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MAr,irrya HESлBATLARININ HAzIRLANMASI чо TaSDiQ EDiLMasi iLa вАёLI
RанваRLiYiп MэsULMoTiNiN BOYANI
31 DEKABR 2017-ci il, тдкiхiгто QoDaR оLлN пёчк ЁzKa

Aqaýrdakr boyanat, miistэqil auditorlann hesabatrnda (sah 2) gёstэrilmi; auditorlann rэуiпdа olan чеzifэlэr
haqqrnda miiddealarla birga oxunmaltdr че "AGBANK" ASC-nin (bundan sопrа o'Bank") mаliууэ
hesabatlan ilэ alaqodar rэhЬэrlik чэ mtistэqil auditorlar arasmda mtivafiq vezifэ bёlgiisiinti oks etdirmэk
mэqsэdi dagryrr.

Bankrn 31 dekabr 20l8-ci il tarixindo bitэn il iizrэ mаliууэ vэzi}yetini, faaliyyetinin поtiсэlэriпi, pul
vasaitlэrinin herokati va kapitalda dэyigikliklэri Maliyye Hesabatlarlnm Beynelxalq Standartlanna
("MHBS") miivafiq qaydada oks etdiren mаliууэ hesabatlanntn haztrlanmasma gёrэ rahborlik masuliyyэt
daqryrr. 

,i

Маliууэ hesabatlannt hazlrlayarkan, rэhЬаrlik:

Mi.ivafiq miihasibat prinsiplorinin segilmэsi чэ uyýun оlаrаq tэtbiq edilmэsi;
Mэntiqli va mаqsэdаuуýuп qararlann чэ tохmiпlэriп qэЬul edilmэsi;
Нэr hanst эhэmiууоtli kэпаrlаqmаlапп aglqlanmast чэ maliyye hesabatlannda izah edilmasi qerti

ilo MHBS-nrn tаlаЬlэriпо riayet olunmast чэ;
. Оgоr yaxln gэlэоэkdэ, Bankrn поrmаl ýertlэr altrnda baliyyэtini davam etdirocayi gtman edilirse,
hesabat tarixine maliyya hesabatlarrnrn faaliyyэtin davamlrlrýr prinsipi osaslnda haztrlanmasma gёrа
mэsuliууэt da;ryrr.

Rahbэrlik hэmgiпiп:

. Bankrn daxilindo sэmеrоli чэ ytiksak sэviyyэli daxili пэzаrэt sisteminin
qordnmast;

Bankrn mаlilуэ hesabatlarrnrn MHBS-na uуýчп olaraq haztrlanmast чэ vazilyotini
istanilan zаmап diizgiin эks еtdirэп miihasibat ugotu sisteminin to;kil olunmast;
. Miihasibat ugotunun Bankrn fэаliууэt gёstэrdiуi <ilkэdэ qэЬчl edilmiq qanunvericilik чо mtihasibat
ugotu standartlaлna mi,ivafi q qaydada apanlmast;
. MЁmkiin imkanlardan istifadэ еdэrэk Bankm aktivlэrinin mi.ihafizэ edilmэsinin
чэ;
. Saxtakarltq, yanlrqlrq чэ digэr qanuna uyýunsuzluq
almmast iigiin mosuliyyat daqryrr.

З 1 dekabr 20l8-ci il tarixinda biton il tizrэ maliyya hesabatlarr
cu ildэ tosdiq edilmiqdir,

idаrэ Heyэtiadlndan:

hallanntn miiэууэп edilmэsi ча qarýlslnm

Banktn tэrэfiпdап 20 may 20|9-

чэ

olunmast

20 may 2019-cu il
Azarbaycan Respublikast, Bakt

sаkiпэ Хэlэfоча
Маliууэ Departamentinin Direktoru

20 may 20l9-cu il
АzэrЬауоап Respublikast, Bakt
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RýМ АzеrЬаýап

Dernirchi fuwеr 2']St Лооr,
З7 Khojaly ave, AZ-l025,

Baku, АzеrЬаijзп
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MOsTaqiL AtJDiToRuN нЕ sABATI

"AGBANK" ASC-nin Sohmdarlarrna че Rэhbэrlivina:

Ray I

Biz "AGBank" Agtq Sэhmdаr Comilyetinin ("Bank") 31 dekabr 20l8-ci il tarixinэ mаliууэ чэzi}уаti
haqqrnda hesabatdan че hэmiп tarixda tamamlanan il tizrэ mэпfаэt чо уа zetet vе sair mасmu gэlir,
kapitalda deyigikliklэr чэ pul vэsaitlэrinin hэrэkоti haqqrnda hesabatlardan, еlэсэ da эsаs ugot siуаsэtlэri
vа sair izahedici mэlumаtlап эhаtо еdэп qeydlэrden iЬаrэt olan mаliууэ hesabatlarrnrn auditini apardlq.
Bizim rэyimizca, haztrkt mаliууэ hesabatlarr Вапkm 31 dekabr 20l8-ci il tarixinэ mаliууэ vэziyyetini чэ
hэmiп tarixdэ tamamlanan il iizrэ maliyya пэtiсэlоriпi чэ pul чэsаitlэriпiп hэrаkэtiпi bflttin эhэmiууэtli
аsРеktlэr baxtmtndan Маliууэ Hesabatlarrnm Beynэlxalq Standartlarma uyýun оlаrаq di,izgiin eks etdirir.

F'aaliyyotin Fasilasizliyi

О h аmiуу at li q еу r i- miiayy апli kla Ь аý ll аЕ qlаmа

Bankrn malilya hesabatlarrnda Qeyd 4-ti diqqэtinize gatdrrmaq istoyirik, Нэmiп qeydэ еsаsэп, 31 dekabr
20l8-ci il tarixindэ tamamlanan il i,izre Bankrn ёhdэliklоri аktiчlэriпdеп 28,79З miп AZN 9ох olmuqdur.
Вuпuпlа yanaqr mаliууэ aktivlэri чэ бhdэliklarinin mi,iqavilэ i.izrэ сidэпiq tаriхlэriпэ аsаsэп, Bank З 1 dekabr
2018-ci il tarixinindan sonrakt on iki aylrq dёvrde257,762 min AZN mэсmu likvidlik gatrqmazlrýr ila
i.izlэqmi;dir. Qeyd 4-do toqdim edildiyi kimi, Ьu hadisoler чэ уа qartler, Qeyd 4-da tosvir olunmuq digэr
mэsаlоlэrlэ birlikdэ, ahomilyэtli qeyTi-miiэyyonliyin m<ivcudluýunu niimayiq etdirir ki, bu da Bankrn
fэaliyyotinin fasilasizliyini miihi.im giibho altrna sala Ьilэr. Bu mesala ila baýlr rэуimiz modifikasiya edilmir,

Н е s аЬ atl аrlп fa аlф а tiп fas ila s izliy i р riп s ip i а s as lп da h апr l апmа ý,

Yuxanda miiэууэп edilmiq эhаmilуэtli qеуri-miiэууэпlik, hesabatlann foaliyyэtin fasilosizliyi prinsipi
эsаsmdа hмrlапmаstшп uyýunsuz olduýunu iйdэ etrnir. Вапkш hazrkt mаliууэ hesdbatlarr fеаlilуэtiп
fasilosizliyi prinsipi эsаsmdа hazrlanmrqdrr. RэhЬэrliуiп Bankr lэýч etmek чэ уа onun fэаliууэtiпi
dayandrrmaq isteyi yaxud bundan baqqa hэr hansr diger rеаl alternativi olmadrýr hallar istisna olmaqla,
hesabatlarrn fэаliууэtiп fasilasizliyi prinsipi эsаsmdа haztrlanmasr uyýun hesab olunur. Aparrlan mаliууэ
hesabatlarrnrn auditinin Ьir hissasi olaraq, biz rэhЬэrliуiп Bankrn Ъalilyatin fasilesizliyi prinsipino asasan
mаliууэ hesabatlarrnm hazrlanmasmm uyýun olduýu neticasinэ geldik.

Maliyya hesabatlanna gбrо rаhЬаrliуiп va korporativ idaraetmo iizro cavabdeh olan gaxslarin
masuliyyati

Rehbэrlik haztrkr mаliууэ hesabatlarrnrn Maliyyo Hesabatlarrnm Веупэlхаlq Standartlarrna uyýun olaraq
hazrlanmasr чэ di.izgtin tэqdim edilmasi, elece do firrldaqgrlrq чэ yaxud sэhч nэticosindэ уаrапmаsmdап
astlt оlmауаrаq, аhэmiууэtli tэhriflоr olmayan maliyya hesabatlanntn hazrlanmasr iigiin rahberliyin zeruri
hesab etdiyi daxili пэzаrэt sisteminэ gёrа masuliyyot dagryrr.

т}.{ý рФ\,výýt Ер ýýýtl,ý ýjжýýýýт&{3ý
AUl]lT l тАх l CONýUl-Tlýiý
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Maliyye hesabatlarrnm hazшlanmasl zamanl rahberlik, Bankr tэýч etmek чэ уа onun fэalilyatini
dayandrrmaq istэyi yaxud bundan baqqa hэr hansr digar real alternativi olmadrýr hallar istisna olmaqla,
Bankrn ёz fэalilyetini fasilэsiz davam etdirmek qabiliyyэtinin qiymэtlandirilmosi, чуЕчп olduqda
fealiyyэtin fasilэsizliyi ile baýlr mэlumаtlаrtп aglqlanmasl чэ fealiyyэtin fasilasizliyi prinsipino osasen
maliyyo hesabatlannm haarlanmaýma gбrэ masuliyyet dagryrr,

Korporativ idaraetma iizra cavabdeh olan ýахslэr Bankrn maliyyэ hеsаЬаtlаrmm hazrlanmaýl prosesina
пэzаrаt tigiin mэsuliууоt daýryrrlar.

Maliyya hеsаЬаtlаrlшп auditina gбrа ачditоrчп masuliyyati

Bizim moqsэdimiz saxtakarlrq yaxud sohv nэticasindo уаrапmаsmdап aýlh olmayaraq maliyya
hesabatlannda эhэmiууэtli sэhчlэrо yol verilmadiyino dair kifayat qэdэr эminlik alda etmэk ча royimizi
бztiпdэ эks etdiran auditor hesabattnm haztrlanmasrndan ibarotdir. Кifауэt qэdэr эminlik dedikdэ уЁksэk
эmiпlik savilyosi nazarde tutulur. Lakin Ьеlэ эminlik saviyyosi Beynэlxalq Audit Standartlanna чуФп
auditin apaпlmast zamanl btitiin эhэmiууэtli tэhriflerin agkar оlчпасаýmа zomanat чеrmir. Frrrldaqgrlrq va
уа sэhч пэtiсаsiпdэ уаrапа bilэcok tэhriflэr о halda эhэmiууеtli hesab edilir ki, опlаr ayrl-ayrlhqda чо уа
biitбvliikdэ mаliууэ hesabatlarr эsаsmdа istifadegilэrin qabul etdiklэri iqtisadi qаrаrlаrа tэsir gёstэrэ bilsin.

Beynэlxalq Audit Standartlanna uуЕчп aparrlmtq audit gergivasindэ biz auditin aparrldrýr biittin miiddэt
эrzinda peýekar miilahizalэr iroli siiriir чэ реýэkаr skeptisizmi sахlаушq. Bundan аlачэ biz:

. saxtakarlrq yaxud sahv nэticosindo yaranmasmdan asill оlmауаrаq mаliууэ hesabatlannm
эhаmiууэtli dэrэсэdэ tэhrif edilmэsi risklэrini miiэууоп edir чэ qiymэtlondirir, Ьч risklэrэ qar;r audit
prosedurlart i;leyib hazrrlayrr чэ tatbiq edir; rayimizin bildirilmasi iigiin yetorli чэ miivafiq aýasl
tamin edan audit siibutu эldэ edirik. Frrrldaqgrlrq nэticosinda уаrапап еhэmiууэtli tэhriflаriп aqkar
edilmэmэsi riski sэhч nэticosinda уаrапап эhэmiууоtli tэhriflеriп aqkar еdilmэmэsi riskinden
yiiksэkdir. Веlэ ki, frrrldaqgrlrq gizli sёvdeloqme, saxtakarltq, molumatlann bilorэkdan
gбstэrilmэmasi, tэhrif edilmiq qekilda teqdim edilmэsi ve уа daxili nezarat sistemindэ sui-istifadэ
hallarrnr nozorde tutшr.

. Bankrn daxili nozarat sisteminin effektivliyi Ьаrаdэ ray bildirmak tigiin deyil, qaraitэ uyýun audit
prosedurlannrn iglenib haztrlanmasr meqsedilэ audit tigtin эhamiyyэtli olan daxil nezarat siýtemi iizrэ
melumat эldэ edirik.

. Totbiq edilon ugot siyasotlorinin uyýunluýunu, ugot tэхmiпlаriпiп чэ rэhborlik tоrеfiпdэп hazrrlanmtý
miivafiq agtqlamalarm эsаslt olduýunu qiyrnatlandiririk.

. Fealiyyэtin fasilasizliyi ile baýlr rэhьеrliуiп .mtilahizalэrinin чуýuпluýu чэ alda edilmiý audit
siibutlarrna esasen Bankrn fasilasiz fэаliууэt gбstаrmэk qabiliyyoti ila baýlr еhоmiууэtli dеrосэdэ

;i.ibho yarada bilacok hadisэ va qэrаit iizre qeyri-mtioyyэnliyin mбvcud olub-olmamasrna dair fikir
bildiririk. Ohemiyyotli qeyri-miioyyanliyin mбчсчd оlduф Ьаrеdа пэtiсеуэ geldikdэ, biz auditor
rеуimizdэ diqqэti maliyye hesabatlarrndakr miivafiq agrqlamalara сэlЬ еtmэli, Ьеlэ aglqlamalar

уеtэrli olmadrqda, rэyimizi dэyiqdirmoliyik. Nэtiсэlэrimiz auditor hesabatmm tarixinэdak alda
edilmiq audit stibutlanna esaslanrr. Lakin gоlэсэk hаdisэ чэ qаrаitlэr Bankm .fasilэsiz fеаliууэt
gоstэrmэk qabiliyyэtini dayandrrmasma sebab ola Ьilэr,

. Маliууэ hesabatlarmm iimumi toqdimatmt, strukturunu чэ mаzrпuпuпu, о сiimlэdэп a9lqlamalan чэ
maliyye hesabatlarrnda mёчсud omoliyyatlar ve hadisэlarin diizgiin tэqdim edilmэsini
qiymetlэndiririk.

Biz digэr mэsаlоlаrlэ yanaýl, planla;drrrlan audit рrоsеdчrlапшп hacmi чэ vaxfio эhemiyyэtli audit
naticelbri, еlесэ de audit рrоsеsiпdэ miiэlуэп etdiyimiz daxili поzаrэt sistemindeki эhamiyyatli
gatrqmazlrqlar Ьаrэdэ mэlчmаt tэqdim edirik.

