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31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il
tarixində bitən il
Qeydlər
üzrə
üzrə
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTİNİN
HƏRƏKƏTİ:
Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir
Düzəlişlər:

502,991

511,321

1,930,812

8,180,271

172,558
7,811,101
32,956
(59,343)
(2,509,163)

160,917
13,162,146
243,642
410,444

7,881,912

22,668,741

115,720
(988,226)
47,781,142
80,010,528
(4,869)
(37,955,557)

4,912,567
(39,248,905)
600,415,006
463,606
(53,910,642)

1,034,772
(9,219,607)
25,397,006

2,225,089
9,219,607
(64,012)

114,052,821

546,681,057

Ödənilmiş mənfəət vergisi
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunmuş xalis pul vəsaitləri

114,052,821

(262,578)
546,418,479

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTİNİN
HƏRƏKƏTİ
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması
Əmlak və avadanlıqların silinməsindən yaranmış gəlir
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri

(191,958)
(191,958)

(295,473)
(295,473)

(150,000)
539,525
(65,311)

(140,000)
541,224
(517,895,985)

324,214

(517,494,761)

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar
Digər aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün (ehtiyatların
bərpası)/ehtiyatlar
Köhnəlmə və amortizasiya
Xarici valyuta yenidən qiymətləndirilməsi əməliyyatları üzrə zərər
Əmlak və avadanlığın silinməsindən yaranan zərər
Bərpa olunmuş kreditlər
Yığılmış faizlərdə dəyişikliklər, xalis
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəlki
əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklər
Əməliyyat aktivlərində (artma)/azalma:
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınacaq debitor borclarında
Satış
artmaüçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər
Digər aktivlər
Əməliyyat öhdəliklərində artma/(azalma):
Müştəri hesabları
Alınmış avanslar
Digər öhdəliklər

MALİYYƏLƏŞDİRMƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL
VƏSAİTİNİN HƏRƏKƏTİ
Adi səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər
Maliyyə Qruplarına ödəniləcək vəsaitlərdə artım
Buraxılmış borc qiymətli kağızları üzrə ödənişlər
Maliyyələşdirmə fəaliyyətinə daxil olmuş/(yönəlmiş) xalis pul
vəsaitləri
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1. GİRİŞ
Qrup və onun əsas fəaliyyəti
“Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı və onun törəmə müəsissələri (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 2018ci il tarixinə Qrupun Azərbaycan Respublikasında 12 filialı olmuşdur (2017-ci 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 yaradılmşdır. Törəmə müəssisələrin əsas məqsədi “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin 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
2018-ci il, %

31 dekabr
2017-ci il, %

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

100

100

Cəmi

100

100

Qrupa nəzarət edən ən son tərəf Azərbaycan Respublikası Hökumətidir.
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Qrupun Əməliyyat Mühiti
Qrupun fəaliyyəti əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşir. Beləliklə, Qrup inkişafda olan bazar
iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə bazarlarında fəaliyyətlə bağlı
risklərə məruz qalır. Hüquqi, vergi və normativ baza və rejimlərin inkişafı davam edir, lakin onların müddəalarının
həm fərqli şərh olunması, həm də tez-tez dəyişdirilməsi müşahidə olunur. Bütün bunların və sair hüquqi və vergi
maneələri nəticəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələr müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Bununla yanaşı,
Azərbaycan manatının son zamanlarda kəskin ucuzlaşması və dünya bazarında neftin qiymətinin davamlı şəkildə
aşağı olması biznes mühitində qeyri-müəyyənlik səviyyəsini artırmışdır.
Maliyyə hesabatlarında Azərbaycandakı biznes mühitinin Qrupun fəaliyyətinə və maliyyə vəziyyətinə təsiri Qrup
rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilir. Gələcəkdə biznes mühiti rəhbərliyin cari qiymətləndirməsindən fərqlənə bilər.
2. ƏSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLƏRİ
Təqdimatın əsasları
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2018-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 təsdiqedilmiş 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
alınmasıana 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.
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Xüsusilə də, Qrup investisiya qoyulan müəssisəyə nəzarəti yalnız və yalnız aşağıdakılara sahib olduqda həyata
keçirir:
• investisiya qoyulan müəssisə üzərində səlahiyyətə (misal: müəssisənin uyğun fəaliyyətlərini
istiqamətləndirmək səlahiyyəti verən mövcud hüquqlar);
• investisiya qoyulan müəssisə ilə iş birliyindən əldə edilən gəlirlərə və ya belə gəlirlər üzrə hüquqa;
• gəlirlərə təsir etmək üçün öz səlahiyyətindən istifadə etmə qabiliyyətinə
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:
•
•
•

investisya 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
investisya 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.
Daimilik prinsipi
Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Qrupun damilik 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 qalıqdəyərini dəqiq diskontlaşdıran dərəcədir.
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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.
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 zərərhesablarında tanınır. Kreditin verilməsi haqqında öhdəliyinin müddəti başa çatdıqda
və bu öhdəlik kredit müqaviləsi ilə əvəz olunmadıqda kredit öhdəliyi haqqı konsolidə edilmiş məcmu
gəlirhesabatında tanınır. Kredit xidmətləri üzrə haqlar, xidmətlər görülən zaman gəlir kimi tanınır. Bütün digər haqq
və komissiyalar xidmətlərin göstərilməsi zamanı tanınır.
9 saylı MHBS maliyyə alətləri
9 saylı MHBS-nın tətbiqi nəticəsində, Qrup, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir hesabatında effektiv faiz
dərəcəsi metodu ilə hesablanmış faiz gəliri üzrə gəlirlərin ayrıca təqdim edilməsini tələb edən "Maliyyə
Hesabatlarının Təqdimatı" adlı 1 saylı MUBS-na düzəliş etmişdir. Daha əvvəl Qrup, bu məbləği maliyyə
hesabatlarına qeydlərdə açıqlamışdır. Bundan əlavə, Qrup, 2018-ci ilə aid Qeydlərdə göstərilən, lakin müqayisəli
məlumatlara tətbiq edilməyən "Maliyyə alətləri: Açıqlamalar" adlı 7 saylı MHBS-na düzəlişlər etmişdir.
9 saylı MHBS 1 yanvar 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonrakı illik dövrlər üçün 39 saylı “Maliyyə alətləri:
Tanınma və Qiymətləndirmə” adlı MHBS-ni əvəz edir. Qrup 2017-ci il üzrə 9 saylı MHBS-nin əhatə dairəsinə daxil
olan maliyyə alətləri üçün müqayisəli məlumatı yenidən təqdim etməmişdir. Buna görə 2017-ci il üzrə müqayisəli
məlumatlar 39 saylı MUBS əsasında təqdim edilir və 2018-ci il üzrə təqdim edilən məlumatlarla müqayisə edilmir.
9 saylı MHBS-nin qəbul edilməsindən əmələ gələn fərqlər birbaşa 1 yanvar 2018-ci il tarixinə bölüşdürülməmiş
mənfəətdə tanınmışdır və aşağıda açıqlanır.
(a) Təsnifləşdirmə və qiymətləndirmə
9 saylı MHBS-yə əsasən “ yalnız əsas məbləğin və faizin ödənilməsi” (YƏMFÖ) meyarının uyğun gəlməyən bütün
borc maliyyə aktivləri ilkin tanınma zamanı mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərlə ölçülən aktivlər (MZƏD) kimi
təsnifləşdirilir. Bu meyara uyğun olaraq, “ əsas kreditləşmə sazişi”nə uyğun olmayan borc alətləri, məsələn,
əlaqədar konvertasiya opsionları və ya “reqress hüququ olmayan” kreditlər kimi alətlər MZƏD ilə ölçülür. YƏMFÖ
meyarına cavab verən borc maliyyə aktivləri üçün, ilkin tanınmada təsnifat bu alətlərin idarə olunduğu biznes
modelinə əsasən müəyyən edilir:
➢ “ yığılmaq üçün saxlanılan” əsasda idarə olunan alətlər amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür;
➢ “yığılmaq və satış üşün saxlanılan”əsasda idarə olunan alətlər digər ümumi gəlirdə ədalətli dəyərdə ölçülür
(DÜGƏD);
➢ Ticarət maliyyə aktivləri daxil olmaqla digər əsaslarla idarə olunan alətlər MZƏD ilə ölçülür.
Alətin DÜGƏD kimi təsnifləşdirilməsi yekun olaraq təyin edildiyi hallar istisna olmaqla, kapital maliyyə aktivləri
ilkin tanınmada MZƏD ilə ölçülən alət kimi təsnifləşdirilməlidir. DÜGƏD kimi təsnif edilən kapital investisiyaları
üçün dividend gəliri istisna olmaqla, bütün realizasiya edilmiş və realizasiya edilməmiş gəlir və zərərlər, sonrakı
dövrlərdə mənfəət və ya zərərə təsnifləşdirilməyərək, digər ümumi gəlirdə tanınır.
Maliyyə öhdəlikliklərinin təsnifatı və ölçülərinin 39 saylı MUBS-un tələbləri ilə müqayisədə əsas etibarı ilə
dəyişməz olaraq qalır. Törəmə alətlər MZƏD ilə ölçülməkdə davam edəcəkdir. Əlaqədar törəmə alətlər artıq əsas
maliyyə aktivindən ayrılmır.
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(b) Dəyərsizləşmə
9 saylı MHBS-nin tədbiqi Qrupun maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə zərərlərin uçot qaydasını tamamilə
dəyişmişdir, belə ki, 9 saylı MHBS-un çəkilmiş zərərlər əsasında yanaşması qabaqcadan gözlənilən kredit zərəri
yanaşması (GKZ) ilə əvəz edilmişdir. 1 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən Qrup kredit öhdəlikləri və maliyyə
zəmanətləri müqavilələri ilə birlikdə MZƏD ilə ölçülməyən bütün kreditlər və digər borc maliyyə aktivləri (bu
bölmədə hamısı “maliyyə alətləri” adlandırılır) üçün gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyatı uçota alır. Kapital
alətləri üzrə 9 saylı MHBS əsasında dəyərsizləşmə hesablanmır.
Aşağıdakı cədvəllərdə 9 saylı MHBS-nın qəbul edilməsinin 1 yanvar 2018-ci il tarixinə vəziyyəti haqqında hesabata
və bölüşdürülməmiş mənfəətə təsiri, o cümlədən 39 saylı MUBS əsasında çəkilmiş kredit zərərin hesablanması
qaydasının 9 saylı MHBS ilə nəzərdə tutulmuş GKZ ilə əvəz edilməsinin təsiri əks etdirir.
39 saylı MUBS əsasında balans dəyərinin 1 yanvar 2018-ci il tarixinə 9 saylı MHBS əsasında qeydə alınmış
qalıqlarla üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir:
39 saylı
MUBS
əsasında
ölçmə

