə bazar dəyişmələri ilə əlaqədar 
proqnozlaşdırılması çətin olan fərziyyələrdən istifadə etməsidir; bu zaman təxmin edilir ki, bütün faiz 
dərəcələri eyni qaydada və istiqamətdə dəyişir. 

29. HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR 

Hesabat dövründən sonra əhəmiyyətli hadisə baş verməmişdir. 
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