20 mау 20l9-cu il

Bakt, Azarbaycan Respublikasr Т<sл4 Лz;еyЬйЦйw



AGBANK ASC
моNт,эот ча YA ZaRaR чо SAiR MacMU GaLiR HAQQINDA HESABAT
з1 DEKABR 2018_ci il тдкiхilтоа TAMAMLANAN ir, ЁzKa
(Мiп ДzаrЬаусап Мапаft ila)

31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il
Qeyd tarixinda bitan tarixinda bitan

diiчr iizra dбчr iizra

Faiz gэlirlаri
Faiz хаrсlэri

6

6

1,1,614 )? )11
(16,525) (22,042)

Xalis faiz galiгlari 1,089 1,235

Haqq чэ kommissiya gэlirlэri 7 27,795 1 8,9 l7
Haqq va kommissiya хаrсlаri 8 (1S,604) (13.094)

Xalis haqq ча kommissiya gаlirlаri 9,191 5,823

Xarici valyuta эmэliууаtlаrl iizrэ xalis galir 5,765
Xarici valyuta mЁЬаdilаsiп$эп xalis gаlir/(zэrэr) 124
Digэr gаlirlэr 9 2,622

7,6,18

7

9,07l
Эmaliyylrt galirlari 18,791 23,814

Dэуэrsizlэqmэ tizra zэrэrlэriп geri qaytarrlmasr
/(yaradrlmasr)
i99i hеуэti iizra хэrсlэr
sаir iimumi inzibati xarclar

906 (1,61з)
(8,064) (8,952)

(17,з74\ (|2,121)

10

11

12

Manfaat vergisindan аччаl (zаrеr)/gаlir (5.74l) 1.128

I_\4апfаэt vergisi хэrсi 13 - -

(5J4lш
Sair mасmч gаlir
Мапfааt уэ уа zarara takTar tasпif оluпmауасаq hissalar:

Binalarrn чэ уа baqa gatdmlmamrq tikililэrin уепidэп
q iуmэtlэпdirilmэsi

(3)

2,19,7
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il Ёzrэ sair mасmu galir 2,194

il iizra cami mасmu qalir/(zarar) (5.741) 3,322

Idara heyati аdtпdап:

20 may 2019-cu il

Balc, Azarbaycan Resфublikasl

Sаkiпа Xalafova
Mal iyya D е р ar t аmепt iпiп D ir е И oru

20 may 2019-cu il

Balc, АzаrЬаусап Respublikasl

8-71 -ci sэhifэlэrdа verilmi; qeydlor mаliууэ hesabatlartntn tэrkiЬ hissэsini tэgkil edir.
4



AGBANK ASC

MALiyyэ vaziyyaTi нлqqlшпА HEsABAT
з1 DEKABR 2018-ci ir, тдкiхilqа

Qeyd 31 dеkаЬr 2018-ciil 31 dqЦа!t2!1ЦiЦ

лктiчr,ак
pul vэsaitlari чэ опlапп ekvivalentlэri
Banklara verilmig krеditlэr
Мi.i;tэrilэrэ verilmig krеditlэr
investisiya mtilkilyэti
Omlak, avadanhqlar чэ qeyri-maddi аktiчlэr
Тэхirэ saldrmrq vergi аktiчlэri
sair aktivlar

|4
l5
lб
|,7

l8
lз
19

58,805
1 1,40з

225,0,12
з9,з6,|
5з,,lзб

l8,076
19,034

250,446
44,зOз
56,879

26,60з 22,86,7

cami aktivlar 414,98б 411,б05

онпэliкr.ак
Banklara чэ digэr mаliууэ institutlanna ёdэпilэсэk vэsaitlar
Мiigtэrilэriп cari hesablarr vo depozitlэri
Subordinasiya borc 0hdэliklэri
SaiT Ьоrс бhdaliklэri
sair бhdэliklэr

20
2|
22
"))

2з

3 8,848
231,920

6,808
11,7,142

38,59б
2з2,41з

5,266
128,604

443,779

35,533

440,4l2cami бhdэliklar

ь
El_

J--
l--
hr_-

J--
h-{

l-_-
br{l--ь-{l--ь,.-al--ь._al-ь-{t-:ь---L-
Lr-al-:
ЪJl-ь--L-
ъ..Jl"ь_r,-ь..-l,-
b..ral,-ь.{l-.
Ё

Ё

-L_чL-
-L-4L_
-,L-fl
l-_4l--
-lr-_-ё
l--
-4l---fl

ьL__|
l

KAPiTAL
Nizаmпаmэ kapitalt 24

sэhm mi.ikafatr
Binalarrn чэ уа baga gatdrrrlmamrq tikililэrin уепidэп
qiуmэtlэпdirilmэsi

l 03,800
6,8б0

2,0з7

102,200
6,8б0

5,069

tЁtlmts zэrаr (141,490) (142,9З6)YlЕllmtý zэrаr tr+l,+yu., \r",,:
cami kanital 793

Cami бhdaliklar va kapital 414,98б 411,б05

idara heyati аdtпdап:

20 mау 2019-cu il
Balc, АzоrЬаусап Respublikasl

Sаkiпа Xalafova
Maliyya D е р ar t аmепtiп iп D ir е И oru

20 may 20l9-cu il
Bakt, АzаrЬаусап Respublikasl

в-тl-"ii"ьiЫэrdэ verilmiq qeydlar mаlilуэ hesabatlarrntn tэrkiЬ hissэsini tэýkil edir.
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AGBA}IK ASc
pUL чаSАiтl,акiтчiлr HoRaKoTi ндQQINDА HESABAT
з1 DEKABK zorB-ci iL тдкiхiпlоо TAMAMLANAN iL UzKa
(Мiп ДzаrЬоусап МапаП ila)

Qeyd

31 dekabr 2018_ 31 dekabr 20|7-сi
ci il

tarixinda biton tarixinda biten
dёчr iizra dёvr iizro

эмаr,iуудт гэлl,iуyатLаRi ЁzRa pUL vaSлiTLaRiNiN HoRoKoTi:
Altnmrg faizlar
ёdэпilmiq fаizlэr
Alrnmr; haqq чэ komissiyalar
Odanilmiq haqq чэ kommissiyalar
XaTici valyutada эmэlilуаtlаrdап xalis gэlirlэr
Alrnmrq xalis эmэlilуаt gоlirlэri
iqgi heyati ilzrэ cidэnilmig хэrоlаr

Odanilmi; sаir iimumi чэ inzibati хаrЬlаr

6
6
7
8

17,2з0
( l 7,349)

27,808
( l 8,604)

5,765
1,413

(8,1 1 0)

(8,307)

|9,647
(2з,397)

18,975
( l3,094)

7,6,78
бз2

(8,9lб)
(7,507)

9

1l

|2

Omoliyyat aktivlarindo (artlm)/azalma
Banklara verilmiq krеditlэr
Miigtarilэr verilmiq kreditlэr
sair аlсtiчlэг |

15
lб
l9

7,575
з0,337
(8,934)

8,54l
|0,6,19

|29

Omaliyyat 0hdaliklarinda artlm (azalma)
Banklara чэ digэr mаliууэ institutlarrna бdэпilосэk чэsаitlэr
Mtigtorilarin caTi hesablarr чэ depozitlэri
sair ёhdaliklэr

z0
2l
23

(1,104)
16,7

(l7,920)
9,204

14,162 (10,486)

Manfaat vergisinin tidonilmosindan awal omaliyyat faaliyyatlari ilzro
daxit olan/(istifada edilanl oul vasaitlari 44'851 (5'835)

оdэпilmis mэпfээt verpisi

Omoliyyat faaliyyati tizra daxiI olan/(istifada edilan) pul vasaitlari 44,857 (5,835)

itччшsтisiуА FадLiyyотi UzRа pur, vosAtTLoRiNiN
HaRaKaTi

ь

Е

Е

Е
br-Jr
Е
l--JL-ъ-дl--
Е
l-_al,
b__r

цrlb-{l-
ь{l--l-..Jl-
Е_-.а

цrts-,_
L--r
ЪJ

L--
Е

Еrъ_l->4l-.
trt-
-1l-Eatl--
-t-
-.а1-_d

1-_
-11_-
-atL

Omlak, avadanlrqlar чэ qeyri-maddi aktivlэrin altnmast
Omlak, avadanlrqlar чэ qeyri-maddi аktiчlэriп sattlmasl
investisiya miilkiyyэtinin sattlmast

investisiya miilkiyyotinin altnmast

l8
18
l7
|,7

(428)
37

5900
(,702\

( l,05з)
222

( 1,52l )

investisiya faalivyati iizro daxil olan/(istifado edilon) рчl vosaitlari 4.807 (2,3ý2)

MALiYYa FалLiYYатi Uzпа PUL vaSAtTLaRiNiN HaRoKoTi

Subordinasiya Ьоrс ёhdэliklэriпiп аllпmаh
Subordinasiya Ьоrс Ohdэliklorinin cidэniqi
sair Ьоrс ёhdэliklаriпiп altnmast
Sair Ьоrс Ohdaliklэrinin бdaniqi
Sаhmlаr emissiyasrndan аldэ оlчпал gэlir

20 may 2019-сu il

Ваlп, Azarbaycan Respublikasr

22 1,54l l,440
22 - (2,892)
22 24,097
22 (з5,501)

Sаkiпа Xalafova
Mal iyya D ер art аmепtiпiп D ir е Н oru
20 may 2019-cu il

Balc, Azorbaycan Respublikast

38,461
(з6,252)

l,600
Maliyya faaliyyoti Ёzrо (istifada edilan)/daxi| olan pul vosaitleri (8,2б3) 757

Pul vasaitlari va опlаrlп ekvivalentlorindo xalis artlm /(azalma) 41,401 (7,430)

Маzэппэ dэуisikliklэriпiп рul чэsаitlэriпэ чэ опlапп еkчiчаlепtlаriпэ tэsiri (672) {744)
Пiп эwаliпо pu' чэsаit'эii va onliirn еkчiчаlепJlэri 14 18,076 26,250

ilin sonuna пч] vasaitiari va onlarln ekvivalentlari 14 58,805 18,07б

idara heyati adlndan: ]

8_7 l -ci sэhifэlаrdа verilmig qеуdlэr mаliууэ hesabatlanntn tэrkiЬ hissasini tэqkil edir.
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1. Giriş 

Bank və onun fəaliyyəti 

“AGBank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (“Bank”) 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasında ölkənin qüvvədə 
olan qanunvericiliyinə əsasən açıq səhmdar cəmiyyəti şəklində yaradılmışdır. Bankın əsas fəaliyyəti 
Azərbaycan Respublikası ərazisində kommersiya və fərdi bank əməliyyatlarından ibarətdir. Bankın ümumi 
bank lisenziyası vardır. 3 fevral 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 
Azərbaycanda hüquqi şəxs olan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (“MBNP”) təsis edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“ARMB”) maliyyə bazarlarına nəzarət üzrə səlahiyyəti 
MBNP-yə ötürülmüşdür. Bankın fəaliyyəti MBNP və ARMB tərəfindən tənzimlənir. 
Bank 29 dekabr 2006-cı il tarixli “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda nəzərdə tutulan əmanətlərin sığortalanması üzrə dövlət proqramında iştirak edir. Azərbaycan 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş hər bir əmanət üzrə aşağıdakı qaydada 
100% kompensasiyanın ödənilməsinə zəmanət verir: 

- 1 yanvar 2008-ci il tarixinədək – 4,000 AZN-ə qədər; 
- 1 yanvar 2008-ci il tarixindən 1 yanvar 2010-cu il tarixinədək – 6,000 AZN-ə qədər; 
- 1 yanvar 2010-cu il tarixindən 1 avqust 2013-cü il tarixinədək – illik faiz dərəcəsi 12% və daha az olan 

depozitlər üçün 30,000 AZN-ə qədər. 
- 1 avqust 2013-cü il tarixindən 19 may 2014-cü il tarixinədək – illik faiz dərəcəsi 10% və daha az olan 

depozitlər üçün 30,000 AZN-ə qədər. 
- 19 may 2014-cü il tarixindən 24 fevral 2015-ci il tarixinədək – illik faiz dərəcəsi 9% və daha az olan 

depozitlər üçün 30,000 AZN-ə qədər.  
- 24 fevral 2015-ci il tarixindən 29 fevral 2016-cı il tarixinədək – illik faiz dərəcəsi 12% və daha az olan 

depozitlər üçün 30,000 AZN-ə qədər; 
- 1 mart 2016-cı il tarixindən – yerli valyutada illik faiz dərəcəsi 15%, xarici valyutada isə 3% olan 

istənilən məbləğli depozitlər. 
Bankın qeydiyyat ünvanı: C. Məmmədquluzadə küçəsi 102 A, AZ1009, Bakı, Azərbaycan Respublikası. 
Bankın Azərbaycan Respublikası ərazisində on yeddi (2017: on yeddi ) filialı fəaliyyət göstərir. 31 dekabr 
2018-ci il tarixinə Bankın birbaşa nəzarətedici tərəfi Çingiz Əsədullayevdir (31 dekabr 2017: Çingiz 
Əsədullayev). 
 

2. Əməliyyat mühiti  

Azərbaycan Respublikası. Neft ixrac edən bir ölkə kimi və neftin dövlət büdcəsinin həcmi, eləcə də dəyəri 
etibarı ilə əsas paya sahib olduğu üçün Azəbaycan iqtisadiyyatı neftin dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə 
aslıdır. Bu səbəbdən sözügedən sahənin qiymətlərində yaranan fərqlər iqtisadiyyat üzərində böyük təsirə 
malikdir və neftin dəyərindəki kəskin dəyişikliklər valyuta dəyərdəndüşməsi, iqtisadiyyat və sənaye 
sahələrinin inkişafında ləngimələr, həmçinin pul vəsaitlərinin dövriyyəsində yaranan qeyri-sabitlik kimi bu 
və ya digər makro-iqtisadi faktorların mövcudluğuna gətirib çıxarır. 

2014-cü ilin iyun ayının ortalarından etibarən neftin qiymətində qəfil enmə müşahidə olunmağa başlamışdır 
və bu birbaşa neft istehsal edən ölkələrə, eləcə də Azərbaycana öz təsirini göstərdi. Qeyd olunan hadisələr 
də öz növbəsində neft sahəsindəki gəlirlərin və dolayısı ilə illik büdcə gəlirlərinin azalması, neft 
istehsalatının aşağı enməsi və bu sahədə aparılan əməliyyatların dayandırılması ilə nəticələndi.  