39 saylı MUBS

Sinif

Məbləğ

Yeni
dən
təsni
fləşd
irmə

9 saylı
MHBS

Yenidən hesablama
Digər

GKZ

Məbləğ

Sinif

Maliyyə
Aktivləri
Pul vəsaitləri və
pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri
Müştərilə
verilmiş
kreditlər

Banklardan
alınacaq
vəsaitlər
Satılabilən
investisiya
qiymətli
kağızları
Azərbaycan
Beynəlxalq
Bankından
alınmış aktivlər
Azərbaycan
Beynəlxalq
Bankından
alınacaq debitor
borcları

Digər
banklardan
alınmış aktivlər

Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
debitor
borcları)

64,417,414

-

-

-

64,417,414

Amortizasiya
edilmiş dəyər

79,936,984

-

(905,000)

-

79,031,984

Amortizasiya
edilmiş dəyər

12,296,300

-

-

-

12,296,300

Amortizasiya
edilmiş dəyər

23,958

-

-

-

23,958

Amortizasiya
edilmiş dəyər

13,557,701,653

-

-

-

13,557,701,653

Amortizasiya
edilmiş dəyər

319,548,520

-

-

-

319,548,520

Amortizasiya
edilmiş dəyər

103,879,167

-

-

-

103,879,167

Amortizasiya
edilmiş dəyər
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Amortizasiya
Maliyyə
edilmiş dəyər
institutlarına
(Kreditor və
ödəniləcək
debitor
vəsaitlər
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
Müştəri
debitor
hesabları
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
Buraxılmış borc
(Kreditor və
qiymətli
debitor
kağızları
borcları)
Amortizasiya
edilmiş dəyər
(Kreditor və
Digər maliyyə
debitor
öhdəlikləri
borcları)

11,109,492

-

-

-

11,109,492

Amortizasiya
edilmiş dəyər

4,144,256

-

-

-

4,144,256

Amortizasiya
edilmiş dəyər

14,174,546,003

-

-

-

14,174,546,003

Amortizasiya
edilmiş dəyər

68,918

-

-

-

68,918

Amortizasiya
edilmiş dəyər

Bölüşdürülməmiş mənfəət
39 saylı MUBS əsasında yekun qalıq (31
dekabr 2017)

1,455,957

9 saylı MHBS GKZ tanınması
9 saylı MHBS əsasında yekun qalıq (1
Yanvar 2018)
9 saylı MHBS əsasında kapitala dəyişiklik
haqqında hesabat

(905,000)
550,957
(905,000)

Aşağıdakı cədvəldə 39 saylı MUBS əsasında məcmu ilkin kredit zərəri üçün ehtiyat və 39 saylı “Ehtiyatlar,
potensial öhdəliklər və potensial aktivər”adlı MUBS əsasında kredit öhdəlikləri və maliyyə zəmanət müqavilələri 9
saylı MHBS əsasında GKZ ehtiyatları ilə üzləşdirilir.
31 dekabr 2017-ci il tarixinə
39 saylı MUBS / 37 saylı
MUBS əsasında kredit
zərəri üçün ehtiyat

Yenidən
hesablama

1 yanvar 2018-ci il
tarixinə 9 saylı MHBS
əsasında GKZ

Aşağıdakılar üçün dəyərsizləşmə
metodu ehtiyat
Amortizasiya hesablanmış dəyərlə
müştərilərə verilmiş kreditlər

(11,320,240)

(905,000)

(12,225,240)

Öhdəliklər və şərti aktivlər

(11,320,240)

(905,000)

(12,225,240)

Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri pul vəsaitlərininəvvəlcədən məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən və bu
aktivlər üzrə dəyərindəyişməsi riskinə cüzi məruz qalan qoyuluşlardır. Overnayt depozitlər istisna olmaqla, bütün
qısamüddətli banklararası yerləşdirmələr digər banklardan alınacaq vəsaitlərə daxil edilir. Məhdudlaşdırılmış
məbləğlər pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərindən çıxarılır. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya
edilmiş dəyərlə əks etdirilir.
14

“AQRARKREDİT” QSC BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
(Azərbaycan Manatı ilə)

Banklardan alınacaq vəsaitlər
Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində Bank digər banklarda müxtəlif müddətlər üzrə əmanətlər yerləşdirir.
Banklardan alınacaq vəsaitlər ədalətli dəyərdə tanınır. Ödəniş tarixi müəyyən olan banklardan alınacaq vəsaitlər
sonradan amortizasiya olunmuş maya dəyərində effektiv faiz metodundan istifadə edilərək ölçülür və dəyərsizləşmə
zərər ehtiyatları çıxılmaqla tanınır. Banklardan alınacaq vəsaitlər 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 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
ehtiyyatlarla 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.
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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 qism və transfer edilən hissələrin nisbi ədalətli dəyərinə görə
təyin edilmiş və tanınmayan qismdən 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 hesablanılması və faiz xərci
məbləğinin müvafiq dövrlər üzrə paylaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu metod maliyyə öhdəliyininnəzərdətutulan istifadə
müddəti üzrə təxmin edilən gələcək ödəniləcək vəsaitləri və ya müvafiq olduqda, daha qısa müddət üzrə maliyyə
öhdəliyinin qalıq dəyərini dəqiq diskontlaşdıran dərəcədir.
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.
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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
Mebel və qurğular
Kompüter və avadanlıq
Nəqliyyat vasitələri
Digər əsas vəsaitlər

4-7%
20-25%
20-25%
20-25%
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 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.
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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.
Ehtityat 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 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.
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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
göstərşlərinə müvafiq olaraq işəgötürənlər tərəfindən cari ödənişlərin hesablanması zamanı işçi heyəti üzrə nəzərdə
tutlan 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 səhmər 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:

ABŞ dolları /AZN
AVRO /AZN
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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.
Dəyərsizləşmə üzrə zərər ehtiyatları
Dəyərsizləşmə üzrə qiymətləndirilmənin aparılması üçün Qrup verilmiş kreditlərin mütəmadi olaraq təhlilini
keçirir. Qrupun dəyərsizləşmə üzrə zərər ehtiyatları yaratması onun kreditlər və alınacaq vəsaitlər portfelində yarana
biləcək dəyərsizləşmə ehtiyatlarının tanınması məqsədi daşıyır. Qrup rəhbərliyi hesab edir ki, ehtiyatlarla bağlı
təxminlər ən əsas subyektivlik daşıyan məqamdır, çünki: (i) gələcəkdəki itkilərin faizi və şübhəli kreditlər üzrə
yarana biləcək itkilərin ölçülməsi üzrə edilən ehtimallar müxtəlif dövrlər arasında dəyişir, hesabat tarixində isə bu
ehtimallar yalnız cari təcrübəyə əsaslanır, və (ii) Qrupun təxmin etdiyi itkilərlə faktiki itkilər arasında əhəmiyyətli
fərqlər yaranarsa, bu fərqlər Qrupun gələcəkdəki fəaliyyətinin yekunlarına, eləcə də maliyyə vəziyyətinə təsir
göstərə bilər.
Borcalanın maliyyə çətinlikləri olduqda və eyni borcalana aid az tarixi məlumat mənbələri əldə olunduğu hallarda
dəyərsizləşmə zərərinin məbləğini təxmin etmək üçün Qrupun rəhbərliyi mülahizələrdən istifadə edir. Eləcə də,
Qrupun əvvəlki təqdimat əsasında gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətində dəyişiklikləri, müştərilərin əvvəlki
davranışını, qrup daxilində borcalanın ödəniş qabiliyyətində mənfi dəyişikliklər haqqında ümumi məlumatı və qrup
daxilində aktivlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar olan ölkə miqyaslı və yerli iqtisadi şərtlərə dair
təxminlər edir. Rəhbərlik kredit riski daşıyan aktivlər üzrə tarixi zərər təcrübəsinə və kreditlər qrupunda
dəyərsizləşmə üzrə eyni olan obyektiv sübutlara əsaslanan təxminlərdən istifadə edir. Tarixi məlumatda cari şərait
əks olunmadığından, yeni kreditlər qrupuna dair müşahidə olunan məlumata düzəlişlər etmək üçün Qrup rəhbərliyi
mülahizələrdən istifadə edir.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatları, mövcud iqtisadi və
siyasi şərtlər əsasında təyin edilmişdir. Ölkədə baş verə biləcək hadisələri və bu şəraitin maliyyə aktivləri üzrə
gələcək dövrlərdə dəyərsizləşmə ehtiyatlarının uyğunluğuna edəcəyi təsirlə bağlı Qrup qabaqcadan xəbər vermək
iqtidarında deyil.
Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi
Mənfəət və zərər vasitəsi ilə ədalətli dəyərində tanınan maliyyə alətləri və bütün törəmə alətlərədalətli 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, daimlilik, 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
ekstrapolasiya 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 amplidudaları, valyuta
məzənnələrində dəyişmələr, qarşı tərəfin kredit reytinqi və qiymətləndirmə düzəlişləri, maliyyə alətlərinin
qiymətləndirilməsində artıq və ya cüzi dəyişikliklərüzrəfərqli ehtimallardan istifadə etməsi hallarında, Qrupun təqdim
edilmiş xalis mənfəətinə maddi təsir göstərə biləcək fərqlər yarana bilər.
Assosiasiya edilmiş müəssisədə investisiya. Assosasiyalar Qrupun onlar üzərində mühüm təsiri (birbaşa və
dolayısı ilə) yalnız idarə etmədiyi, ümumiyyətlə 20 - 50 faiz arası səs vermə hüququna malik səhmlərə malik olduğu
müəssissələrdir. Assosasiyalara yatırılmış investisiyalar mühasibatlıqda iştirak payı metodu ilə hesablanır və ilkin
olaraq maya dəyəri ilə hesablanır. Assosasiyaların qalıq dəyərinə qudvill də daxildir, hansı ki maya dəyərindən
köhnəlmə xərcini çıxmaqla hesablanır. Assosasiyaların 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 assossiyasiyanın itkilərində payı onun assossiyasiyada güddüyü
maraqdan, təmin olunmamış alınacaqlar daxil olmaqla, artıq olarsa, Qrup sonrakı itkiləri tanımır istisna olaraq o
hallardakı o, assossiya adından öhdəlikləri üzərinə götürür və ya ödənişlər edir.
3. DƏRC OLUNMUŞ, LAKİN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR VƏ ŞƏRHLƏR
Hazırki 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.
Standart
16 saylı MHBS,
“İcarələr”

Xarakteristika
MHBS 16 “İcarələr”, 13 yanvar 2016-cı il tarixində dərc
olunmuşdur.
(a) Yeni Standart icarəyə götürənin bütün icarələr üçün aktiv
və öhdəlikləri tanımasını tələb edən vahid mühasibatlıq
modelini təqdim edir. İcarəçi istifadə etmə hüququ olan aktivi
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda icarə öhdəlikləri
kimi digər aktivlərdən ayrıca olaraq göstərməlidir.
(b) Standarta icarəyə götürənlər üçün 2 tanınma istisnası
daxildir: “azdəyərli” aktivlərin icarəsi və qısamüddətli lizinqlər.
(c) İcarəçi mənfəət vəya zərər hesabatında əsas aktivin sinfinə
uyğun olaraq istifadə etmə hüququ olan aktivin amortizasiya və
icarə öhdəlikləri üzrə faiz xərcini tanımalıdır.
İcarə verən 16 saylı MHBS-da tam retrospektiv və ya
dəyişdirilmiş retrospektiv yanaşmanı tədbiq etməlidir.

Qüvvəyə minmə
tarixi
1 Yanvar 2019

Rəhbərlik yeni standartların həyata keçirilməsi, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına təsir göstərməsi və Qrup
tərəfindən qəbulu müddətini də nəzərə alır.
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4. XALİS FAİZ GƏLİRLƏRİ
31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il üzrə

Faiz gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində aktivlər üzrə faiz gəlirləri:
Dəyərsizləşməmiş aktivlər üzrə faiz gəlirləri
Dəyərsizləşmiş aktivlər üzrə faiz gəlirləri

15,452,918
1,719,971

7,349,905
832,338

Cəmi faiz gəlirləri

17,172,889

8,182,243

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində maliyyə aktivləri üzrə faiz
gəlirləri:
Müştərilərə verilmiş kreditlərüzrə faiz gəlirləri
Banklardan alınacaq vəsaitlərüzrə faiz gəlirləri

16,627,199
545,690

7,297,066
885,177

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində aktivlər üzrə cəmi faiz
gəlirləri

17,172,889

8,182,243

Faiz xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində öhdəliklər üzrə faiz xərcləri

(105,968)

(105,778)

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində öhdəliklər üzrə faiz xərcləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər üzrə faiz xərcləri

(105,968)

(105,778)

Cəmi faiz xərcləri

(105,968)

(105,778)

17,066,921

8,076,465

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar
təmin olunmamışdan əvvəl xalis faiz gəliri

5. EHTİMAL EDİLƏN ZƏRƏR ÜÇÜN EHTİYATLAR, DİGƏR EHTİYATLAR

31 dekabr 2016-cı il
Ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar
Silinmiş aktivlər
Silinmiş aktivlərin bərpa edilməsi
31 dekabr 2017-ci il

Müştərilərə verilmiş
kreditlər
(3,392,909)

İnvestisiya qoyuluşu
(242)

Cəmi
(3,393,151)

(8,180,271)
252,940
(11,320,240)

(242)

(8,180,271)
252,940
(11,320,482)

(905,000)

-

(905,000)

9 saylı MHBS əsasında 1 yanvar 2018-ci il
tarixinə yenidən hesablanmış ilkin qalıq

(12,225,240)

(242)

(12,225,482)

Ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar
Silinmiş aktivlər
Silinmiş aktivlərin bərpa edilməsi
31 dekabr 2018-ci il

(1,930,812)
59,343
(14,096,709)

(242)

(1,930,812)
59,343
(14,096,951)

9 saylı MHBS-in qəbul edilməsinin təsiri
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6. XARİCİ VALYUTA İLƏ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ XALİS GƏLİR/ (ZƏRƏR)
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərər aşağıdakı şəkildə olmuşdur:
31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il üzrə

Dilinq əməliyyatları, xalis
Valyuta qalıqlarının yenidən qiymətləndirilməsi, xalis

(140,522)
(7,670,579)

(9,265,541)
13,162,146

Cəmi xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis (zərər)/gəlir

(7,811,101)

3,896,605

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il üzrə

7. HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ VƏ XƏRCLƏRİ
Haqq və komissiya gəlirləri və xərcləri aşağıdakı şəkildə olmuşdur:

Haqq və komissiya gəlirləri:
Məsləhət xidmətləri
Nağd pul vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatları üzrə
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə agent
sazişinə əsasən yığılan lizinq ödənişləri üzrə
Hesablaşma əməliyyatları üzrə
Digər

77,863
75,663

55,430
208,798

123,291
80,288
9,487

1,198
361,951
11,945

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri

366,592

639,322

Haqq və komissiya xərcləri:
Hesablaşma əməliyyatları üzrə
Nağd pul vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatları üzrə
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə

(199,033)
(3,742)
(98,744)

(189,310)
(9,955)
(3,636)

Cəmi haqq və komissiya xərcləri

(301,519)

(202,901)

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il üzrə

Əldə olunmuş girov aktivlərinin satılmasından yaranan gəlir
Silinmiş aktivlərin bərpasından gəlir
Digər

4,896,500
13,092
2,404

266,605
20,115
21,210

Cəmi digər gəlirlər

4,911,996

307,930

8. DİGƏR GƏLİRLƏR
Digər gəlirlər aşağıdakılardan ibarətdir:
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9. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ
Əməliyyat xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:

Əmək haqları və digər mükafatlar
Sosial sığorta xərcləri
İstismar xərcləri
Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər
Peşəkar xidmətlər
Amortizasiya və köhnəlmə
Ofis ləvazimatları
Rabitə xərcləri
Mühafizə xidmətləri
Ezamiyyət xərcləri
İcarə xərcləri
Üzvlük haqqları
Reklam xərcləri
Kommunal xidmətlər
Digər xərclər
Cəmi əməliyyat xərcləri