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı beynəlxalq valyuta bazarında rəqabət qabiliyyətini qoruyub 
saxlamaq məqsədilə, valyuta siyasətini dəyişərək 21 Fevral 2015-ci il tarixli mətbuat bəyanatı ilə 
Azərbaycan manatının dəyərinin ABŞ dollarına nisbətdə 34 % və 21 Dekabr 2015-ci il tarixli mətbuat 
bəyanatı ilə 48 % endirilməsi haqqında qərarını açıqlandı. Manatın ABŞ dollarına münasibətdə tədricən 
dəyərdən düşməsi 2016-cı il ərzində davam etmiş və bütövlükdə il üzrə təxminən 23%-ə bərabər olmuşdur. 
2017-ci ilin 12 yanvar tarixindən, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı üzən məzənnə sisteminə 
sərbəst keçid imkanı üçün kommersiya banklarına tətbiq etdiyi 4% məzənnə dəhlizini ləğv etmişdir.01 
yanvar 2017-ci il tarixinə ABŞ dollarına nisbətdə manatın məzənnəsi 1.7707 AZN olmuş və il boyu dəyəri 
artaraq 31 dekabr 2017-ci il tarixinə 1.7001 AZN-də qərarlaşmışdır. 2018-ci il ərzində manatın dəyəri 
sabitləşmiş 31 dekabr 2018-ci il tarixində 1.7000 AZN-ə bərabər olmuşdur. 
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2. Əməliyyat mühiti (Davamı) 

Neft qiymətlərində dəyişmələr neft və enerji sektorunun maliyyə və likvidlik mövqelərinə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsirini göstərir, bu isə öz növbəsində həmin sahələrə kreditlərin ayrılmasındakı çətinliklərə, 
həmçinin mövcud borcların ödənilmə qabiliyyətinin aşağı enməsinə gətirib çıxara bilər. Müəssisələrin 
əməliyyat şəraitinin zəifləməsi rəhbərliyin pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı proqnozlarına, maliyyə və 
qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi üzrə qiymətləndirmə proseslərinə mənfi təsirini göstərməsi də 
ehtimal olunur. Mümkün əldə edilə bilən məlumatlar əsasında rəhbərlik dəyərsizləşmə üzrə 
qiymətləndirmələrində gələcək dövrün pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı yenilənmiş təxminlərdən istifadə 
etmişdir. 

Makro-iqtisadi amillərin gözlənilən dəyişiklikləri səbəbindən rəhbərlik bu dəyişikliklərin Bankın 
əməliyyatları üzərində təsirini dəqiq qiymətləndirmək və yarana biləcək nəticələrlə bağlı hər hansı bir ölçü 
götürmək iqtidarında deyil. Rəhbərlik, mövcud şəraitdə Bankın fəaliyyətinin davamlılığını və inkişafını 
təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirlərin görüldüyünü hesab edir. 

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə 2018-ci ildə vergi 
qanunvericiliyinə bir neçə istiqamətdə çox mühüm dəyişikliklər layihəsi hazırlanmış və qanun layihəsi 
Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmişdir. Bunlar sahibkarlığın dəstəklənməsi, vergidən yayınmanın və 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın miqyasının azaldılması, vergitutma bazasının genişləndirilməsi, vergi 
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, mövcud və yeni veriləcək vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi kimi istiqamətləri əhatə edir. 

Vergi qanunvericiliyinə edilmiş ən mühüm dəyişiklik kimi qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində çalışan 
vətəndaşların əməkhaqlarından tutulan vergilər üzrə vergi güzəştlərinin verilməsir. Dəyişikliyə əsasən aylıq 
əməkhaqqı 8,000 manata qədər olan vətəndaşlar üçün 7 il müddətində gəlir vergisi üzrə 100 faizlik güzəşt 
verilib, 8,000-dən yuxarı olan məbləğdə muzdlu işlə əlaqədar gəlir əldə edən fiziki şəxslər üzrə isə gəlir 
vergisi 14 faiz həcmində müəyyənləşdirilib ki, bu da dövlətin sözügedən məsələdə çox böyük fiskal güzəştə 
getməsi deməkdir. 

Rəhbərlik vergi qanunvericiliyinə tətbiq olunan digər dəyişikliklərin Bankın maliyyə hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsirinin olmayacağını hesab edir. 
 
3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər 

Standartlar və onların şərhi 

9 saylı MHBS Maliyyə Alətləri 

9 saylı MHBS 01 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən və daha sonrakı illik dövrlər üçün 39 saylı MUBS-
u əvəz edir. Bank 9 saylı MHBS çərçivəsində icazə verildiyi kimi hedcinq uçotunu 39 saylı MUBS-a uyğun 
olaraq davam etdirməyi seçib. 

Bank 2017- ci il üçün  maliyyə alətləri haqqında müqayisəli məlumatları 9 saylı MHBS-a əsasən yenidən 
bəyan etməmişdir. Belə ki, 2017-ci il üçün maliyyə alətləri haqqında müqayisəli məlumatlar MUBS 39 
əsasında təqdim olunmuş və 2018-ci il üçün təqdim edilmiş məlumatlarla müqayisə olunmamaqdadır. 
MHBS 9-un tətbiqindən yaranan fərqlər birbaşa 01 yanvar 2018-ci il tarixinə bölüşdürülməmiş mənfəətdə 
tanınmışdır. 

Təsnifat və ölçülməyə edilmiş dəyişikliklər 

9 saylı MHBS təsnifat və ölçülmə kateqoriyasını təyin etmək üçün kapital alətləri və onların törəmələri 
istisna olmaqla, bütün maliyyə aktivlərinin müəssisənin aktivlərinin idarə olunmasının, biznes modeli və 
müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkətinin xarakteristikalarının  kombinasiyası əsasında ölçülməsini tələb edir. 
39 saylı MUBS üzrə maliyyə aktivlərinin ölçülməsi kateqoriyaları (mənfəət və zərər vasitəsilə ədalətli 
dəyərdə tanınan (MZHƏD), satıla bilən (SB), ödəniş tarixinədək saxlanılmış və amortizasiya olunmuş 
dəyər) aşağıda qeyd olunan kateqoriyalarla əvəz olunmuşdur: 
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
• Amortizasiya olunmuş dəyərdə Borc alətləri 
• Tanınmanın dayandırılmasından yaranan gəlir və xərclərin mənfəət və ya zərər hesabına bərpa olunduğu 
Digər məcmu gəlirlər vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınan Borc alətləri,  
• Tanınmanın dayandırılmasından yaranan gəlir və xərclərin mənfəət və ya zərər hesabına bərpa olunmadığı 
Digər məcmu gəlirlər vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınan Borc alətləri 
• Mənfəət və ya zərər hesabatında ədalətli dəyərdə tanınan maliyyə aktivləri 
Maliyyə öhdəlikəri üçün uçot Bankın öz kredit riskindən yaranan və mənfəət və ya zərər hesabına tanınan  
gəlir və xərclərlə bağlı yanaşma istisna edilməklə, 39 saylı MUBS-da olduğu kimi dəyişməz olaraq 
qalmışdır. Bu əməliyyatlar mənfəət və ya zərər hesabatına heç bir sonrakı yenidən təsnifləşdirilmə tətbiq 
olunmadan  Digər məcmu gəlirlər hesabatında göstərilməlidir. 
9 saylı MHBS-a əsasən əlaqədar derivativlər onların aid olduğu əsas maliyyə aktivlərindən ayrılıqda 
göstərilmir. Bunun əvəzində maliyyə aktivləri biznes model və onların müqavilə şərtləri əsasında 
təsnifləşdirilir. Maliyyə öhdəliklərinin və qeyri-maliyyə müqavilələrinin daxilində olan əlavələr üçün 
hesabatda heç bir dəyişiklik tətbiq olunmamışdır.  
Dəyərdən düşmə hesablaşmalarında edilən dəyişikliklər 
9 saylı MHBS-ın tətbiqi Bankın kredit zərərləri üçün dəyərdən düşmə uçotunu əsaslı şəkildə dəyişməklə, 
39 saylı MUBS-da nəzərdə tutulan baş vermiş zərər yanaşmasını proqnoz yönümlü “gözlənilən kredit 
zərərləri” (GKZ) yanaşması ilə əvəz etmişdir. MHBS 9-un tətbiqi Bankdan kredit razılaşması və qarantiya 
müqavilələri ilə birlikdə bütün kreditlər və Mənfəət və ya Zərər hesabına tanınmayan digər borc maliyyə 
aktivlərinə GKZ modeli ilə ehtiyat yaradılmasını tələb edir. Əgər bu modelə əsaslanan ehtiyatlar 
yarandıqdan sonra kredit riskində əhəmiyyətli artım baş verməyibsə, bu proses sonrakı 12 ay üçün fərz 
edilən ehtimalın ola bilməsi ilə əlaqlələndirilir. Maliyyə aktivi alınmış və ya yaranmış kredit 
dəyərsizləşməsi təyinatına uyğun gəlirsə, bu halda ehtiyatlar aktivlərin istifadə müddəti ərzində gözləilən 
kredit zərərlərinin dəyişməsinə əsaslanır.  
MHBS 7 
MHBS 9 və MUBS 39 arasındakı fərqləri aydın şəkildə əks etdirmək üçün Bank 01 yanvar 2018-ci il 
tarixindən başlayan illik dövrlər üçün yenilənmiş MHBS 7 “Maliyyə Alətləri: Açıqlamalar” standartını 
MHBS 9 ilə birlikdə qəbul etmişdir.  
MHBS 7R həmçinin hedcinq uçotunu MUBS 39-un tələblərinə uyğun olaraq davam etdirməyi seçmiş 
müəssisələr üçün belə hedcinq uçotu ilə bağlı əlavə və daha detallı açıqlamalar tələb edir. 
Əhəmiyyətli uçot siyasətlərinin icmalı 
Faiz gəlirlərinin tanınması 
Effektiv faiz dərəcəsi metodu 
Həm MHBS 9, həm də MUBS 39-un tələblərinə əsasən amortizasiya edilmiş maya dəyərilə, eləcə də 
mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanınan bütün maliyyə alətləri üçün faiz dərəcələri effektiv 
faiz dərəcəsi (EFD) metodundan istifadə etməklə tətbiq olunur. Faiz hesablanan maliyyə aktivlərinin faiz 
gəlirləri MHBS 9 əsasında Digər məcmu gəlirlər hesabına ədalətli dəyərlə ölçülür, buna oxşar olaraq 
MUBS 39 əsasında satıla bilən və ödəniş tarixinədək saxlanılan kateqoriyaları üzrə qruplaşdırılan və faiz 
hesablanan maliyyə aktivləri də EFD metodundan istifadə edilməkələ təyin olunur. EFD maliyyə alətinin 
gözlənilən istifadə müddəti ərzində və ya daha qısa müddətə, maliyyə alətinin xalis qalıq dəyərinə qədər 
ehtimal olunan gələcək kassa daxilolmalarına tabe tutulan faizdir. 
EFD (həmçinin, aktivin amortizasiya olunmuş dəyəri) satın alma zamanı hər hansı endirim və ya premium, 
EFD-nin daxili hissəsi olan haqq və dəyərlər nəzərə alınmaqla hesablanır. Bank kreditin gözlənilən istifadə 
müddəti ərzində sabit geri qayıtma faizinin ən yaxşı təxminini istifadə etməklə faiz gəlirlərini tanıyır. Buna 
görə də Bank müxtəlif mərhələlərdə tətbiq olunan fərqli faiz dərəcələrinin və məhsulun digər 
xarakteristikalarının istifadə dövrünün (ön ödəmələr, faiz cərimələri və ödənişləri daxil olmaqla) təsirlərini 
nəzərə alır. 



AGBANK ASC 
 
MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR 
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ 
(Min Azərbaycan Manatı ilə) 

11 

 
3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
Əgər maliyyə aktivlərində pul vəsaitlərinin axını ilə əlaqədar olan gözləntilər kredit riskindən başqa hər 
hansı bir səbəbə görə yenidən nəzərdən keçirilərsə düzəliş faiz gəlirlərində artma və azalma ilə birlikdə 
balans hesabatına aktivin qalıq dəyərində müsbət və ya mənfi düzəliş olaraq qeyd olunur. 
İcbari olaraq mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə ölçülməsi tələb olunan bütün satış aktivləri və 
maliyyə aktivlərinin faiz gəlirləri, müqavilə faiz dərəcələri, xalis satış gəlirlərində və maliyyə aktivlərində 
xalis gəlir/(zərər) mənfəət və zərər vasitəsilə ədalətli dəyər istifadə olunmaqlda tanınır. 
Maliyyə alətləri – ilkin tanınma 
Tanınmanın tarixi 
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri, müştərilərə verilən kreditlər və avanslar, o cümlədən müştəri hesabları 
istisna olmaqla maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilkin olaraq satış tarixində, yəni Bank müqavilənin şərtlərinə 
əsasən tərəflərdən birinə çevrilidyi tarixdə tanınır. Buna müntəzəm satışlar daxildir: bazarda tənzimləmə 
və konvensiyalarla müəyyən olunmuş zaman çərçivəsində aktivlərin çatdırılması, tələb olunan maliyyə 
aktivlərinin alınması və satılması. Müştərilərə verilən kreditlər və avanslar bu vəsaitlər müştərinin hesabına 
köçürüldüyü zaman tanınır. Bank müştərilərin balanslarını vəsaitlər Banka köçürüldüyü zaman tanıyır. 

Maliyyə alətlərinin ilkin ölçülməsi 
Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması zamanı təsnifləşdirilən alətlərin idarə olunması biznes planı və onların 
müqavilə şərtlərindən asılıdır. Maliyyə alətləri ilkin olaraq onların ədalətli dəyərində ölçülür, maliyyə 
aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə qeyd olunması halından 
başqa digər əməliyyat məsrəfləri bu məbləğə əlavə edilir və ya çıxılır. Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması 
zamanı onun ədalətli dəyəri onun əməliyyat qiymətindən fərqlənirsə Bank 1-ci günün mənfəət və zərər 
uçotunu aşağıda təsvir olunduğu şəkildə aparır. 

1-ci gün mənfəət və zərər uçotu 
Maliyyə alətinin əməliyyat qiyməti, onun yalnız  bazar əməliyyatlarında müşahidə oluna bilən 
daxilolmalarına əsaslanan qiymətləndirmə metodu əsasında təyin olunmuş ədalətli dəyərindən və ilkin 
tanınma zamanı yaranan ədalətli dəyərindən fərli olduğu zaman, Bank əməliyyat qiyməti və ədalətli dəyər 
arasındakı fərqi xalis satış gəlirlərinə tanıyır. Ədalətli dəyərin bəzi daxilolmaların müşahidə oluna bilmədiyi 
modelə əsaslandığı hallarda əməliyyat qiyməti və ədalətli dəyər arasındakı fərq təxirə salınır və yalnız 
daxilolmaların müşahidəsi mümkün oluqda və ya alətlərin tanınması dayandırldıqda mənfəət və zərərdə 
tanınır. 

Maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ölçülmə kateqoriyaları 
01 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən və sonraki illik hesabat dövrləri üçün Bank öz maliyyə aktivlərini 
aşağıdakı meyarlarla aktivlərin idarə olunmasının biznes modeli və aktivlərin müqavilə şərtləri əsasında 
təsnifləşdirir: 
• Amortizasiya olunmuş dəyərlə 
• Digər məcmu gəlirlər hesabında ədalətli dəyərlə 
• mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə 
Bank öz derivativlərini və satış portfelini mənfəət zərər hesabına ədalətli dəyərlə təsnifləşdirir və ölçür. 
Bank qeyd olunan yanaşma uyğunsuzluqları əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığı və ya aradan qaldırdığı halda 
maliyyə alətlərini mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanıya bilər.  
01 yanvar 2018-ci ildən əvvəl Bank öz maliyyə aktivlərini kreditlər və debitor borcları (amortizasiya 
olunmuş dəyər), mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanınan, satıla bilən və ödəniş tarixinə qədər 
saxlanılan (amortizasiya olunmuş dəyər) kateqoriyaları ilə təsnifləşdirirdi. Kredit müqavilələri və 
qarantiyalar istisna olmaqla, derivativ, satış üçün saxlanılan və ya ədalətli dəyər təyinatı tətbiq olunan 
maliyyə öhdəlikləri mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə və ya amortizasiya olunmuş dəyərdə 
ölçülür. 
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri 

Amortizasiya olunmuş dəyərlə tanınan Banklarla debitor borcları, Müştərilərə verilən kreditlər və 
avanslar, Maliyyə investisiyaları  

Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, 01 yanvar 2018-ci ildən əvvəl Bank hesabları və Müştərilərə verilən 
kreditlər və avanslara sabit və ya təyin edilə bilən aktiv bazarda qeyd olunmamış ödənişləri olan törəmə 
olmayan maliyyə aktivləri daxil idi: 
• Bankın dərhal və ya yaxın müddətdə satmağa niyyətli olduğu 
• Bankın ilkin tanınma zamanı mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyər və ya satıla bilən olaraq təyin 
etdiyi 
• Bankın satıla bilən olaraq təyin olunuş kredit azalması səbəbindən başqa ilkin investisiyasının əhımiyyətli 
hisssəsini bərpa edə bilməməsi ehtimalı olan maliyyə aktivləri 

01 yanvar 2018-ci ildən sonra Bank yalnız aşağıdakı hər iki şərt ödənərsə Bank hesabları və Müştərilərə 
verilən kreditlər və avanslar və digər maliyyə investisiyalarını amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçür: 
• Maliyyə aktivləri müqavilə əsasında pul vəsaitləri hərəkətinin toplanması məqsədi daşıyan biznes modelin 
tərkibindədir 
• Maliyyə aktivlərinin müqavilə şərtləri ödənilməli olan əsas məbləğin qalıq dəyərinə hesablanmış faiz və 
əsas məbləğlərin geri ödənişindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmalarına gətirib çıxarır. 

Bu şərtlərin detalları aşağıda təsvir olunub. 

Biznes modelin qimətləndirilməsi 

Bank onun biznes məqsədlərinə çatmaq üçün maliyyə aktivləri qruplarınının idarə olunmasını ən uyğun 
şəkildə əks etdirilməsi səviyyəsində özünün biznes modelini təyin edir. 

Bankın ın biznes modeli maliyyə alətlərinə görə tək-tək deyil, cəmlənmiş portfellərin daha yüksək 
səviyyələrinə görə qiymətləndirilir və aşağıdakı müşahidə oluna bilən faktorlara əsaslanır: 

• Biznes modelin performansı və bu biznes model daxilində saxlanılan maliyyə aktivləri necə 
qiymətləndirilir və müəssisənin əsas idarə heyətinə təqdim olunur 
• Biznes modelin performansına (və bu biznes model daxilində saxlanılan maliyyə aktivlərinə) 
təsir edən risklər və xüsusilə də, bu riskərin idarə olunması üsulu 
• Müəssisənin menecerlərinə müavinətlər necə verilir (məsələn, kompensasiya aktivlərin 
ədalətli dəyərinə və yaxud müqavilə üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətinə əsaslanır) 
• Satışların gözlənilən tezliyi, dəyər və vaxtı da Bankın qiymətləndirilməsi baxımından mühim 
aspektlərdən hesab edilir. 

Biznes model qiymətləndirməsi “ən pis hal” və “stress vəziyyəti” halları nəzərə alınmadan gözlənilən 
qrafikaya əsaslanır. 

İlkin tanınmadan sonra pul vəsaitlərinin hərəkəti Bankın gözləntilərindən fərqli bir şəkildə həyata keçirilirsə 
bu halda Bank biznes modelində qalan maliyyə aktivlərinin təsnifatını dəyişmir, lakin yeni başlayan və ya 
yeni satın alınan maliyyə aktivlərini qiymətləndirərkən bu məlumatları da daxil edir. 

Əsas məbləğin hesablanmış faizlərinin fərdi ödənişi (YƏMFÖ) 

Bank təsnifat prossesinin ikinci mərhələsində maliyyə müqaviləsi şərtlərinin test meyarlarına uyğun olub 
olmadığını müəyyən edir. 
Test mərhələsinin əsas vacib prinsipi maliyyə aktivinin ədalətli dəyərinin ilkin mərhələdə tanınması və 
maliyyə aktivinin qüvvədə olduğu müddət ərzində dəyişməsi (məsələn, hər hansı bir təkrar ödəmə və ya 
premium/endirim amortizasiyası)  kimi müəyyənləşdirilmişdir. 
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
Kreditin verilməsi zamanı ən mühim maraq  amillərindən biri pulun zaman dəyərinin və kredit riskinin 
nəzərə alınmasıdır. YƏMFÖ qiymətləndirməsi aparmaq üçün Bank mühakimə, maliyyə aktivlərinin hansı 
məzənnədə istifadə edilməsi və faiz dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi kimi əlaqəli faktorların nəzərə 
alınmasını tətbiq edir. 
Bundan fərqli olaraq pul vəsaitlərinin hərəkəti risklərində və ya dəyişkənliyə məruz qalmasını izah edən 
müqavilə şərtlərinə əsasən pul vəsaitlərinin axını yalnız ödənilmiş əsas və faiz məbləğlərindən yaranmır. 
Bu kimi hallarda maliyyə aktivlərinin mənfəət və ya zərər hesabatında ədalətli dəyərlə (MZHƏD) ölçülməsi 
tələb olunur. 

Ticarət üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri və ya maliyyə öhdəlikləri 
Bank maliyyə aktivlərini və ya maliyyə öhdəliklərini  alqı-satqı işlərində və ya  qısamüddətli mənfəət əldə 
etmək məqsədi ilə verilmiş olduğu vəziyyətə  görə təsnifləşdirir yaxud  birlikdə idarə olunan maliyyə 
hesablamalarının  bir hissəsini formalaşdırır. Satıla bilən aktivlər və öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda ədalətli dəyərlə qeyd olunur və ölçülür. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklər xalis ticarət gəlirində 
tanınır. Faiz və dividend gəlirləri və ya xərcləri, müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq və ya ödəniş haqqı 
yarandıqda xalis ticarət gəlirində qeyd olunur. Bu təsnifata, əsasən yaxın müddətdə satış məqsədilə alınmış 
qiymətli kağızları, qısamüddətli müqavilələr və müştəri kreditləri daxil edilmişdir. MUBS 39, alqı satqı 
məqsədli maliyyə alətlərinin mənfəət və ya zərər hesabında ədalətli dəyərlə  ölçülməsinitələb edirdi. MHBS 
9 aktivlərin idarə edilməsi və alətlərin müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkəti xüsusiyyətləri üçün müəssisənin 
biznes modelinin birləşməsi əsasında maliyyə alətlərinin təsnifləndirilməsini tələb edir.  
Ticarət üçün saxlanılan borc alətləri olan maliyyə aktivləri  mənfəət və ya zərər hesabında ədalətli dəyərlə 
ölçülməyə gətirib çıxaran iş modeli ilə nəticələnir.  
Digər Məcmu Gəlir hesabatına əsasən Ədalətli Dəyərdə (SMGHƏD) borc alətləri (01 yanvar 2018-ci 
il tarixindən etibarən qüvvədədir) 
Banklar asağıda  göstərilən şərtlərin hər ikisinin yerinə  yerinə yetirilməsi şərtiylə Digər Məcmu Gəlir 
hesabatına əsasən Ədalətli Dəyərdə ölçülmüş borc alətlərinin MHBS 9-a uyğun olaraq yeni kateqoriyalarını 
tətbiq edir: 
• Bu alət müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkəti toplanması və maliyyə aktivlərinin satışına nail 
olmaqla bir biznes modelində keçirilir. 
• Müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkəti və satıla bilən maliyyə aktivlərinin müqavilə şərtləri 
YƏMFÖ testinə cavab verir 
Bu alətlər, əsasən, əvvəllər 39 №-li MUBS-a uyğun olaraq satıla bilən maliyyə investisiyaları olaraq 
sinifləndirilmişdir. Digər məcmu gəlirlər hesabatında ədalətli dəyərlə tanınan borc alətləri sonradan ədalətli 
dəyərdə qiymətləndirilmiş və ədalətli dəyərdə yaranan dəyişikliklər mənfəət və ya zərər vasitəsilə ölçülür. 
Bankların eyni təhlükəsizlik  xidmətində birdən daha çox investisiyaya malik olması vəziyyətində , FİFO 
metodu tətbiq edilməkdədir. Balansdan kənar vəziyyətdə isə, daha  əvvəl Digər Məcmu Gəlirlər 
hesabatında tanınan bütün toplanmış mənfəət və zərərlər,  Digər məcmu gəlirlər hesabına ədalətli dəyər 
metodundan gəlir və xərcə yenidən təsnifləndirilməkdədir. 

01 yanvar 2018-ci il tarixindən, 9 saylı MHBS-ın tətbiqi ilə, Bank bu şəkildə maliyyə öhdəlikləri və qeyri-
maliyyə müqavilələrinə daxil edilmiş derivativlərin uçotunu aparır. Maliyyə aktivləri biznes modelinə və 
YƏMFÖ qiymətləndirmələrinə əsasən təsnifləşdirilir. 
Digər məcmu gəlirlər hesabatına ədalətli dəyərlə tanınan kapital alətləri ( qanun 01 yanvar 2018 ci 
ildən qüvvədədir) 
Banklar, nadir hallarda ilkin tanınma zamanı maliyyə alətlərini 32 saylı MUBS Maliyyə alətləri: “Təqdimat 
standartına uyğun gəlirsə və ticari məqsədli saxlanılmırsa Digər məcmu gəlirlər hesabına ədalətli dəyərlə 
tanıyır. Bəzi  kapital investisiyalarını, Digər məcmu gəlirlər hesabına ədalətli dəyərlə kapital alətləri kimi 
sinifləndirməyi seçirlər. Bu kapital alətlərində gəlir ve zərərlər heç zaman mənfəət və ya zərər hesabatına 
geri tanına bilməz.  
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
Dividendlər,  ödəmə haqqı təşkil edildiyində, Bankların xərclərinin bir qisminin kompensasiya edilərək  
gəlir əldə etmələri kimi hallar- məsələn ,Digər məcmu gəlirlərdə qeyd olunan mənfəət istisna olmaqla, 
eynilə digər fəaliyət gəlirləri kimi, mənfəət və ya zərər hesabında öz əksini tapır. Digər məcmu gəlirlərdə 
ədalətli dəyərlə tanınan kapital alətləri, dəyərsizləşmə qiymətləndirilməsindən  kənar tutulmaqdadır.  

Alınmış Borclar və digər borc götürülmüş məbləğlər. 
 İlkin tanınmadam sonra, alınmış borclar və borc götürülmüş məbləğlər, amortizasiya edilmiş xərclər kimi 
ölçülür. Amortizasiya edilmiş xərclər, effektiv faiz dərəcəsinin daxili hissəsi olan maliyyə xərcləri, hər 
hansı bir endirim, və ya premiya fondları nəzərə alınaraq hesablanmaqdadır. Həm kapital, həm də öhdəlik 
komponentlərini özündə cəmləşdirən mürəkkəb maliyyə alətləri  dərc olunma tarixində ayrılır.  

Banklar, qeyri –törəmə alətlərinə mühasibat əməliyyatlarını yerinə yetirərkən, ilk öncə bu alətlərin 
mürəkkəb olub olmadığını müəyyən edir və daha sonra bu alətin hər bir komponentini ayrı ayrılıqda, 
maliyyə aktivi, öhdəliyi və ya kapitalı kimi, MUBS 32 əsasında, təsnifləşdirir. Geri dönüşdürülə bilən 
alətlərin öhdəlik və kapital komponentlərinin təsnifi, bəzi səhmdarlar üçün bir variantın istifadəsi 
baxımından iqtisadi cəhətdən sərfəli  görünsədə, geri dönüşüm əməliyyatının tətbiqi zamanı dəyişiklik 
səbəbiylə yenidən nəzərdən keçirilə bilməz. Mürəkkəb maliyyə alətinin ilkin sərmayəsinin kapital və 
öhdəlik komponentlərinə ötürülməsi zamanı, kapital, alətin bütün həqiqi dəyərinin qalıq məbləğlərinin 
ixracından  sonrakı halı olaraq dəyərləndirilir və bu məbləğ öhdəliklər üçün ayrı bir şəkildə qeyd olunur. 
Hər hansı bir mürəkkəb maliyyə alətinə bağlı olan törəmə tərkibli alətlərin dəyəri, kapitaldan fərqli olaraq, 
öhdəlik komponentlərinə daxil olmaqdadır. Banklar kapital və  öhdəlik bölgüsünü müəyyən etdikdən sonra, 
sonrakı mərhələ olaraq,  öhdəliklərin ayrı ayrılıqda nəzərə alınması vacib olan törəmələrə malik olub 
olmadığını müəyyənləşdirməlidir.  

Mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanınan maliyyə aktivləri və öhdəlikləri  
Bu kateqoriyaya aid olan maliyyə aktivləri və öhdəlikləri, kommersiya məqsədli olmayan və ilkin  
mühasibat prosesi zamanı rəhbərlik tərəfindən müəyyən olunan və ya icbari şəkildə MUBS 9 nəzdində 
həqiqi dəyəri ölçülə bilən kateqoriyalardır. 

Rəhbərlik ilkin uçot sonrası yalnız aşağıda göstərilən  kriteriyalardan biri yerinə yetirildiyində mənfəət və 
ya  zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanınan bir alət müəyyən edir. Bu cür təyinatlar hər bir alət üzrə ayrıca 
həyata keçirilir: 
• Müvafiq təyinat mühasibat uçotunda fərqli tanınma halında yarana biləcək uyğunsuzluqları 
aradan qaldırır və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldırsa və ya 
• Borclar (01 yanvar 2018-ci ilə qədər aktivlər 39 №-li MUBS-a uyğun olaraq) risklərin idarə 
edilməsi siyasəti və ya investisiya strategiyasına əsasən idarə olunan və onların fəaliyəti ədalətli dəyər 
əsasında qiymətləndirilmiş maliyyə öhdəlikləri qrupunun (ya da maliyyə aktivləri və ya hər ikisi də 39 №-
li MUBS altında) bir hissəsidirsə və ya 
• Bir və ya daha çox derivativi olan öhdəliklər (01 yanvar 2018-ci ilədək aktivlər 39 saylı 
MUBS-a uyğun olaraq), əksər hallarda istənilən pul vəsaitlərinin hərəkəti əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişməyincə müqavilə ilə və ya bənzər bir alətlə əlaqədar derivativlərin ayrılmasının qadağan edildiyi 
hesab edilirsə 
Mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanınan maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri ədalətli 
dəyərdə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilir. 

Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklər Bankın öz kredit riskindəki dəyişikliklər səbəbindən öhdəliklərin ədalətli 
dəyərində hərəkətlər istisna olmaqla, mənfəət və zərər hesabatında qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki 
dəyişikliklər Digər məcmu gəlirlər vasitəsilə öz kredit ehtiyatında qeydə alınır və mənfəət və zərərə geri 
qaytarılmır. Mənfəət və ya zərər hesabatında əks etdirilən alətlər üzrə əldə edilmiş və ya hesablanmış 
faizlər, faiz gəliri və ya faiz xərci ilə, hər hansı bir endirim / mükafat və alət əməliyyatının xərclərini alətin 
ayrılmaz bir hissəsi kimi nəzərə almaqla və effektiv faiz dərəcəsindən istifadə etməklə hesablanır. 