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il üzrə

2,113,946
467,738
216,305
7,385,353
282,223
172,558
113,678
66,245
79,647
79,729
45,983
73,170
56,129
31,127
615,255

2,022,788
438,358
145,867
408,223
153,729
135,950
101,575
70,977
75,042
75,339
45,498
32,211
65,233
34,057
52,906

11,799,086

3,857,753

10. MƏNFƏƏT VERGİSİ
Qrup, vergiləri Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən hazırlanmış vergi hesabatlarına və
qeydlərinə əsasən hesablayır və bu hesablamalar MHBS-dan fərqlənə bilər.
Bəzi xərclər vergiyə cəlb olunmadığından və bəzi gəlirlər vergidən azad olduğundan Qrup müəyyən daimi vergi
fərqlərinin təsirinə məruz qalır.
Təxirə salınmış vergilər konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında göstərilən aktiv və öhdəliklərin qalıq dəyəri ilə
onların vergi hesabatındakı qalıq dəyərləri arasındakı müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirini əks etdirir. 31 dekabr
2018-ci il və 2017-ci il tarixlərinə olan müvəqqəti fərqlər əsasən gəlir və xərclərin tanınmasında müxtəlif üsulların
istifadə edilməsinə, eləcə də bəzi aktivlər üzrə vergi uçotunda olan qalıqların konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarında olan qalıqlara nisbətən fərqli olması nəticəsində yaranır.
Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi xüsusilə fərqli şərhlərə və dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bundan
əlavə, vergi qanunvericiliyinə dair rəhbərliyin şərhi vergi orqanlarının şərhindən fərqlənə biləcəyi üçün,
sövdələşmələrə vergi orqanları tərəfindən etiraz edilə bilər və nəticədə Qrupa konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları
üçün əhəmiyyətli olacaq əlavə vergilər, cəzalar və faizlər təyin oluna bilər.
31 dekabr 2018-ci il
Vergi bazasını artıran müvəqqəti fərqlər:
Əmlak və avadanlıq
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər

31 dekabr 2017-ci il

(516,371)
(526,082)

(482,103)
(338,320)

(1,042,453)

(820,423)

Vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər:
Qeyri-maddi aktivlər

17,786

17,786

Cəmi vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər

17,786

17,786

Cəmi vergi bazasını artıran müvəqqəti fərqlər
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31 dekabr 2018-ci il
Xalis vergi bazasını azaldan / (artıran) müvəqqəti fərqlər

31 dekabr 2017-ci il

(1,024,667)

(802,637)

Xalis təxirə salınmış vergi öhdəliyi, mənfəət vergisi faizi ilə (20%)

(204,933)

(160,527)

Xalis təxirə salınmış vergi öhdəliyi

(204,933)

(160,527)

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlikləri
Dövrün əvvəlinə
Təxirə salınmış mənfəət vergisi (xərcləri)/gəlirləri
Dövrün sonuna

(160,527)

(175,779)

(44,406)

15,252

(204,933)

(160,527)

Mühasibat mənfəəti ilə mənfəət vergisi xərci arasında əlaqə 31 dekabr 2018-ci və 2017-ci il tarixlərinə aşağıdakı
kimi izah edilir:
31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il üzrə

502,991

511,321

Qanunla təyin edilmiş vergi dərəcəsi ilə nəzəri vergi, 20%
Tanınmayan vergi xərci
Daimi fərqlərin vergiyə təsiri

(100,598)
(190,905)
-

(102,264)
(77,992)
-

Mənfəət vergisi xərci

(291,503)

(180,256)

Cari mənfəət vergi xərci
Təxirə salınmış vergi öhdəliklərində dəyişiklik

(247,097)
(44,406)

(195,508)
15,252

Mənfəət vergisi xərci

(291,503)

(180,256)

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Nağd pul
ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər
Digər banklardakı müxbir hesablar

188,807
139,876,311
38,537,373

268,723
28,221,015
35,927,676

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

178,602,491

64,417,414

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir

11. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri aşağıdakılardan ibarətdir:
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12. BANKLARDAN ALINACAQ VƏSAİTLƏR
Banklardan alınacaq vəsaitlər aşağıdakılardan ibarətdir:
31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Bankda olan müddətli depozit

12,180,580

12,296,300

Cəmi banklardan alınacaq vəsaitlər

12,180,580

12,296,300

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun depozitlər üzrə açıqlanması aşağıdakı kimi olmuşdur:
Bankın adı
“Turanbank”
ASC
“Turanbank”
ASC
“Turanbank”
ASC
“Turanbank”
ASC
Hesablanmış faiz
Cəmi

Müqavilə
tarixi

Bitmə tarixi

Valyuta

İllik faiz
dərəcəsi

Müqavilə
məbləği

31 dekabr 2018ci il tarixinə

6/11/2018

11/5/2019

Manat

7%

3,000,000

3,000,000

23/10/2018

10/23/2019

2%

2,920,200

2,920,200

23/10/2018

10/23/2019

Avro
ABŞ
dolları

2%

4,250,000

4,250,000

2/2/2018

2/2/2020

Manat

7%

2,000,000

2,000,000
10,380
12,180,580

31 dekabr 2017-ci il tarixinə Qrupun depozitlər üzrə açıqlanması aşağıdakı kimi olmuşdur:
Bankın adı

Müqavilə tarixi

Bitmə tarixi

“Turanbank” ASC

02.11.2017

02.11.2018

“Turanbank” ASC

20.10.2017

“Turanbank” ASC

20.10.2017

“Turanbank” ASC

01.02.2017

Valyuta

İllik faiz
dərəcəsi

Müqavilə
məbləği

31 dekabr 2017-ci
il tarixinə

7%

3,000,000

3,000,000

20.10.2018

Manat
ABŞ
dolları

2%

4,250,250

4,250,250

20.10.2018

Avro

2%

3,046,050

3,046,050

01.02.2018

Manat

7%

2,000,000

2,000,000

Hesablanmış faiz

-

Cəmi

12,296,300

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

Fiziki şəxslər
Hüquqi şəxslər
Hesablanmış faiz
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Ümumi)
Təxirə salınmış komissiya gəliri
Çıxılsın: Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar (Xalis)
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31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

21,453,652
68,793,220
4,734,182

21,581,540
67,719,617
2,225,019

94,981,054
(226,441)
(14,096,709)
80,657,904

91,526,176
(268,952)
(11,320,240)
79,936,984
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Müştərilərə verilmiş cəmi kreditlərin ədalətli dəyəri 31 dekabr 2018-ci ildə 80,657,904 AZN (31 dekabr 2017-ci il:
79,936,984 AZN) təşkil etmişdir.
31 dekabr 2018-ci və 2017-ci il tarixlərinə, müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə yığılmış faiz gəlirləri, müvafiq
olaraq, 4,734,182 AZN və 2,225,019 AZN təşkil etmişdir.
2018 və 2017-ci illər ərzində kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın hərəkəti aşağıdakı kimidir:

Mərhələ 1

31 dekabr 2018
Mərhələ 2 Mərhələ 3

Cəmi

31 dekabr 2017
Cəmi

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 1 Yanvar
tarixinə

-

1,631,354

10,593,886

12,225,240

3,392,909

İl ərzində dəyərsizləşmə və silinmiş
kreditlər

-

(1,468,863)

3,340,332

1,871,469

7,927,331

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 31
Dekabr tarixinə

-

162,491

13,934,218

14,096,709

11,320,240

Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Korporativ kreditlər
Fiziki şəxslərə kreditlər – kənd təsərrüfatı
Fiziki şəxslərə kreditlər – ticarət
Fiziki şəxslərə kreditlər – xidmət
Fiziki şəxslərə kreditlər – tikinti
Fiziki şəxslərə kreditlər – istehsal
Fiziki şəxslərə kreditlər – digər

68,436,780
18,437,508
2,490,591
279,361
24,159
28,270
550,203

67,719,617
18,244,298
2,464,492
276,434
23,906
27,974
544,436

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər

90,246,872

89,301,157

9 saylı MHBS Maliyyə Alətləri 1 yanvar 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonrakı illik dövrlər üçün 39 saylı
Maliyyə Alətləri: Tannma və Qiymətləndirmə adlı MUBS-nı əvəz edir. Təşkilatın bu standartı tətbiq etməsinə dair
detallı məlumat üçün 2 saylı Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi Qeydinə istinad edin.
Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə kredit riskinə dair məlumat üçün 30 saylı Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi
Qeydinə istinad edin.
Müştərilərə verilmiş kredit və avansların hər bir sinfi üzrə balans dəyəri təxminən 31 dekabr 2018-ci il və 31 dekabr
2017-ci 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 dəyərini 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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14. ƏMLAK VƏ AVADANLIQ
Əmlak və avadanlıq aşağıdakılardan ibarətdir:

Binalar

Mebel və
qurğular

Kompüter və
avadanlıqlar

Nəqliyyat
vasitələri

Digər əsas
vəsaitlər

Cəmi

İlkin dəyəri
31 dekabr 2016-cı il
Əlavələr
Silinmələr

1,256,874
(206,614)

224,999
13,795
(6,576)

418,828
130,162
(11,920)

719,722
134,016
(89,344)

28,819
3,000
(1,182)

2,649,242
280,973
(315,636)

31 dekabr 2017-ci il

1,050,260

232,218

537,070

764,394

30,637

2,614,579

67
(19,700)

18,415
(5,115)

82,651
(23,591)

73,400
-

-

174,533
(48,406)

1,030,627

245,518

596,130

837,794

30,637

2,740,706

(534,774)
(22,704)

(160,316)
(12,994)

(256,979)
(42,560)

(462,443)
(58,453)

(17,508)
(2,015)

(1,432,020)
(138,726)

68,101

2,022

1,868

3

-

71,994

(489,377)
(22,210)

(171,288)
(12,365)

(297,671)
(56,041)

(520,893)
(53,189)

(19,523)
(4,194)

(1,498,752)
(147,999)

10,206

231

4,662

351

-

15,450

(501,381)

(183,422)

(349,050)

(573,731)

(23,717)

(1,631,301)

529,246
560,883

62,096
60,930

247,080
239,399

264,063
243,501

6,920
11,114

1,109,405
1,115,827

Əlavələr
Silinmələr
31 dekabr 2018-ci il
Yığılmış
amortizasiya
31 dekabr 2016-cı il

İl üzrə tutulmalar

Ləğv edilmiş
silinmələr
31 dekabr 2017-ci il

İl üzrə tutulmalar

Ləğv edilmiş
silinmələr
31 dekabr 2018-ci il

Xalis qalıq dəyəri:
31 dekabr 2018-ci il
31 dekabr 2017-ci il

15. İNVESTİSİYA QOYULUŞU
İnvestisiya qoyuluşu aşağıdakılardan ibarətdir:

“Başak İnam” ASC
“Bakı Banklararası Valyuta Birjası” QSC
Dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat
Cəmi investisiya qoyuluşu

Sahiblik dərəcəsi
%

31 dekabr
2018-ci il

Sahiblik dərəcəsi
%

31 dekabr
2017-ci il

0.4
20

24,000
200
(242)

0.4
20

24,000
200
(242)

23,958

23,958

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 qeyrimüəyyənliklər mövcud olduğu üçün, diskont edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti metodu bir çox fərqli ədalətli dəyər
göstərcilərinə gətirib çıxarır.
Qrupun rəhbərliyi, yuxarıda qeyd olunan investisiyalarının ədalətli dəyərinintəyin olunmasını mümkün hesab etmir.
Bu investisiyalar 24,200 AZN məbləğində olan (2017: 24,200 AZN) ilkin dəyər ilə tanınır. Yuxarıda qeyd edilmiş
şirkətlər cari maliyyə vəziyyətləri haqqında məlumatı dərc etməmişdirlər, onların paylarının dəyəri
qiymətləndirilməmişdir və hazırkı ticarət qiyməti açıqlanmamışdır. Bu aktivlər üçün bazar likvid xarakter daşımır,
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lakin rəhbərlik güman edir ki, qalıq dəyərinə yaxın qiymətdə potensial maraqlı alıcılar yerli kommersiya bankları və
investisiya şirkətləri ola bilər.
16. QEYRİ - MADDİ AKTİVLƏR
Qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

İlkin dəyəri
Dövrün əvvəlinə
Əlavələr
Silinmələr

218,682
17,425
-

204,182
14,500
-

Dövrün sonuna

236,107

218,682

Yığılmış amortizasiya
Dövrün əvvəlinə
İl üzrə tutulmalar
Ləğv edilmiş silinmələr

(158,138)
(24,559)
-

(135,947)
(22,191)
-

Dövrün sonuna

(182,697)

(158,138)

Dövrün sonuna

53,410

60,544

Dövrün əvvəlinə

60,544

68,235

Xalis qalıq dəyəri

17. SATIŞ ÜÇÜN SAXLANILAN UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Satış məqsədli aktivlər aşağıdakılardan ibarətdir:

31 dekabr 2016-cı il tarixinə satış üçün saxlanılan aktivlər
Əlavələr
Satışlar/Silinmələr

Satış üçün saxlanılan aktivlər üzrə ehtiyatlar
31 dekabr 2017-ci il tarixinə satış üçün saxlanılan aktivlər
Əlavələr
Satışlar/Silinmələr

Satış üçün saxlanılan aktivlər üzrə ehtiyatların bərpası
olunması/silinmə
31 dekabr 2018-ci il tarixinə satış üçün saxlanılan aktivlər

Daşınmaz
əmlak

Digər

Cəmi

533,672

49,500

583,172

32,300
(347,938)
(143,468)

(4,500)
-

32,300
(352,438)
(143,468)

74,566

45,000

119,566

339,071
(294,048)
(35,654)

(4,500)
-

339,071
(298,548)
(35,654)

83,935

40,500

124,435

31 dekabr 2018-ci və 2017-ci il tarixlərinə müvafiq olaraq 83,935 və 74,566 AZN məbləğində daşınmaz əmlaklara
müştərilərə verilmiş kreditlərin geri qaytarılmaması qarşılığında götürülmüş daşınmaz əmlak daxildir.
31 dekabr 2018-ci və 2017-ci il tarixlərinə müvafiq olaraq 40,500 və 45,000 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.
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18. 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 sağlamlaşdrma tədbirləri haqqında“ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin15
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 əmakın 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 “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra–“ASK” ASC) mülkiyyətinə (balansına) verilməlidir. Qrup qeyd olunan
fərmanın icrasına başlamışdır.
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun idarəetməsinə verilən problemli aktivlərin məbləği 12,778,608,111 AZN
(2017: 13,557,701,652 AZN) təşkil etmişdir.
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun Beynəlxalq bankla hesablaşmasının nəticəsində, Beynəlxalq Bankın Qrup
qarşısında 239,537,992 AZN ( 2017: 319,548,520 AZN) məbləğində öhdəliyi yaranmışdır.
19. DİGƏR BANKLARDAN ALINMIŞ AKTİVLƏR
2017-ci il ərzində 103,879,167 AZN problemli aktiv digər banklardan Qrupun idarəetməsinə verilmişdir. 31 dekabr
2018-ci il tarixinə digər banklardan Qrupun idarəetməsinə verilmiş problemli aktivin qalığı 103,879,167 AZN
olmuşdur.
20. DİGƏR AKTİVLƏR
Digər aktivlər qeyri-maliyyə aktivlərindən ibarətdir və aşağıdakı şəkildə təqdim olunur:
31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlərin idarə
olunması ilə əlaqədar xərclər
Nizamnamə kapitalının artırılması-Səhmdardan alınacaq borclar
Avans ödənişləri
Dövlət büdcəsindən alınacaq vəsaitlər
Digər

110,321,552
10,000,000
212,855
1,917,417
17,491

74,225,211
10,000,000
33,792
252,313
2,442

Cəmi digər aktivlər

122,469,315

84,513,758

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

İstiqrazlar
Maliyyə Nazirliyinə verilmiş veksellər
Beynəlxalq Banka verilmiş veksellər
Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

9,482,104,014
2,860,475,489
1,108,400,000

9,482,104,014
3,583,976,789
1,108,465,200

13,450,979,503

14,174,546,003

“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 hamsı 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 keçririlir. İstiqrazlar üzrə faiz ödənişlərinə güzəşt tətbiq edilmir və bu ödənişlər
istiqrazlara mülkiyyət hüququ əldə edildiyi gündən başayaraq 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 Təşkilatnın “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 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 sağlamlaşdırması tədbirləri çərçivəsində “Aqrarkredit” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatı 2017-ci il ərzində “Aqrarkredit” QSC hər birinin dəyəri
100,000,000 ABŞ dolları olan 30 ədəd dövlət təminatlı, illik 5 faiz dərəcəcli 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 01 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 sağlamlaşdırması 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 01 sentyabr 2017-ci il tarixinə hesablanmış faizlər çıxıldıqdan sonra
qalan hissəsi “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə
otürülmüşdür.
31

“AQRARKREDİT” QSC BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
(Azərbaycan Manatı ilə)

Maliyyə Nazirliyinə verilmiş veksellərdə 2018-ci il ərzində 723,501,300 AZN məbləğində azalma olmuşdur.
Azalmaya səbəb Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış problemli kreditlər qarşılığında girov götürülmüş
əmlakların “ASK” ASC-yə ötürülməsi ilə bağlı olmuşdur.
22. MALİYYƏ İNSTİTUTLARINA ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlərə aşağıdakılar daxildir:
31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan alınmış vəsaitlər
Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi
Şimal Şərq Layihəsi

8,546,341
3,102,676
-

7,854,902
3,196,824
54,250

-

3,516

Hesablanmış faiz
Cəmi maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər

11,649,017

11,109,492

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrup tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna ödəniləcək vəsait cəmi maliyyə
insitutlarına ödəniləcək vəsaitlərin təqribən 73%-ni təşkil etmişdir (2017: 71%). 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 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərinə SKMF-ə ödəniləcək vəsaitlərin ümumi
dəyəri müvafiq olaraq 8,546,341 AZN və 7,854,902 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 2018-ci il tarixinə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı kreditləri üzrə Dövlət agentliyinə
ödəniləcək vəsaitlərin ümumi dəyəri, 5 ilə qədər müxtəlif ödəniş müddəti ilə, illik faiz dərəcəsi 2% olmaqla,
3,102,676 AZN (31 dekabr 2017-ci il: 3,196,824 AZN) təşkil etmişdir.
31 dekabr 2017-ci il tarixlərinə Qrup tərəfindən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərliyi
altında keçirilən Şimal Şərq layihəsindən 54,250 AZN məbləğində kiçik və orta sahibklarlara dəstək olmaq üçün
ödəniş müddəti 5 il və illik faiz dərəcəsi 4.75% (Şimal Şərq) və 2% (Şimal Qərb) olan kredit alınmışdır. 2018-ci il
ərzində borc tamamilə ödənilmişdir.
23. MÜŞTƏRİ HESABLARI
Müştəri hesabları aşağıdakılardan ibarətdir:
Cari hesablar

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Hüquqi şəxslər
Fiziki şəxslər

4,849,986
329,042

4,042,435
101,821

Cəmi müştəri hesabları

5,179,028

4,144,256

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Kənd təsərrüfatı
İstehsal
Ticarət
Digər

4,759,064
26,844
329,042
64,078

3,620,657
362,945
101,821
58,833

Cəmi müştəri hesabları

5,179,028

4,144,256

Sektorlar üzrə təhlil:
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24. DİGƏR MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

Digər maliyyə öhdəlikləri:
Peşəkar xidmətlər üzrə ödəniləcək vəsaitlər
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə
ödəniləcək vəsaitlər
Tranzitdə olan kreditor borcları
Komissiya üzrə ödəniləcək vəsaitlər
Digər
Cəmi digər maliyyə öhdəlikləri

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

18,290

18,880

15,046,169
138,361

129
11,643
27,327
10,939

15,202,820

68,918

25. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR
Digər öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
Digər qeyri-maliyyə öhdəlikləri:
Təxirə salınmış gəlir
Alınmış avanslar
Əmlak vergisi üzrə öhdəlik
Digər
lik
Cəmi digər öhdəliklər

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

6,479,284
2,730,625
1,092,404
1,139

43,744
9,219,607
78

10,303,452

9,263,429

26. NİZAMNAMƏ KAPİTALI
Cəmi nizamnamə kapitalı Cəmi nizamnamə kapitalı
31 dekabr 2018
31 dekabr 2017
Adi səhmlər

22,669,491

22,669,491

“Aqrarkredit” QSC bank olmayan kredit Təşkilatın Səhmdarlarının 22 may 2014-cü il tarixli (Protokol No.1)
növbədənkanar 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
altımış 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.
31 dekabr 2018-ci və 2017-ci 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 2018-ci və 2017-ci maliyyə illərinin nəticələri üzrə adi səhmlər üzrə müvafiq
2018-ci və 2017-ci illər ərzində 150,000 AZN və 140,000 AZN məbləğlərində dividend elan etmişdir.
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27. 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 2018-ci və 2017-ci 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.
28. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR
BMS 24 “Əlaqəli Tərəflərlə bağlı Qeydlər” standartının tələblərinə əsasən əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarətdir:
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(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 2018-ci il
Əlaqəli
tərəflərlə olan
qalıqlar
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
- törəmə müsəssisə
- digər əlaqəli tərəflər

38,428,865

Banklardan alınacaq vəsaitlər
- digər əlaqəli tərəflər

12,180,580

Maliyyə institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər
- digər əlaqəli tərəflər

11,649,017

Beynəlxalq bankdan alınacaq vəsaitlərs
- digər əlaqəli tərəflər

239,537,992

Buraxılmış borc qiymətli kağızları
- digər əlaqəli tərəflər

31 dekabr 2017-ci il

Maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ
178,602,491

64,417,414

12,180,580

12,296,300
12,296,300

11,649,017

11,109,492
11,109,492

239,537,992

319,548,520
319,548,520

13,450,979,503
13,450,979,503

Əlaqəli
tərəflərlə olan
əməliyyatlar

Maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ

64,135,012

14,174,546,003
13,066,080,803

31 dekabr 2018-ci il

Qrup rəhbərliyinin məvacibi:
-Qısa müddətli işçi müavinətləri, ümumi

Əlaqəli
tərəflərlə olan
qalıqlar

Maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ

31 dekabr 2017-ci il
Əlaqəli
tərəflərlə olan
əməliyyatlar

11,799,086
280,186

Maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ
3,857,753

362,495

31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərində tamamlanan illər üzrə məcmu gəlir hesabatına aşağıdakı əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatlar daxildir:
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31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il
Əlaqəli
tərəflərlə olan
əməliyyatlar
Faiz gəlirləri
- digər əlaqəli tərəflər

261,272

Faiz xərcləri
- digər əlaqəli tərəflər

105,968

Haqq və komissiya gəlirləri
- digər əlaqəli tərəflər

366,592

31 dekabr 2017-ci il
tarixində bitən il

Maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ

Əlaqəli
tərəflərlə olan
əməliyyatlar

17,172,889

Maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ
8,182,243

1,050,822
105,968

105,778
105,778

366,592

639,322
639,322

29. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ
Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri BMUS 32 “Maliyyə Alətləri: Qeyd və Təqdimat” və BMUS 39
“Maliyyə Alətləri: Tanınma və Ölçülmə” 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 2018-ci il
Qalıq dəyəri Ədalətli dəyəri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınacaq debitor
borcları
Digər banklardan alınmış aktivlər
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Digər maliyyə öhdəlikləri

31 dekabr 2017-ci il
Qalıq dəyəri
Ədalətli dəyəri

178,602,491
12,180,580
23,958
80,657,904
12,778,608,111

178,602,491
12,180,580
23,958
80,657,904
12,778,608,111

64,417,414
12,296,300
23,658
79,936,984
13,557,701,653

64,417,414
12,296,300
23,658
79,936,984
13,557,701,653

239,537,992
103,879,167
11,649,017
5,179,028
13,450,979,503
15,202,820

239,537,992
103,879,167
11,649,017
5,179,028
13,450,979,503
15,202,820

319,548,520
103,879,167
11,109,492
4,144,256
14,174,546,003
68,918

319,548,520
103,879,167
11,109,492
4,144,256
14,174,546,003
68,918

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;
•
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.
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31 dekabr 2018-ci il

1-ci Səviyyə

2-ci Səviyyə

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlər
Digər banklardan alınmış aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınacaq debitor
borcları
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Digər maliyyə öhdəlikləri

178,602,491
-

-

31 dekabr 2017-ci il

1-ci Səviyyə

2-ci Səviyyə

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlər
Digər banklardan alınmış aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınacaq debitor
borcları
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Digər maliyyə öhdəlikləri

3-cü Səviyyə

Cəmi

178,602,491
12,180,580
12,180,580
23,958
23,958
80,657,904
80,657,904
- 12,778,608,111 12,778,608,111
103,879,167
103,879,167
239,537,992
239,537,992
11,649,017
11,649,017
5,179,028
5,179,028
- 13,450,979,503 13,450,979,503
15,202,820
15,202,820

3-cü Səviyyə

Cəmi

64,417,414
-

64,417,414
12,296,300
12,296,300
23,958
23,958
79,936,984
79,936,984
- 13,557,701,653 13,557,701,653
103,879,167
103,879,167

-

319,548,520
319,548,520
11,109,492
11,109,492
4,144,256
4,144,256
- 14,174,546,003 14,174,546,003
68,918
68,918

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 peşəka rmülahizələr 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 aşağıqiymətlərlə 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.
30. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ
Qrupun fəaliyyəti üçün risklərin idarə edilməsi Qrup əməliyyatlarının mühüm elementini təşkil edir. Qrupun
əməliyyatlarına təsir göstərəcək əsas risklər aşağıdakılardan ibarətdir:
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•
•
•

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 olulnmasına 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

DHRH

DHZ

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.
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.
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 modelərində Qrup geniş miqyaslı proqnoz məlumatlarına, məsələn kredit riski komponentlərin
qiymətləndirmələrinə inteqrasiya olunmuş iqtisadi göstəricilərə əsaslanır. Dəyərsizləşmə zərərləri və azatetmələr
maliyyə aktivinin ümumi balans dəyərinə düzəliş kimi uçota alınan modifikasiya zərərlərindən ayrı olaraq uçota
alınır və açiqlanır.
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-cu 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. Müştərinin
defolt vəziyyətində olub-olmamasını keyfiyyət baxımından qiymətləndirilməsi çərçivəsində
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
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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 dəyişilikləri 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.
Dəyərsizləşmiş hesab olunan kreditlər. Bank ehtiyatı AMəGKZ üzrə tanıyır.
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.