AGBANK ASC 
 
MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR 
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ 
(Min Azərbaycan Manatı ilə) 

15 

 
3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
Səhmdar alətlərinin payı üzrə dividend gəlirləri, ödəniş hüququ təsis edildikdə, digər əməliyyat gəlirləri 
kimi mənfəət və ya zərərdə qeydə alınır. 

Maliyyə zəmanətləri, akkreditivlər və istifadə olunmayan kredit öhdəliyi. 

Bank maliyyə zəmanətləri, akkreditiv və borc öhdəliklərini dərc edir. Maliyyə zəmanətləri ilkin olaraq  
maliyyə hesabatlarında  tanınır (Müddəalar daxilində) .Hər bir zəmanət üzrə Bankın öhdəliyi ilkin tanınan 
məbləğin üstündə hesablanır və mənfəət və ya zərər hesabatında  yığılmış amortizasiya ayırmaları çıxılır. 
Əldə edilmiş mükafat zəmanət müddəti boyunca düz xətt əsasında net gəliri və komisiya gəliri formasında 
mənfəət və ya zərər hesabatında tanınır. 

Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin yenidən təsnifləşdirilməsi. 

01 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən xüsusi şərtlər xaricində- Bankın satın aldığı, satdığı və ya ixtisar 
etdiyi biznes sahələri istisna olmaqla, Bank ilkin tanınmadan sonrakı mərhələ üçün maliyyə aktivlərini 
yenidən təsnifləşdirmir. 

Maliyyə öhdəlikləri heç zaman yenidən təsnifləşdirilmir. Bank 2018-ci ildə  hər hansı bir maliyyə 
aktivlərini və öhdəliklərini yenidən sinifləşdirməyib. 

Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması 

Şərtlərin və şəraitlərin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsinə  görə tanınmanın dayandırılması 

Yeni tanınmış kreditlər GKZ ölçmə məqsədləri üçün yeni kredit dəyərsizləşmiş hesab edilənə qədər 1-ci 
Mərhələdə təsnifləşdirilir. Bank müştəriyə kredit verilməsininin dayandırılıb-dayandırılmamasını 
qiymətləndirərkən, digərləri arasında aşağıdakı faktları nəzərdə saxlayır:  

• Kreditin valyutasının dəyişməsi 

• Kapital xüsusiyyətlərinin təqdimatı 

• Qarşı tərəfdəki dəyişiklik 

• Dəyişikliklərin bu cür tanınması  müqabilində modifikasiya alətləri artıq YƏMFÖ 
meyarlarına cavab verməyəcəyinin məlum olması 

Əgər dəyişiklik nəğd pul vəsaitlərinin axışında əhəmiyətli dərəcədə fərqliliyə səbəb olmursa, dəyişiklik 
tanınmanın dayandırılmasına gətirib çıxara bilməz. Orijinal ehtimal olunan faiz dərəcələrində 
diskontlaşdırılmış pul vəsaitlərinin hərəkətindəki dəyişikliyə əsasən, Bank, hər hansı bir dəyərdən düşmə 
(dəyərsizləşmə) halları qeyd edilmədiyi təqdirdə, bununla bağlı olaraq mənfəət və zərər hesabına 
dəyişikliklərin təsirini uçota alır. 

Əsaslı dəyişikliklərdən başqa tanımanın dayandırılması halları 

Maliyyə aktivləri 

Maliyyə aktivindən pul vəsaitlərinin hərəkətini almaq hüququ başa çatdıqda maliyyə aktivinin (və ya 
mümkün olduqda, maliyyə aktivinin bir hissəsi və ya oxşar maliyyə aktivlərinin bir hissəsi)  tanınması 
dayandırılır. 

Bank maliyyə aktivini yalnız və yalnız aşağıdakı hallarda köçürə bilər : 

• Bank maliyyə aktivlərindən  pul vəsaitlərinin axınını əldə etmək üçün  müqavilə hüquqlarını 
köçürmüşdür, 

Və ya,  
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti hüququnu saxlayır, lakin "ötürmə" razılaşması ilə üçüncü tərəfə 
maddi gecikmə olmadan alınan pul vəsaitlərinin hamısını tam ödəmək öhdəliyi götürür ki, bu ödəniş 
qaydaları Bankın maliyyə aktivi üzrə pul vəsaitlərinin axınını ("əsas aktiv") almaq üzrə müqavilə 
hüquqlarını saxladığı əməliyyatlardır, lakin həmin pul vəsaitlərinin hərəkəti bir və ya bir neçə müəssisəyə 
("son alıcılara '), aşağıdakı üç şərt yerinə yetirildikdə ödənilir: 

• Bank, alınmış məbləğin tam ödənilməsi və faiz dərəcələrinə uyğun faiz məbləğləri ilə 
qısamüddətli avanslar istisna olmaqla, orijinal aktivdən ekvivalent məbləğlərin yığımını həyata keçirmədiyi 
halda, alıcılara məbləğləri ödəmək öhdəliyi yoxdursa 

• Bank, potensial alıcılara təminat olaraq təqdim etdiyi aktivdən başqa, hər hansı bir digər 
orijinal aktivi sata və ya girov qoya bilməzsə 

• Bank potensial alıcılar adına toplanan pul vəsaitlərini əhəmiyyətli gecikmə olmadan təhvil 
vermək məcburiyyətindədirsə 

Əlavə olaraq, Bank pul və pul ekvivalentlərində investisiyalar istisna olmaqla, yığım tarixi və potensial 
alıcılara lazım olan pul köçürmə tarixləri arasında olan dövr ərzində qazanılmış faizlər də daxil olmaqla, 
bu cür pul axınlarını yenidən investisiya etmək hüququna malik deyildir. Transfer yalnız tanınmanın 
dayandırılması hallarına uyğunlaşdırılır, həmçinin : 

• Bank aktivin bütün risklərini və mükafatlarını əhəmiyyətli dərəcədə ötürmüşdür 
Və ya, 
• Bank aktivin bütün risklərini və mükafatlarını əhəmiyyətli dərəcədə nə ötürmüş nə də 
saxlamamışdır, lakin aktiv üzrə nəzarətin ötürülməsini təmin etmişdir. 

Bank, bütün əsaslı riskləri və mükafatlarını əhəmiyyətli dərəcədə köçürmədikdə və ya əlində saxlamadıqda, 
yalnız aktivin nəzarətini özündə saxlayıbsa, aktiv yalnız Bankın davamlı təsirini əhəmiyyətlilik dərəcəsi ilə 
tanınır və bu halda Bank həmçinin əlaqəli öhdəliyi tanımalıdır. Köçürülmüş aktiv və əlaqəli öhdəlik Bankın 
əlində saxladığı hüquq və öhdəlikləri əks etdirən əsaslarla ölçülür.  

Köçürülmüş aktiv üzərində təminat şəkli alan davamlı müdaxilə və təsir gücü, aktivi orijinal balans 
dəyərinin altında və Bankın ödəməsi tələb oluna biləcək makimum məbləğlə ölçülür. Davamlı təsir 
köçürülmüş aktiv üzrə yazılı və ya satın alınan bir variantın (və ya hər ikisinin) formasını alırsa, Bankın 
aktivi yenidən satın alma prosesində ödəməsi lazım gələn dəyərdə ölçülür. Ədalətli dəyərlə ölçülmüş bir 
aktiv üzrə yazılı təklif seçimi olması halında, müəssisənin davam edən təsirinin əhatəsi, köçürülmüş aktivin 
ədalətli dəyəri və seçmə əməliyyat qiymətinin aşağı olması şərtlərilə məhdudlaşır. 

Maliyyə öhdəlikləri 

Maliyyə öhdəliklərinin tanınması öhdəliklərin sıfırlanması, ləğv edilməsi ya da  vaxtının bitməsi hallarında 
dayandırılır. 

Mövcud maliyyə öhdəliyi eyni kredit verəndən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli şərtlər ilə əvəz edildikdə və ya 
mövcud öhdəliyin şərtləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirildikdə, belə bir mübadilə və ya dəyişiklik öz 
öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması və yeni öhdəliklərin tanınması kimi qəbul edilir. Orijinal 
maliyyə öhdəliklərinin balans dəyəri və ödənilməli ödənişlər arasındakı fərq mənfəət və zərərdə tanınır. 

Maliyyə aktivlərinin dəyərdən düşməsi ( Qanun 01 yanvar 2018-ci ildən etibarən qəbul edilib) 

Gözlənilən Kredit Zərərlərinin tanınması prinsiplərinə ümumi baxış 

MHBS 9-un qəbulu, MUBS 39-un artıq baş vermiş zərər yanaşmasını proqnoz yönümlü GKZ yanaşması 
ilə əvəzləyərək Bankın kreditlər üzrə dəyərsizləşmə zərərlərinin tanınması metodunu əsaslı şəkildə 
dəyişdirmişdir. 
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
01 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən Bankın, birlikdə "maliyyə alətləri" adlandırılan kredit şərti 
öhdəliklər və qarantiya müqavilələri ilə yanaşı, mənfəət və ya zərər hesabında ədalətli dəyərlə saxlanılan 
bütün kreditlər, digər borc maliyyə aktivləri gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyat yaradır. Kapital alətləri 
MHBS 9-a uyğun olaraq dəyərsizləşməyə məruz qalmır. 

GKZ yaranmasından bu yana kredit riskində əhəmiyyətli bir artım olmadıqca, aktivin ömrü boyu yaranması 
gözlənilən kredit zərərlərinə dayanmaqdadır. Hesabat tarixindən sonrakı 12 ay müddətində maliyyə alətində 
ehtimal olunan hadisələrdən qaynaqlanan zərərləri təmsil edən hissədir. 

Hər ikisi maliyyə alətlərinin əsas portfelinin xarakterindən asılı olaraq ya fərdi əsasda ya da kollektiv əsasda 
hesablanır. Bank hər hesabat dövrünün sonunda, ilkin tanımadan sonra maliyyə alətlərinin kredit riskinin 
əhəmiyyətli dərəcədə artıb-artmadığını, maliyyə alətlərinin qalan faydalı ömrü ərzində dəyərsizləşmə 
riskindəki dəyişikliyi diqqətə alaraq qiymətləndirmə aparmaq siyasətini həyata keçirmişdir.  

Yuxarıdakı prosesə əsaslanaraq Bank kreditlərini aşağıda açıqlandığı şəkildə Mərhələ 1, Mərhələ 2, 
Mərhələ 3 və dəyərsizləşmiş (AYKD) kreditlər kimi qruplaşdırır. 

Mərhələ 1: Kreditlərin ilkin tanınması, Bank 12 aylıq GKZ-ə əsaslanan ehtiyat məbləğini tanıyır. Mərhələ 
1 kateqoriyasında qruplaşdırılan kreditlər həmçinin kredit riskinin artaraq Mərhələ 2-dən yenidən 
təsnifləşdirilmiş kreditləri də özündə cəmləşdirir. 

Mərhələ 2: Borc verildikdən sonra kredit riskində əhəmiyyətli artım baş verdikdə, Bank kreditin gözlənilən 
faydalı ömrü ərzində yarana biləcək zərərlər üçün ehtiyat yaradır. Mərhələ 2 kreditləri əlavə olaraq, kredit 
riskinin artdığı və kreditin Mərhələ 3-dən etibarən yenidən təsnifləşdirildiyi təsislərədə ehtiva edir.  

Mərhələ 3: Əhəmiyyətli dərəcədə dəyərsizləşmə müşahidə olunan kreditlər. Bank kreditin gözlənilən 
faydalı ömrü ərzində yarana biləcək zərərlər üçün ehtiyat yaradır. 

AYKD: Alınan və ya yaradılan kredit aktivləri üçün  ilkin tanımada dəyərsizləşmə müşahidə olunan 
maliyyə aktivləridir. AYKD aktivləri orjinal tanınmalar sırasında ədalətli dəyərdə qeydə alınır və faiz 
gəlirinin sonrakı tanınmaları effektiv faiz dərəcəsinə əsaslanır. GKZ yalnız ehtimal edilən dəyərsizləşmədə 
növbəti dəyişiklik olduğunda tanınır və ya genişləndirilir. Bankın geri ödənilməmiş kedit məbləğlərilə bağlı 
bərpa olunmasına dair gözləntisi qalmadığı hallarda bütünlüklə və ya hissəvi maliyyə aktivinin ümumi 
balans dəyəri azaldılır. Bu, maliyyə aktivinin tanımasının (qismən)  dayandırılması hesab olunur. 

Gözlənilən kredit zərərlərinin hesablanması 

Banklar effektiv faiz dərəcəsinə qədər azalmış qısamüddətli nağd pul daxilolmalarını ölçmək üçün dörd 
ehtimal yönümlü ssenariyə dayanaraq gözlənilən kredit zərərlərini hesablayırlar. Qısamüddətli nağd pul 
azalmaları müqaviləyə uyğun olaraq müəssisəyə ödənilməli pul axınları ilə müəssisənin ümumilikdə əldə 
etməyi gözlədiyi məbləğ arasındakı fərqdir.  

Gözlənilən kredit zərərlərinin hesablanmasında əsas elementlər aşağıdakılardır: 

• Defolt ehtimalı- (Öhdəliyin yerinə yetirilməməsi ehtimalı) verilmiş zaman kəsiyində 
ödənilməmə ehtimalının təxmini hesablanmasıdır. 

Defolt ehtimalı bəzən yalnız dəyərləndirilən zaman müddətində baş verə bilər, lakin, ehiyatlar portfel 
daxilində davamlı olaraq saxlanılmış ola da bilər.  

• Defolt ehtimalında açıqlanma- hesabat tarixindən sonra əsas məbləğin və faizin müqavilə ilə 
müəyyən edilmiş və ya hər hansı digər formada təyin edilən geri ödəmə şərtləri daxil olmaqla, təklif edilən 
güzəştlərdən mümkün azalmaların və gecikmiş ödəmələrə yığılmış faizlərin nəzərə alınaraq gələcək 
tarixdəki dofoltun açıqlama qeydlərində yaradacağı dəyişikliklərin əvvəlcədən təxmin edilməsidir.  
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı) 
• Defolt ehtimalında mümkün zərərlər- Verilmiş müddət ərzində defolt hadisəsinin baş 
verməsindən yaranan zərərlərin əvvəlcədən təxmin edilməsidir. Bu daha çox müqavilə üzrə məbləğlər ilə 
borc verənin qoyulmuş girovların realizasiyası da daxil olmaqla almağı gözlədiyi məbləğ arasındakı fərqə 
əsaslanır.  

Gözlənilən kredit itkilərini əvvəlcədən dəyərləndirərkən dörd müxtəlif ssenariləri nəzərə alınır (əsas 
vəziyyət, qalxış, yumuşaq düşüş (enmə 1), və daha kəskin enmə (enmə 2). Bunların hər biri  müxtəlif defolt 
ehtimalı, defolt vəziyyətində açıqlama və defolt ehtimalında mümkün zərərlərlə əlaqəlidir. Vəziyyətdən 
asılı olaraq, ödənilməyən borcların ödənilmə ehtimalının və girovun dəyərinin və ya aktivin satılmasından 
əldə ediləcək məbləğin də nəzərə alınaraq geri qaytarılmasına dair müxtəlif ssenarilər də daxil edilə bilər. 

Kredit kartları və digər dövriyyə vəsaitləri istisna olmaqla kredit zərərlərində maksimum dövr Bank hüquqi 
cəhətdən daha erkən müddətə tanımalı olduğu hallar istisna olmaqla maliyyə alətinin müqavilə müddəti ilə 
müəyyən edilir.   

Dəyərsizləşmə zərərləri və azadolmalar maliyyə aktivinin balans dəyərinə müəyyən edilmiş alınmamış borc 
öhdəliyinə görə yaradılan gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyatlardan formalaşan modifikasiya zərərləri 
və ya gəlirlərindən ayrılıqda balansda və açıqlama qeydlərində öz əksini tapır. Gözlənilən kredit zərəri 
metodunun mexanizmlərini aşağıdakı kimi izah etmək olar: 

• 1-ci mərhələ: Bank hesabat tarixindən sonrakı 12 aylıq müddət ərzində maliyyə alətinin 
mümkün ödənilməmə ehtimalının nəticəsi kimi istifadə müddəti üzrə gözlənilən kredit zərərinin 12 aylıq 
nisbətini hesablayır. Bank hesabat tarixindən sonrakı növbəti 12 aylıq müddət üçün gözlənilən ödənilməmə 
hadisəsinə ehtiyat məbləğini hesablayır.  
 Bu gözlənilən 12 aylıq ödənilməmə ehtimalları effektiv faiz dərəcəsinə yaxınlaşana qədər azaldıb, 
ödənilməmə hadisəsində gözlənilən itkilərin miqdarında vurularaq ödənilməmə hadisəsində açqlama 
qeydlərinin proqnozlaşdırılmasına istifadə olunur. Hər dörd ssenari üçün bu hesablamalar yuxarıda izah 
edildiyi kimidir. 

• 2-ci mərhələ: Borcun kredit riski orijinaldan əhəmiyyətli dərəcədə artdıqda Bank istifadə 
müddəti üzrə gözlənilən kredit zərəri ehtiyatı yaradır. Mexanizmlər ssenarilər də daxil olmaqla yuxarıda 
izah edilən digər ssenarilərlə oxşarlıq təşkil etsə də ödənilməmənin ehtimalı və ödənilməmə hadisəsində 
zərərlərin miqdarı maliyyə alətinin istifadə müddətinə əsasən proqnozlaşdırılır. Ehtimal olunan nağd pul 
ehtiyatları orijinal effektiv faiz dərəcəsinə yaxın məbləğə qədər azaldılır.  

• 3-cü mərhələ: Bank kredit dəyərsizləşməsi nəzərə alınan borclara gözlənilən istifadə müddəti 
üzrə kredit zərərləri hesablayır.  Bu metod 2-ci mərhələdə verilən ödənilməmə ehtimalı 100% müəyyən 
edilmiş aktivlərlə oxşardır.  

• Alınmış və ya orijinal kredit dəyərsizləşməsi müəyyən edilən aktivlər ilkin tanınmada kredit 
dəyərsizləşməsi hesablanan aktivlərdir. Banklar ilkin tanınmadan  istifadə müddəti üzrə gözlənilən kredit 
zərərlərinə yalnızca yığılmış dəyişiklikləri dörd ehtimal yönümlü ssenarilərə əsaslanaraq tanıyır. 

Borc öhdəlikləri və akkreditivlər  
Alınmamış borc öhdəliyinə istifadə müddəti üzrə gözlədilən kredit zərərlərini proqnozlaşdırarkən Bank  
borc öhdəliyinin gözlənilən hissəsinin istifadə müddəti bitdikdən sonra alacağını nəzərdə tutur. Gözlənilən 
kredit zərəri, dörd ssenarinin ehtimal ağırlığına əsaslanan nağd pulun çəkildiyi təqdirdə, gözlənilən 
çatışmazlıqların bugünkü dəyərinə əsaslanır. Gözlənilən nağd pul çatışmazlığı, kredit üzrə gözlənilən 
effektiv faiz dərəcəsinə yaxınlaşanda təxirə salınır.  

Həm kredit, həm də alınmamış bir öhdəlik daxil olan kredit kartları və dövriyyə vəsaitləri üçün gözlənilən 
kredit zərərləri kreditlə birlikdə hesablanır və təqdim olunur. Kredit öhdəlikləri və akkreditivlər üçün 
gözlənilən kredit itkiləri ehtiyat məbləği içərisində tanınır. 
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Qarantiyalar 
Hər bir zəmanət üzrə Bankın öhdəliyi, gəlir hesabatında tanınmış məcmu amortizasiya məbləğinin 
azaldılması və gözlənilən kredit itkiləri ehtimalının daha yüksək olması ilə ölçülür. Bu məqsədlə, Bank, 
sahibinin kredit zərərinə görə geri ödəyəcəyi məbləğin riskə uyğun effektiv faiz dərəcəsi tətbiq edilmiş 
azalmaların hazırki dəyərini əvvəlcədən təqribi hesablayır. Hesablama ehtimal ağırlıqlı dörd ssenari ilə 
aparılır. Maliyyə təminatı müqavilələri ilə bağlı gözlənilən kredit itkiləri ehtiyatlar daxilində tanınır.  

Digər məcmu gəlirlər içərisində balans dəyəri ilə ölçülən borc alətləri 
Digər məcmu gəlirlər içərisində balans dəyərində ölçülmüş borc alətlərinin gözlənilən kredit zərərləri bu 
maliyyə aktivlərinin qalıq dəyərini maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda azaltmır. 

Bunun əvəzində, aktivlərin amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülməsi halında yaranacaq ehtiyata bərabər 
olan məbləğ, Digər məcmu gəlirlərdə mənfəət və ya zərərə müvafiq yığılmış dəyərsizləşmə məbləği olaraq 
tanınır. Digər məcmu gəlirlərdə yığılmış zərərlər, aktivlərin silinməsi zamanı mənfəət və zərər hesabına 
qaytarılır. 

Alınmış və ya ilkin tanınmadan kredit dəyərsizləşməsi müəyyən olunmuş maliyyə aktivləri 
Alınmış və ya ilkin tanınmdad kredit dəyərsizləşməsi müəyyən olunmuş maliyyə aktivləri üçün Bank ilkin 
tanınmadakı zərər ehtiyatlarına yalnız yığılmış dəyişiklikləri tanıyır. 

Gələcəklə bağlı proqnoz xarakterli məlumatlar 
Gözlənilən kredit riski modellərində, Banklar aşağıdakı kimi geniş iqtisadi informasiyalara 
əsaslanmaqdadır: 
• ÜDM artımı 
• İşsizlik dərəcəsi 
• Mərkəzi bankın faiz dərəcəsi 
• Təsərrüfatı qiymətləri indeksi 
Gözlənilən kredit zərərlərinin hesablanması üçün istifadə olunan məlumatlar və modellər, maliyyə 
hesabatları tarixində bazarın bütün xüsusiyyətlərini əks etdirə bilməz. Belə fərqlər əhəmiyyətli dərəcədə 
vacib olduqda bunu əks etdirmək üçün, keyfiyyətə uyğun bəzən müvəqqəti olaraq düzəlişlər  edilir.  

Yuxarıda göstərilən məlumatlar yalnız məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədilə seçilmiş ümumi iqtisadi 
göstəricilərdir. Praktikada əmtəə qiymətləri inflyasiya dərəcələri, valyuta məzənnələri və dövlət büdcəsinin 
kəsirləri kimi digər göstəricilər də istifadə oluna bilər. 

Girov qiymətləndirməsi 

Bank maliyyə aktivləri üzərində kredit risklərini azaldılması üçün mümkün olduğu qədər girovdan istifadə 
etməyə çalışır. Bank, pul, qiymətli kağızlar, akkreditivlər / zəmanətlər, daşınmaz əmlak, debitor borcları, 
ehtiyatlar, digər qeyri-maliyyə aktivləri və xalis müqavilələr formasında kredit alətləri kimi müxtəlif 
formalarda mövcud ola bilər. Bankın 9 №-li MHBS-a əsasən kredit müqavilələri müqabilində təqdim 
edilmiş girov təminatının uçot siyasəti MUBS 39-la eyni qaydada aparılır. Girov təmin edilmədiyi halda, 
bu Bankın maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatında qeyd edilmir. 

Lakin, girovun balans dəyəri gözlənilən kredit zərərlərinin hesablanmasına təsir göstərir. Adətən, ən az, 
kreditin verildiyi anda və üç ayda bir dəfə yenidən qiymətləndirilir. Bununla yanaşı, bəzi girovlar, məsələn, 
marja tələblərinə aid pul və ya qiymətli kağızlar gündəlik qiymətləndirilir. 

Mümkün olduğu təqdirdə, Bank təminat kimi saxlanılan maliyyə aktivlərini qiymətləndirmək üçün aktiv 
bazar məlumatlarından istifadə edir. Sabit bazar qiymətinə sahib olmayan digər maliyyə aktivləri 
modellərdən istifadə etməklə qiymətləndirilir. Daşınmaz əmlak kimi qeyri-maliyyə girovları ipoteka 
brokerləri kimi üçüncü tərəflərin verdiyi məlumatlara görə və ya mənzil qiymət indeksləri əsasında 
qiymətləndirilir. 
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Girovun ötürülməsi 

Bank ın 9 №-li MHBS-a əsasən uçot siyasəti, 39 №-li MUBS ilə eynidir. Bankın siyasəti müsadirə edilmiş 
girovların Bankın daxili əməliyyatları üçün ən yaxşı şəkildə istifadə edilə biləcəyini və ya satılmalı 
olduğunu müəyyən etməkdir. Daxili əməliyyatlar üçün yararlı olacağı təsbit edilmiş girovlar üçüncü 
şəxslərə ötürüləcəyi dəyərdən aşağı və ya orijinal təmin edilmiş aktivin balans dəyərində hesablanır. Satışın 
daha əlverişli olduğu müəyyənləşdirilmiş girovlar, satış üçün saxlanılan aktivlərdə, balans dəyərində (əgər 
aktivlər olduqda) və ya balans dəyərindən qaytarılma tarixində satış üçün çəkiləcək xərclər çıxılmaqla 
Bankın daxili siyasətinə uyğun olaraq tanınır.  

Bank normal fəaliyəti dövründə pərakəndə portfelində əmlak və ya digər aktivləri fiziki olaraq üçüncü 
şəxslərə ötürmür, adətən auksionda borc öhdəliyini ödəmək üçün xarici agentləri cəlb edir.  

Hər hansı əlavə dəyər müştərilərə / borcalanlara qaytarılır. Bu praktikanın nəticəsi olaraq hüquqi ötürülmə 
prosesinə məruz qalmış  yaşayış obyektləri balansda qeyd edilmir. 

Silinmələr 

Bankın 9 №-li MHBS-a əsasən uçot siyasəti, 39 №-li MUBS standartı ilə eynidir.  Maliyyə aktivləri yalnız 
bərpa edilməsi mümkün olmadığı halda təsdiq edildiyi zaman qismən və ya tam olaraq silinir. Silinəcək 
məbləğ yığılmış zərər ehtiyatından çox olduqda, fərq əvvəlcə ümumi balans dəyərinə tətbiq edilən ehtiyata 
əlavə olunur. Hər hansı bir sonrakı bərpa kredit zərərləri üzrə xərclərə hesablanır. 

MHBS 7R.35L müəssisələrdən dövr ərzində silinmiş və hələ də icra fəaliyətinə məruz qalan maliyyə 
aktivləri üzrə qüvvədə olan məbləği açıqlamağı tələb edir. Bu tələb, Bankın aktivi bərpa etmək üçün heç 
bir əsaslı gözləntiləri olmadığı təqdirdə və əlavə prosedurları icra etməkdən imtina etdikdə silməsinə imkan 
verən MHBS 9.5.4.4 ilə ziddiyyət təşkil edir. Təcrübədə, 39 №-li MUBS-a əsasən aktivlərin silinmə siyasəti 
müxtəlif yurisdiksiyalarda fərqlənir. 

9 saylı MHBS-yə keçidin təsiri 
39 saylı MUBS əsasında balans dəyərinin 01 yanvar 2018-ci il tarixinə 9 saylı MHBS əsasında qeydə 
alınmış qalıqlarla üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir: 

 39 saylı MUBS əsasında 
ölçmə 

Yenidən 
hesablama 

9 saylı 
MHBS 

 Sinif Məbləğ GKZ Məbləğ Kateqoriya 
Maliyyə aktivləri      
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri K və Db 18,076 - 18,076 

Amortizasiya 
hesablanmış dəyər 

Banklara verilmiş kreditlər K və Db 19,034 - 19,034 
Amortizasiya 

hesablanmış dəyər 

Müştərilərə verilmiş kreditlər K və Db 250,446 4,155 254,601 
Amortizasiya 

hesablanmış dəyər 

Digər maliyyə aktivləri K və Db 11,413 - 11,413 
Amortizasiya 

hesablanmış dəyər 
      
Qeyri-maliyyə aktivləri      
Təxirə salınmış vergi aktivləri  -  - -   
Cəmi aktivlər  298,969 4,155 303,124   
      
Zəmanətlər və digər öhdəliklər 
üçün ehtiyat  - - -  
Cəmi öhdəliklər  - - -   

K və Db: Kreditlər və debitor borcları 
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3. Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (Davamı) 
 

 
Aşağıdakı cədvəldə 39 saylı MUBS əsasında məcmu ilkin kredit zərəri üçün ehtiyat və 37 saylı “Ehtiyatlar, 
potensial öhdəliklər və potensial aktivlər” adlı MUBS əsasında kredit öhdəlikləri və maliyyə zəmanət 
müqavilələri 9 saylı MHBS əsasında HKZ ehtiyatları ilə üzləşdirilir. 

 
31 dekabr 2017-ci il 

tarixinə 39 saylı MUBS/ 
37 saylı MUBS əsasında 

kredit zərəri üçün ehtiyat 
Yenidən 

hesablama 

01 yanvar 
2018-ci il 

tarixinə 9 saylı 
MHBS 

əsasında GKZ 
Aşağıdakılar üçün dəyərsizləşmə ehtiyatı    
    
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər - - - 
Amortizasiya hesablanmış dəyərlə 
müştərilərə verilmiş kreditlər (154,244) 4,155 (150,089) 
    
Öhdəlik və şərti aktivlər - - - 
 (154,244) 4,155 (150,089) 

 

4. Əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında qəbul edilən əsas uçot prinsipləri aşağıda qeyd edilmişdir. Bu 
prinsiplər istisna hallar göstərilmədiyi təqdirdə, bütün illərə davamlı olaraq tətbiq olunur. 
 