Mərhələ 3:
AYKD:

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.

Maksimal Əvəzləşdirmədən
Risk
sonra xalis risk
ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər (Qeyd 12)
Digər banklardakı müxbir hesablar (Qeyd 12)
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları

47,176,058
131,426,433
80,657,904
23,958

47,176,058
131,426,433
80,657,904
23,958

Maksimal Əvəzləşdirmədən
Risk
sonra xalis risk
ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər (Qeyd 12)
Digər banklardakı müxbir hesablar (Qeyd 12)
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları

28,221,015
35,927,676
79,936,984
23,958

28,221,015
35,927,676
79,936,984
23,958

31 dekabr
2018-ci il
Əvəzləşdirmədən
və alınmış
Alınmış
təminatlardan
təminatlar
sonra xalis risk
80,657,904
-

47,176,058
131,426,433
23,958

31 dekabr
2017-ci il
Əvəzləşdirmədən
və alınmış
Alınmış
təminatlardan
təminatlar
sonra xalis risk
79,936,984
-

28,221,015
35,927,676
23,958

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 AAAdan BBB-yə qədərdir. BBB-dan aşağı dərəcəli maliyyə aktivləri spekulyativ alətlər kimi təsnifləşdirilir.
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Aşağıdakı cədvəl Qrup tərəfindən saxlanılan maliyyə aktivlərin kredit dərəcələrini 31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il
tarixlərinə əks etdirir (məlumat bütün vaxtı keçməmiş və ya köhnəlməmiş maliyyə aktivləri üzrə hazırlanmışdır):

Digər banklardakı müxbir hesablar
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları

Digər banklardakı müxbir hesablar (Qeyd 12)
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları

AAA

AA

A

BBB

BBB-

-

-

-

-

-

- 131,426,433 131,426,433
- 12,180,580 12,180,580
- 80,657,904 80,657,904
23,958
23,958
31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

AAA

AA

A

BBB

BBB-

-

-

-

-

-

BB+

BB+

Dərəcəsiz

31 dekabr
2018-ci il
Cəmi

Dərəcəsiz

- 35,927,676 35,927,676
- 12,296,300 12,296,300
- 79,861,075 79,861,075
23,958
23,958

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.
Likvidlik riski
Aşağıdakı cədvəllərdə likvidlik və faiz dərəcələri risklərinin təhlili təqdim edilmişdir. Cədvəllər aşağıdakı
təfsilatları təqdim edir:
Orta çəkili
effektiv faiz
dərəcəsi
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş
kreditlər

Vaxtı
keçmiş

1 aya qədər

1 aydan
3 ayadək

3 aydan
1 ilədək

1 ildən
5 ilədək

5 ildən
artıq

31 dekabr
2018-ci il
Cəmi

4.04%

-

-

-

12,180,580

-

-

12,180,580

12.13%

7,686,524

20,612,416

33,794,916

18,096,915

467,133

-

80,657,904

7,686,524

20,612,416

33,794,916

30,277,495

467,133

-

92,838,484

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Satılabilən investisiya
qiymətli kağızları

-

178,602,491

-

-

-

-

178,602,491

-

-

-

-

23,958

-

23,958

Cəmi maliyyə aktivləri

7,686,524

199,214,907

33,794,916

30,277,495

491,091

-

271,464,933

-

1,218,130

1,206,569

4,415,339

4,808,979

-

11,649,017

-

1,218,130

1,206,569

4,415,339

4,808,979

-

11,649,017

Cəmi faiz gətirən aktivlər

MALİYYƏ
ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
Cəmi faiz xərci yaradan
öhdəliklər

1.50%
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Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri

-

5,179,028
15,202,820

-

-

-

-

5,179,028
15,202,820

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

-

21,599,978

1,206,569

4,415,339

4,808,979

-

32,030,865

177,614,929
19,394,286

32,588,347
32,588,347

25,862,156 (4,317,888)
25,862,156 (4,341,846)

-

19,394,286

51,982,633

77,844,789

Likvidlik boşluğu
Faiz dərəcəsi boşluğu
Məcmu faiz dərəcəsi
boşluğu

Orta çəkili
effektiv faiz
dərəcəsi Vaxtı keçmiş 1 aya qədər
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş
kreditlər

3 aydan
1 ilədək

1 ildən
5 ilədək

5 ildən
artıq

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

- 10,316,300

-

-

12,296,300

1 aydan
3 ayadək

4.04%

-

12.33%

9,249,802

19,967,193 32,737,045 17,530,433

452,511

-

79,936,984

9,249,802

21,947,193 32,737,045 27,846,733

452,511

-

92,233,284

Cəmi faiz gətirən aktivlər

1,980,000

73,502,943

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Satılabilən investisiya
qiymətli kağızları

-

64,417,414

-

-

-

-

64,417,414

-

-

-

-

23,958

-

23,958

Cəmi maliyyə aktivləri

9,249,802

86,364,607 32,737,045 27,846,733

476,469

-

156,674,656

4,586,251

-

11,109,492

MALİYYƏ
ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər

-

1,161,712

1,150,687

Cəmi faiz xərci yaradan
öhdəliklər

-

1,161,712

1,150,687

4,210,842

4,586,251

-

11,109,492

Müştəri hesabları
Digər öhdəliklər

-

4,144,256
68,918

-

-

-

-

4,144,256
68,918

5,374,886

1,150,687

4,210,842

4,586,251

-

15,322,666

80,989,721 31,586,358 23,635,891 (4,109,782)
20,785,481 31,586,358 23,635,891 (4,133,740)

-

Cəmi maliyyə öhdəlikləri
Likvidlik boşluğu
Faiz dərəcəsi boşluğu
Məcmu faiz dərəcəsi
boşluğu

1.50%

-

4,210,842

20,785,481 52,371,839 76,007,730

71,873,990

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:
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Orta
çəkili
effektiv
faiz
dərəcəsi
MALİYYƏ
AKTİVLƏRİ
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
4.04%
Müştərilərə verilmiş
12,33%
kreditlər
Cəmi faiz gətirən
aktivlər
Pul vəsaitləri və
onların ekvivalentləri
Satılabilən
investisiya qiymətli
kağızları
Azərbaycan
Beynəlxalq
Bankından alınmış
aktivlər
Azərbaycan
Beynəlxalq
Bankından alınacaq
debitor borcları

1 ildən
5 ilədək

5 ildən artıq

31 dekabr
2018-ci il
Cəmi

Vaxtı keçmiş

1 aya qədər

-

-

-

12,180,580

-

-

12,180,580

7,686,524

20,612,416

33,794,916

18,096,915

467,133

-

80,657,904

7,686,524

20,612,416

33,794,916

30,277,495

467,133

-

92,838,484

-

178,602,491

-

-

-

-

178,602,491

-

-

-

-

23,958

-

23,958

12,778,608,111

-

-

-

-

- 12,778,608,111

-

239,537,992

-

-

-

-

438,752,899

33,794,916

30,277,495

491,091

1,218,130

1,206,569

4,415,339

4,808,979

Cəmi maliyyə
aktivləri
12,786,294,635
MALİYYƏ
ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
1.50%
Buraxılmış borc
qiymətli kağızları
0.15%
Cəmi faiz xərci
yaradan öhdəliklər

3 aydan
1 ilədək

1 aydan
3 ayadək

239,537,992

13,289,611,036

-

11,649,017

13,450,979,503 13,450,979,503

1,218,130

1,206,569

4,415,339

4,808,979

-

5,179,028

-

-

-

-

5,179,028

-

15,202,820

-

-

-

-

15,202,820

21,599,978

1,206,569

4,415,339

4,808,979

Likvidlik boşluğu
Faiz dərəcəsi boşluğu

417,152,921
19,394,286

32,588,347
32,588,347

25,862,156 (4,317,888)
25,862,156 (4,341,846)

(13,450,979,503)
(13,450,979,503)

Məcmu faiz dərəcəsi
boşluğu

19,394,286

51,982,633

77,844,789

(13,377,476,560)

Müştəri hesabları
Digər maliyyə
öhdəlikləri
Cəmi maliyyə
öhdəlikləri
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Orta
çəkili
effektiv
faiz
dərəcəsi
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Banklardan alınacaq
vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş
kreditlər

3 aydan
1 ilədək

1 ildən
5 ilədək

5 ildən artıq

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

-

1,980,000

-

10,316,300

-

-

12,296,300

9,249,802

19,967,193

32,737,045

17,530,433

452,511

-

79,936,984

9,249,802

21,947,193

32,737,045

27,846,733

452,511

-

92,233,284

-

64,417,414

-

-

-

-

64,417,414

-

-

-

-

23,958

-

23,958

13,557,701,653

-

-

-

-

-

319,548,520

-

-

-

4.04%
12,33%

Cəmi faiz gətirən aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Satılabilən investisiya
qiymətli kağızları
Azərbaycan Beynəlxalq
Bankından alınmış aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq
Bankından alınacaq debitor
borcları
Cəmi maliyyə aktivləri
MALİYYƏ
ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları

1 aya qədər

1 aydan
3 ayadək

Vaxtı
keçmiş

13,566,951,455

405,913,127

32,737,045

27,846,733

- 13,557,701,653

-

319,548,520

476,469

1.50%

-

1,161,712

1,150,687

4,210,842

0.15%

-

-

-

-

- 14,174,546,003 14,174,546,003

-

1,161,712

1,150,687

4,210,842

4,586,250 14,174,546,003 14,185,655,494

-

4,144,256
68,918

-

-

-

5,374,886

1,150,687

4,210,842

4,586,250

Likvidlik boşluğu
Faiz dərəcəsi boşluğu

400,538,241
20,785,481

31,586,358
31,586,358

23,635,891
23,635,891

(4,109,781) (14,174,546,003)
(4,133,739) (14,174,546,003)

Məcmu faiz dərəcəsi
boşluğu

20,785,481

52,371,839

76,007,730

71,873,991 (14,102,672,012)

Cəmi faiz xərci yaradan
öhdəliklər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri

-

4,586,250

- 14,033,924,829

-

-

11,109,491

4,144,256
68,918

14,174,546,003 14,189,868,668

Likvidlik və faiz dərəcəsi üzrə təhlillər MHBS 7 standartına müvafiq olaraq aşağıda göstərilən cədvəllərdə təqdim
edilmişdir. Bu cədvəllərdə əks edilən məbləğlər maliyyə vəziyyəti hesabatında əks etdirilən məbləğlərlə uyğun olmaya
bilər, ona görə ki, aşağıdakı təqdimat maliyyə öhdəliklərinin maliyyə vəziyyəti hesabatında effektiv faiz metodu
əsasında təqdim edilmiş ümumi müqavilə üzrə qalıq ödənişlərini (faizlərin ödənişi daxil olmaqla) əks etdirən ödəniş
müddətlərinin təhlillərini əhatə edir.
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5 ildən artıq

31 dekabr
2018-ci il
Cəmi

4,808,979

-

11,649,017

4,808,979

-

11,649,017

-

-

5,179,028
15,202,820
20,381,848

4,415,339

4,808,979

-

32,030,865

3 aydan
1 ilədək

1 ildən
5 ilədək

5 ildən artıq

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

1 aya qədər

1 aydan
3 ayadək

3 aydan
1 ilədək

1 ildən
5 ilədək

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər

1,218,130

1,206,569

4,415,339

Cəmi faiz xərci yaradan
maliyyə öhdəlikləri

1,218,130

1,206,569

4,415,339

Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri

5,179,028
15,202,820
20,381,848

-

-

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

21,599,978

1,206,569

1 aya qədər

1 aydan
3 ayadək

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları

1,131,018

1,147,161

4,209,924

4,621,389

14,174,546,003

11,109,492
14,174,546,003

1,131,018

1,147,161

4,209,924

4,621,389 14,174,546,003

14,185,655,495

Müştəri hesabları
Digər öhdəliklər

4,144,256
68,918
4,213,174

-

-

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

5,344,192

1,147,161

4,209,924

Cəmi faiz xərci yaradan
maliyyə öhdəlikləri

-

-

4,144,256
68,918
4,213,174

4,621,389 14,174,546,003

14,189,868,669

Bazar riski
Bazar riskinə, faiz dərəcəsində, xarici valyuta məzənnələrində və qiymətləndirmədəki dəyişmələrdən yaranan və
Qrupun məruz qaldığı risklər aiddir. 2018-ci və 2017-ci 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.
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Vergidən əvvəlki mənfəət təsiri
31 dekabr 2018-ci il tarixinə
Faiz dərəcəsi
Faiz dərəcəsi
+1%
–1%
Maliyyə aktivləri:
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Maliyyə öhdəlikləri:
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Vergidən əvvəlki mənfəətə xalis təsiri

31 dekabr 2017-ci il tarixinə
Faiz dərəcəsi
Faiz dərəcəsi
+1%
–1%

806,579
121,806

(806,579)
(121,806))

799,370
122,963

(799,370)
(122,963)

(116,490)

116,490

(111,095)

111,095

811,895

(811,895)

811,238

(811,238)

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.
Qrupun xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsi zamanı məruz qalacağı risklər aşağıdakı cədvəldə təqdim edilmişdir:

AZN

ABŞ dolları

Avro

Rusiya
Rublu

Digər

31 dekabr
2018-ci il
Cəmi

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Satılabilən investisiya qiymətli kağızları
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış
aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınacaq
debitor borcları
Digər banklardan alınmış aktivlər

111,941,565
4,207,459
-

797,039
3,014,511
-

5,342,451
-

-

178,602,491
12,180,580
80,657,904
23,958

11,199,851,003 1,463,506,903

94,092,296

-

21,157,909

12,778,608,111

236,633,238
-

-

-

-

239,537,992
103,879,167

11,452,796,832 1,816,289,165

97,903,846

5,342,451

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Müştəri hesabları
Digər öhdəliklər

11,649,017
12,398,950,265 1,052,029,238
5,179,028
15,202,820
-

-

-

-

11,649,017
13,450,979,503
5,179,028
15,202,820

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

12,430,981,130 1,052,029,238

-

-

-

13,483,010,368

97,903,846

5,342,451

21,157,909

(89,520,165)

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ

60,521,436
4,958,610
80,657,904
23,958

2,904,754
103,879,167

(978,184,298)

764,259,927
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AZN

ABŞ dolları

Avro

Rusiya
Rublu

Digər

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

26,685,360

32,545,001

4,802,300

384,753

-

64,417,414

Banklardan alınacaq vəsaitlər

4,999,500

4,251,054

3,045,746

-

-

12,296,300

Müştərilərə verilmiş kreditlər

79,936,984

-

-

-

-

79,936,984

23,958

-

-

-

-

23,958

10,495,798,429 2,556,631,834 194,433,707 298,548,848

12,288,835

13,557,701,653

Satılabilən investisiya qiymətli kağızları
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış
aktivlər
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınacaq
debitor borcları
Digər banklardan alınmış aktivlər
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

3,875,000

315,673,520

-

-

-

319,548,520

103,879,167

-

-

-

-

103,879,167

10,715,198,398 2,909,101,409 202,281,753 298,933,601 12,288,835

14,137,803,996

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları

-

-

-

-

11,109,492

13,066,080,803 1,108,465,200

11,109,492

-

-

-

14,174,546,003

Müştəri hesabları

4,144,256

-

-

-

-

4,144,256

Digər öhdəliklər

68,918

-

-

-

-

68,918

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

13,081,403,469 1,108,465,200

-

-

-

14,189,868,669

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ

(2,366,205,071) 1,800,636,209 202,281,753 298,933,601

12,288,835

(52,064,673)

Xarici valyuta riskinə həssaslıq
Aşağıdakı cədvəl Qrupun ABŞ dollarının və Avronun Azərbaycan manatına nisbətən məzənnəsində 30%-lik artım
və ya azalmasına həssaslığını təhlil edir. 30% 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 30%-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 2018-ci il tarixinə
AZN/ABŞ dolları AZN/ABŞ dolları
+10%
-10%
Mənfəət və zərər hesablarına təsiri

76,425,993

(76,425,993)

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

Mənfəət və zərər hesablarına təsiri

AZN/Avro
+10%

AZN/Avro
-10%

9,790,385

(9,790,385)

31 dekabr 2017-cı il tarixinə
AZN/ABŞ dolları
+10%
180,063,621

AZN/ABŞ dolları
-10%
(180,063,621)

31 dekabr 2017-cı il tarixinə
AZN/Avro
+10%
20,228,175

AZN/Avro
-10%
(20,228,175)

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.
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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.
31. HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR
Fiziki şəxslərin problemli kreditləri ilə bağlı 28 Fevral 2019-cu il tarixində aşağıdakı Fərman imzalanmışdır:
✓ Fiziki şəxslərin banklara 10,000 (on min) ABŞ dollarınadək xarici valyutada olan əsas kredit borclarının
devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi, bu Fərman qüvvəyə mindiyi günə Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının elan etdiyi məzənnəyə uyğun olaraq, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına üç aydan gec
olmayaraq manatla ödənilsin;
✓ 2015-ci il fevralın 21-nə xarici valyutada mövcud olan əsas kredit borcuna münasibətdə – 1 ABŞ dollarına
0,25 manat (0,15 ABŞ dolları) kimi;
✓ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müraciəti əsasında, banklara 682,000
000 manat məbləğinədək dövlət zəmanəti ilə təmin edilmiş güzəştli kredit verilməsini təmin etsin;
✓ Bu Fərmanın 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan tədbirlər nəticəsində bankların valyuta mövqeyinin
pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə ayrılmış kreditin hesabına banklara, onların müraciəti əsasında
215,000,000 ABŞ dolları dəyərinədək xarici valyutada ifadə olunmuş, illik faiz dərəcəsi 0,5 faiz olmaqla
qiymətli kağızların verilməsini təmin etsin.
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