Yeni və ya dəyişdirilmiş mühasibat uçotu standartları və şərhləri  
Bank Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası (MUBSŞ) tərəfindən dərc edilən və cari hesabat 
dövrü üçün icbari hesab olunan yeni və ya düzəliş edilmiş Mühasibat Uçotu Standartları və Şərhlərini tətbiq 
etmişdir. İcbari olmayan Mühasibat Uçotu Standartları və Şərhlərinin erkən tətbiqi nəzərdə tutulmamışdır. 
Aşağıda qeyd edilən Mühasibat Uçotu Standartları və Şərhləri Bank üçün daha uyğun hesab edilir: 
 

9 saylı MHBS Maliyyə Alətləri 
Bank 9 saylı MHBS –nı 1 Yanvar 2018 –ci il tarixindən tətbiq edir. Sözügedən standart maliyyə aktivləri 
üçün yeni təsnifat və ölçmə modelləri təqdim etmişdir. Müqaviləli pul vəsaitlərinin yığımı məqsədilə 
formalaşdırılan biznes modeli daxilində saxlanılan və yalnız əsas və faiz məbləğlərindən ibarət olan 
maliyyə aktivləri amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülməlidir. İnvestisiya borc müqavilələri  pul 
vəsaitlərinin yığımı, eləcə də aktivin ədalətli dəyərilə satışının həyata keçirilməsi məqsədilə formalaşdırılan 
biznes modeli daxilində saxlanılan və yalnız əsas və faiz məbləğlərindən ibarət olan maliyyə aktivi kimi 
ədalətli dəyərlə ölçülməlidir. Bütün digər maliyyə aktivləri, Bank ilkin tanınma zamanı kapital alətlərindən 
yaranan gəlir və xərcləri (ticarət müqaviləsi olmayan və yaxud şərti halda müəssisə birləşməsində tanınan) 
digər məcmu gəlirdə tanımağı dəyişdirilməz olaraq seçmədiyi təqdirdə,  mənfəət və ya zərər hesabatında 
ədalətli dəyərdə ölçülür. 
 
 

Yığılmış zərər Məbləğ 
39 saylı MUBS əsasında yekun qalıq (31 dekabr 2017-ci il) (154,244) 
9 saylı MHBS GKZ tanınması 4,155 
Yuxarıdakılarla bağlı təxirə salınmış vergi - 
9 saylı MHBS əsasında yenidən hesablanmış ilkin qalıq (01 yanvar 2018-ci il) (150,089) 
9 saylı MHBS-nin qəbul edilməsinə görə kapitalda cəmi dəyişiklik 4,155 
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4. Əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi (Davamı) 

Bu tələblərə baxmayaraq, maliyyə aktivi mühasibat uyğunsuzluğunun təsirini azaltmaq və ya aradan 
qaldırmaq üçün dəyişdirilməz olaraq ədalətli dəyərlə mənfəət və ya zərər hesabatında tanına bilər. Standart 
mənfəət və ya zərər hesabatında ədalətli dəyərlə təqdim olunan maliyyə öhdəlikləri üçün ədalətli dəyərdəki 
dəyişikliklərin Bankın öz kredit riskinə aid olan hissəsini (Mühasibat uçotunda uyğunsuzluq yaranmadığı 
təqdirdə) Digər Məcmu Gəlir Hesabatında tanımağı tələb edir.  
Yeni, daha asan hedcinq uçotu tələbləri mühasibat uçotu sistemini Bankın risklərin idarəolunması fəaliyyəti 
ilə daha yaxından uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Yeni dəyərsizləşmə tələbləri ehtiyatın tanınması üçün 
'gözlənilən kredit zərəri' ('GKZ') modelindən istifadə edir. Dəyərsizləşmə üzrə kredit riski ilkin tanınmadan 
sonra əhəmiyyətli dərəcədə artmadığı halda 12 aylıq GKZ metodu ilə ölçülür və bu halda davamlı olaraq 
bu metod tətbiq olunur.  
Kreditor borcları üçün uzunmüddətli dəyərsizləşmə ehtiyatlarını istifadə etməklə gözlənilən kredit 
dəyərsizləşmələrinin ölçülməsi üçün sadələşdirilmiş yanaşma mövcuddur. 
 
15 saylı MHBS “Müştərilərlə müqavilələrdən gəlirlər” 
Bank 15 saylı MHBS–i 01 Yanvar 2018–ci il tarixindən etibarən tətbiq edir. Bu standart gəlirlərin tanınması 
üçün vahid bir model təqdim edir. Standartın əsas prinsipinə görə müəssisə mal və ya xidmətlərin təqdim 
edilməsi və yaxud ötürülməsi zamanı müəssisənin sözügedən mal və ya xidmətlər müqabilində tabe 
tutulduğu məbləğdə gəlirləri təqdim etməlidir. Standart, əməliyyat dəyərinin təyin edilməsi prinsipinə 
əsaslanan ölçülmə metodu ilə müqavilə əsaslı gəlir tanınması modelini təqdim edir. Bu standarta əsasən 
gəlirlərin tanınma siyasəti növbəti mühasibat uçotu qeydlərində ətraflı izah edilmişdir.  
Kredit riskləri gəlirə qarşı düzəliş şəklində deyil, xərc kimi ayrıca təqdim olunur. Müştərilərlə olan 
müqavilələr müqavilənin icrası ilə müştərinin ödəməsi arasındakı əlaqələrdən asılı olaraq maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda müqavilə öhdəliyi, müqavilə aktivi və yaxud kreditor borclar kimi təqdim olunur. 
Müştərinin əldə olunması və müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün çəkilən xərclər müəyyən meyarlara 
əsaslanaraq  aktiv kimi kapitallaşdırıla və müqavilə müddətində amortizasiya edilə bilər.  
 
Dərc olunmuş, lakin hələ qüvvəyə minməmiş yeni və ya dəyişdirilmiş mühasibat uçotu standartları. 
Dərc olunmuş, lakin tətbiqi hələ də icbari olmayan yeni və ya dəyişdirilmiş Mühasibat Uçotu 
Standartlarının 31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatan illik hesabat dövrü üçün Bank tərəfindən erkən 
tətbiqi həyata keçirilməmişdir. Yeni və ya  dəyişdirilmiş  Mühasibat Uçotu Standartlarının və şərhlərinin 
Bankın maliyyə hesabatlarına daha çox ehtimal olunan təsirinin qiymətləndirməsi aşağıda qeyd 
olunmuşdur: 
 
16 saylı MHBS  “Lizinqlər” 
Standart illik hesabat dövrləri üçün 1 Yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. Standart 17 
saylı MUBS “Lizinqlər” standartını əvəz edir və icarəçi üçün əməliyyat lizinqi və maliyyə lizinqlərinin 
təsnifatının aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. İstisna hallar nəzərə alınmaqla, istifadə hüququ aktivi 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda kapitallaşdırılır və gələcəkdə mütləq şəkildə ödənilməsi nəzərdə 
tutulan məbləğlərin indiki dəyəri ilə hesablanır. İstisnalar 12 ay və ya daha az  müddət üçün nəzərdə tutulan, 
eləcə də daha aşağı dəyərdə olan aktivlərin (şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulan kompüter və kiçik mebellər) 
lizinqlərini əhatə edərək mühasibat uçotu siyasətinin seçimi kimi müəssisəyə “istifadə hüququ aktivi” 
yaratmaqla və ya birbaşa xərcə silməklə tanınmaya icazə verir . Kapitallaşdırılmış lizinqə uyğun ilkin lizinq 
ödənişləri, lizinq üzrə alınmış avanslar, başlanğıc və birbaşa xərclər və istənilən bərpa, təxirə salınma və ya 
sökülmə xərcləri öhdəlik kimi tanınacaqdır. 
Düzxətli icarə lizinqi xərcləri icarə olunan aktivdə köhnəlmə xərcləri (əməliyyat xərcləri daxil olmaqla) və 
lizinq öhdəliyində tanınan faiz xərcləri ( maliyyə xərcləri ilə birlikdə)  ilə əvəz ediləcək. 
Lizinqin ilkin mərhələlərində 16 saylı MHBS altında lizinqlə əlaqəli xərclər 17 saylı MUBS altında tanınan 
lizinq xərcləri ilə müqayisədə daha çox olacaqdır. 
 
 



AGBANK ASC 
 
MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR 
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ 
(Min Azərbaycan Manatı ilə) 

23 

 
4. Əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi (Davamı) 

Bununla yanaşı, EBITDA (Faiz,Vergi, Köhnəlmə və Amortizasiyadan öncəki gəlir) nəticələri təkmilləşərək 
əməliyyat xərclərini faiz xərcləri və 16 saylı MUBS altında  mənfəət və zərərdəki köhnəlmə xərcləri ilə 
əvəz edəcəkdir.  
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata əsasən lizinq ödənişləri əsas (maliyyə əməliyyatları) və faiz 
məbləğləri (həm əməliyyat həm də maliyyə əməliyyatları) olmaqla iki qrupda təsnifləndiriləcəkdir. 
İcarədarlar üçün bu standart uçot qaydalarına dair əsaslı dəyişiklik təqdim etmir. Bank bu standartı 1 yanvar 
2019-cu il tarixindən etibarən tətbiq edəcək, lakin onun tətbiq edilməsinin maliyyə hesabatlarına təsiri hal-
hazırda Bank tərəfindən qiymətləndirilməmişdir. 

Hesabatların Tərtib Edilməsinin Əsas Prinsipləri 

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları 

Hazırki maliyyə hesabatları fəaliyyətin fasiləsizliyi və Beynəlxalq Mühasubat Uçotu Standartları Şurası 
tərəfindən hazırlanan 31 dekabr 2018-ci il tarixinə qüvvədə olan Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları 
Standartlarına  (“BMHS”) uyğun şəkildə hazırlanmışdır.  

Maliyyə hesabatları mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər hesabatı, maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və qeydlərdən 
ibarətdir. Gəlir və xərclər, digər məcmu gəlirlərin tərkib hissələri istisna olmaqla, mənfəət və zərər 
hesabatında tanınır. Digər məcmu gəlirlər Məcmu gəlirlər haqqında hesabatda MHBS tərəfindən mənfəət 
və zərər hesabatında tanınmayan gəlir və xərclərdən ibarətdir (yenidən təsnifləşdirmə düzəlişləri daxil 
olmaqla). Yenidəntəsnifləşdirmə düzəlişləri cari ildə mənfəət və zərərə düzəliş olaraq daxil edilmiş, əvvəlki 
və ya cari ildə digər məcmu gəlir kimi tanınan düzəlişlərdir. Bank sahibləri ilə onların sahib səlahiyyəti 
daxilində edilən əməliyyatlar səhmlərdə dəyişiklik hesabatında öz əksini tapır. 

Bank mənfəət və zərər hesabatını xərclərin funksiyasını əsas götürüb təsnifləşdirərək təqdim etmişdir. Bank 
bu üsulun maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə daha yaxşı məlumatlar verdiyinə inanır, belə ki bu zaman 
biznes nöqteyi nəzərdən əməliyyatların aparılması daha aydın qeyd olunur. Maliyyə vəziyyəti barədə 
hesabat formatı cari və uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilirməsi əsas götürülərək hazırlanır. 

Qiymətləndirmə əsasları 

Maliyyə hesabatları aşağıda göstərilmiş mühasibat uçotu prinsiplərində başqa cür qeyd olunmayıbsa 
(məsələn, müəyyən maliyyə alətləri ədalətli dəyər prinsipi ilə ölçülür) tarixi dəyər prinsipinə əsasən 
hazırlanmışdır.  

Ədalətli dəyər- qiymətləndirmə tarixində bazar iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatlarda aktivin 
satılması zamanı alınan və ya öhdəliyin köçürülməsi zamanı ödənilən qiymətdir. Aktivin və ya öhdəliyin 
ədalətli dəyərini müəyyən edərkən Bank mümkün dərəcədə bazarda müşahidə edilə bilən informasiyalardan 
istifadə edir. Əgər aktivin və ya öhdəliyin ədalətli dəyəri müəyyən oluna bilmirsə, Bank müşahidə edilə 
bilən məlumatların istifadəsini maksimumlaşdıran və müşahidə edilə biməyən məlumatların istifadəsini 
minimumlaşdıran (oxşar əməliyyatlar üçün qiymətləri, diskontlaşdırılmış pul vəsaitləri hərəkətinin təhlilini 
və ya emitentin xüsusi hallarda opsiyon qiymət qoyma modelini əks etdirən müqayisəli bazar yanaşmasının 
istifadəsi) qiymətləndirmə mexanizmlərindən istifadə edir. İstifadə olunan məlumatlar bazar iştirakçılarının 
nəzərə aldığı aktiv/öhdəliyin xarakteristikalarına uyğundur. 

Ədalətli dəyər qiymətləndirmə üçün məlumatların müşahidə edilə bilmə dərəcəsinə və bütünlüklə ədalətli 
dəyərin müəyyən olunmasında məlumatların əhəmiyyətinə əsaslanaraq müxtəlif iyerarxik kateqoriyalara 
bölünür: 

• 1-ci səviyyə - ədalətli dəyər eyni aktivlər/öhdəliklərin aktiv bazardakı mövcud qiymətindən 
(dəyişdirilməmiş) əldə edilir. 

• 2-ci səviyyə - ədalətli dəyər 1-ci səviyyədə göstərilən mövcud qiymətlərdən fərqli olaraq aktiv və 
ya öhdəlik üçün birbaşa (məs., qiymətlər) və ya dolayı yolla ( qiymətlərdən əldə olunan) müşahidə 
edilə bilən məlumatlardan əldə olunur.  
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• 3-cü səviyyə - ədalətli dəyər müşahidə edilən bazar məlumatlarına əsaslanmayan (müşahidə edilə 
bilinməyən məlumatlar ) aktiv və öhdəliklər üçün məlumatları özündə əks etdirən qiymətləndirmə 
mexanizmlərindən əldə olunur. 

Ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələri arasındakı köçürmələr Bank tərəfindən dəyişikliyin baş verdiyi 
hesabat dövrünün sonunda tanınır. 
 
Əməliyyat və təqdimat valyutası 

Bankın əməliyyat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan və baş verən əksər hadisələrin 
və onlarla bağlı vəziyyətlərin iqtisadi mahiyyətini əks etdirən Azərbaycan Manatıdır (“AZN”). 31 dekabr 
2018-ci il tarixinə xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsi üçün əsas mübadilə məzənnəsi aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 1 ABŞ dolları = 1.7000 AZN və 1 Avro = 1.9468 AZN (31 dekabr 2017: 1 ABŞ dolları = 1.7001 
AZN və 1 Avro = 2.0307 AZN). Azərbaycan Manatı (AZN) həmçinin bu maliyyə hesabatlarının məqsədləri 
üçün təqdimat valyutasıdır. Hər hansı digər müddəa qeyd olunmadıqda, AZN-lə ifadə edilən maliyyə 
məlumatları ən yaxın minliyə kimi yuvarlaqlaşdırılmışdır. 
 
Fəaliyyətin fasiləsizliyi 

Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarını fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi əsasında hazırlamışdır. Bu 
mülahizənin irəli sürülməsində rəhbərlik mövcud planları, əməliyyatların rentabelliyini və maliyyə 
resurslarına giriş imkanını nəzərə almışdır. Hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Rəhbərlik 
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı aşağıdakı problemləri nəzərə almışdır: 

•     Bankın cəmi mənfi kapitalı 28,793 min AZN-ə bərabər olmuşdur (31 dekabr 2017: 28,807 min     
AZN cəmi mənfi kapital). 

•     Bankın bir ilədək məcmu likvidlik çatışmazlığı mənfi 251,762 min AZN-ə bərabər olmuşdur (31 
dekabr 2017: mənfi 255,217 min AZN). 

• 31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bankın Basel Kapital Sazişi tələblərinə uyğun olaraq kapitalın 
adekvatlığı Qeyd 26-da göstərilmişdir. 

Bununla yanaşı, kredit portfelinin keyfiyyətinin davamlı pisləşməsi əlamətləri mövcuddur və Bank xarici 
valyutanın mübadilə məzənnələrində dəyişikliklər riskinə məruz qalır və MHBS-ə uyğun maliyyə 
hesabatlarında tanınmış zərərləri əks etdirmək üçün Bankın normativ kapitalına sonrakı dövrlərdə düzəliş 
edilə bilər. 

Mənfi maliyyə nəticələrinə səbəb olan əsas amillər əvvəlki illərdə kredit vermə əməliyyatlarının müvəqqəti 
dayandırılması nəticəsində kredit portfelinin azalması ilə əlaqədar olaraq, kreditin dəyərsizləşməsi üzrə 
ehtiyatın artması, faiz gəlirlərinin azalması və borcların dəyərinin artması olmuşdur. Kredit vermənin 
anderraytinq meyarlarının sərtləşdirilməsi və borcalanların ödəmə qabiliyyətinin azalması kredit portfelinin 
azalmasına səbəb olmuşdur. İkinci səbəblə əlaqədar olaraq, müştərilərə verilmiş kreditlərin dəyərsizləşməsi 
üzrə ehtiyat səviyyəsi son 3 ildə 25%-dən 39%-ə çatmışdır. 

Bankın rəhbərliyi və səhmdarları gələcək əməliyyat mənfəətliliyini təmin etmək və maliyyə stabilliyini 
qoruyub saxlamaq məqsədilə əməliyyat gəlirlərinə xüsusi diqqət ayırmaq, aşağı riskli müştərilərə kreditlər 
vermək və xərclərin səmərəliliyini daha da artırmaqla, Bankın fərdi sektorda biznesini inkişaf etdirmək 
niyyətindədirlər. 

• Səhmdarlar, ARMB və MBNP likvidlik problemləri dövründə Banka davamlı dəstək göstərirlər. Kapital 
adekvatlığı göstəriciləri Qeyd 26-də açıqlanmışdır. Ani likvidlik əmsalları Qeyd 25-də açıqlanmışdır.  
 
Bank hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiq edildiyi tarixə qədər öz öhdəlikləri, sair borc öhdəlikləri, 
subordinasiya borc öhdəlikləri, buraxılmış borc qiymətli kağızları və bank depozitləri və hesabları üzrə 
bütün mühüm ödənişlərini yerinə yetirmişdir.  
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Rəhbərliyin qiymətləndirməsi və görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq, rəhbərlik Bankın növbəti on iki ay 
ərzində öz likvidlik ehtiyaclarını ödəyə biləcəyini hesab edir. Yuxarıda qeyd olunanları və növbəti on iki 
ay üzrə bank xidmətləri ilə bağlı ARMB və MBNP-nin gözlənilən davamlı dəstəyini nəzərə alaraq, 
rəhbərlik maliyyə hesabatlarının fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi əsasında hazırlanmasının müvafiq 
olmasını hesab edir.  

Bununla belə, qeyd edilmiş digər məsələlərlə yanaşı, yuxarıda qeyd edilən hallar və şəraitlər əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənliyin mövcudluğunu nümayiş etdirir ki, bu da Bankın fəaliyyətinin fasiləsizliyini mühüm 
şübhə altına sala bilər. 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

Pul vəsaitlərinə və onların ekvivalentlərinə ədalətli dəyərinin dəyişmə riski çox aşağı olan və Bank 
tərəfindən qısamüddətli öhdəliklərin idarə olunmasında istifadə edilən əskinaslar və sikkə pullar, ARMB-
də və sair banklarda saxlanılan bloklaşdırılmamış hesab qalıqları (Nostro hesablar) və ilkin ödəniş müddəti 
üç aydan az olan yüksək likvidli maliyyə aktivləri daxildir. ARMB-də saxlanılan məcburi ehtiyatlar onların 
çıxarılması ilə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə alaraq pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə aid edilmir. Maliyyə 
vəziyyəti haqqında hesabatda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya edilmiş dəyər əsasında 
əks olunur. 

ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar.  

ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar maya dəyərində qeydə alınmaqla, Bankın gündəlik 
əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün nəzərdə tutulmayan məcburi ehtiyat depozitlərini əks etdirir və bu 
səbəbdən pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının tərtib edilməsi məqsədilə pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinə aid edilmir. 

Digər banklar və maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlər.  

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər təsbit edilmiş və ya müəyyən edilə bilən tarixlərdə qaytarılmaq şərtilə 
Bank tərəfindən müxbir banklara avans şəklində nağd pul verildiyi zaman uçota alınır. Bu zaman, Bankın 
derivativ maliyyə alətləri ilə əlaqəsi olmayan və sərbəst surətdə alınıb satıla bilməyən debitor borcları üzrə 
alqı-satqı əməliyyatı aparmaq niyyəti olmur. Digər banklardan alınacaq vəsaitlər amortizasiya olunmuş 
maya dəyərində qiymətləndirilir. 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar.  

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar təsbit edilmiş və ya müəyyən edilə bilən tarixlərdə qaytarılmaq 
şərtilə sərbəst surətdə alınıb satıla bilməyən qeyri-derivativ maliyyə alətləri ilə əlaqəsi olmayan debitor 
borclarının əldə edilməsi və ya yaradılması məqsədilə, Bank tərəfindən müştərilərə avans şəklində nağd pul 
verildiyi zaman uçota alınır. Bu zaman Bankın həmin debitor borcları üzrə alqı-satqı əməliyyatı aparmaq 
niyyəti olmur. Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar amortizasiya olunmuş maya dəyərində 
qiymətləndirilir. 

 Əmlak və avadanlıqlar 

Mülkiyyətdə olan aktivlər 

Əmlak və ya avadanlıqlar müxtəlif yararlı xidmət müddətləri olan böyük komponentlərdən ibarət olduğu 
təqdirdə, onların uçotu ayrı-ayrı əmlak və avadanlıq hissələri kimi aparılır. 

İcarəyə götürülmüş aktivlər 

Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə Bankda olan icarələr maliyyə lizinqləri 
kimi təsnif edilir. Maliyyə lizinqi ilə əldə olunan avadanlıqlar yığılmış amortizasiya üzrə zərərlər çıxılmaqla 
ədalətli dəyərlə lizinqin götürülən zaman minimal icarə ödənişlərinin cari dəyərindən daha az olan dəyərlə 
əks olunur. 
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Yenidən qiymətləndirmə 
Binalar və başa çatdırılmamış tikililər mütəmadi olaraq yenidən qiymətləndirilir. Yenidən 
qiymətləndirmənin tezliyi yenidən qiymətləndirilən binalar və başa çatdırılmamış tikililər üzrə ədalətli 
dəyərin dəyişməsindən asılıdır.  
Binalar və başa çatdırılmamış tikililər üzrə yenidən qiymətləndirmə artımı sair məcmu gəlir kimi tanınır, 
lakin bu artım əvvəl mənfəət və zərərdə tanınmış eyni aktivin yenidən qiymətləndirməsinin azalmasını əvəz 
etdiyi halda, artım mənfəət və zərərdə tanınır. Binalar və başa çatdırılmamış tikililər üzrə yenidən 
qiymətləndirmənin azalması mənfəət və zərərdə tanınır, lakin bu azalma əvvəl sair məcmu gəlir kimi 
tanınmış eyni aktivin yenidən qiymətləndirməsinin artmasını əvəz etdiyi halda, azalma sair məcmu gəlirdə 
tanınır. 

Köhnəlmə 

Köhnəlmə ayrı-ayrı aktivlərin hesablanmış faydalı istifadə müddətləri üzrə düz xətt prinsipi əsasında 
mənfəət və ya zərərə aid edilir. Amortizasiya aktiv əldə edildiyi tarixdən yaxud, daxili qaydada inşa edilən 
aktivlər halında, aktiv tam istifadə üçün hazır olduğu tarixdən etibarən başlanır. Torpaq üzrə köhnəlmə 
hesablanmır. Təxmin edilən faydalı istifadə müddətləri aşağıdakı kimidir: 

Binalar 33-50 il 
İcra obyektlərinin təkmilləşdirilməsi 14 il 
Ofis və kompüter avadanlıqları 4-7 il 
Mebel , avadanlıqlar və digər 4-7 il 

 
Qeyri-maddi aktivlər 

Alınmış qeyri-maddi aktivlər ilkin dəyərdən amortizasiya və dəyərsizləşmə çıxıldıqdan sonra göstərilir. 
Alınmış kompüter lisenziyaları və proqram təminatı onların istifadəyə yararlı hala gətirmək üçün çəkilmiş 
hər bir xərc əsasında kapitallaşdırılır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası düz xətt metodu əsasında 
mənfəət və zərərdə tanınır. Qeyri-maddi aktivlərin təxmin edilən istifadə müddəti 5-10 ildir. 

İnvestisiya mülkiyyəti 

İcarə gəlirlərinin əldə edilməsi və ya qoyulmuş kapitalın dəyərinin artırılması və ya hər iki məqsədə nail 
olmaq üçün Bank tərəfindən saxlanılan və Bank tərəfindən satışı nəzərdə tutulmayan və ya istehsalat və ya 
xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunmayan mülkiyyətdir. İnvestisiya mülkiyyəti ilkin dəyərində 
ölçülür. Mülkiyyətdən istifadə hüququ dəyişdikdə, yəni o, əmlak və avadanlıq kimi yenidən 
təsnifləşdirildikdə, yenidən təsnifləşmə tarixinə mülkiyyətin ədalətli dəyəri gələcək dövrdəki uçot üçün 
onun ilkin dəyəri kimi qeydə alınır. 

 
Satış üçün saxlanılan (və ya qrup halında ləğv olunan) uzunmüddətli aktivlər 

Davamlı istifadədən daha çox satış yolu ilə əvəzinin ödənilməsi nəzərdə tutulan uzunmüddətli aktivlər və 
ya silinmə qrupları satış üçün saxlanılan aktivlər kimi təsnifləşdirilir. Satış üçün saxlanılan aktivləri 
təsnifləşdirməzdən öncə, bu aktivlərin və ya silinmə qrupu komponentlərinin Bankın uçot siyasətinə uyğun 
olaraq yenidən qiymətləndirilməsi vacibdir. Ümumiyyətlə, aktivlər və ya silinmə qrupları onların qalıq 
dəyəri kimi və ədalətli dəyər çıxılsın satış üçün çəkilmiş xərclərin daha aşağı olanı ilə qiymətləndirilir. 

Hər hansı bir aktiv satış üçün saxlanılan aktiv kimi təsnifləşdirildikdə və ya satış üçün saxlanılan aktivlər 
qrupuna daxil edildikdə, əlavə amortizasiya və amortizasiya qaydası qeydə alınmır. 
 
Əməliyyat lizinqi 

Bank lizinqalan qismində çıxış etdikdə və lizinq obyektlərinin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar risk və gəlirlər 
lizinqverən tərəfindən Banka ötürülmədikdə, əməliyyat lizinqi müqavilələri üzrə cəmi ödənişlər lizinqin 
müddəti ərzində il üzrə mənfəət və zərərə aid edilir. 
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Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər, müxbir banklar tərəfindən Banka nağd pul və ya digər aktivlər verildiyi 
andan qeydə alınır. Qeyri-derivativ maliyyə öhdəlikləri amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır. 
Bank verdiyi borcları geri aldıqda, həmin borc öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir və 
öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlir və ya 
xərclərə daxil edilir. 

Müştəri hesabları  

Müştəri hesabları fiziki şəxslər, dövlət müəssisələri və ya hüquqi şəxslər qarşısındakı qeyri-derivativ 
maliyyə öhdəliklərini əks etdirir və amortizasiya olunmuş dəyərdə qeydə alınır. 
 
Ehtiyatlar 
Bankın keçmiş dövrlərdə baş vermiş hadisə nəticəsində müəyyən hüquqi və ya konstruktiv öhdəliyi olduqda 
və həmin öhdəliyin ödənilməsi üçün iqtisadi faydaların məxaricinin tələb olunacağı ehtimal olunduqda, 
ehtiyat maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks olunur. Təsiri əhəmiyyətli olduqda, ehtiyatlar pul 
vəsaitlərinin vaxt baxımından dəyərinin cari bazar qiymətləndirmələrini əks etdirən vergiqoymadan əvvəlki 
dərəcə və müvafiq olarsa, həmin öhdəliyə aid olan xüsusi risklər əsasında gözlənilən gələcək pul 
vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılması yolu ilə müəyyənləşdirilir. 

Restrukturlaşdırma üzrə ehtiyat o zaman tanınır ki, Bank ətraflı və rəsmi restrukturlaşdırma planını qəbul 
etmiş olsun və restrukturlaşdırma ya başlamış, ya da ictimaiyyətə elan edilmiş olsun. Gələcək əməliyyat 
xərcləri üzrə ehtiyatlar yaradılmır. 

Kreditlə bağlı öhdəliklər 
Bank adi kommersiya fəaliyyəti çərçivəsində kredit öhdəlikləri, akkreditivlər və zəmanətlər kimi kreditlərlə 
bağlı öhdəlikləri üzərinə götürür və sair formalarda kredit sığortasını təmin edir. Maliyyə zəmanətləri 
Bankın təyin olunmuş ödənişləri yaranmış itkilərə görə saxlayana kompensasiya verməyi tələb edən 
müqavilələrdir, çünki təyin olunmuş debitor borc aləti üzrə göstərilən şərtlərə əsasən vaxtı çatanda ödənişi 
həyata keçirə bilmir. 

Maliyyə zəmanəti öhdəliyi ilkin olaraq uyğun əməliyyat xərcləri çıxmaqla xalis ədalətli dəyərdə tanınır və 
daha sonra yığılmış amortizasiya və ya zəmanət üzrə itkilər üçün ehtiyatın sonrakı ilkin tanınmış ən yüksək 
məbləğdən çıxılması ilə qiymətləndirilir. Maliyyə zəmanətləri və sair kreditlə bağlı öhdəliklər üzrə itkilər 
üçün ehtiyatların tanınması itkilər 
ehtimal oluna və əminliklə qiymətləndirilə bildikdə baş verir. 

Maliyyə zəmanəti öhdəlikləri və sair şərti kredit öhdəlikləri üzrə ehtiyatlar sair öhdəliklərə daxildir. 
Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, kredit vermək öhdəlikləri uçota alınmır: 

- Bankın ədalətli dəyər əsasında mənfəətə və ya zərərə aid etdiyi kredit vermək öhdəlikləri 
- Bankın, kredit vermək öhdəlikləri ilə əlaqədar yaranan aktivlərin öhdəlikləri verdikdən sonra qısa 

müddət ərzində satılmasında təcrübəsi vardırsa, eyni sinfə daxil olan kredit vermək öhdəlikləri 
derivativ alətlər kimi qəbul edilir 

- əvəzi nağd pulla yaxud digər maliyyə alətinin buraxılması ilə ödənilə bilən kredit vermək 
öhdəlikləri 

- krediti bazar faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə vermək öhdəliyi. 
 
 Nizamnamə kapitalı 
 
(i) Adi səhmlər 
Adi səhmlər kapital kimi təsnifləşdirilir. Adi səhmlərin və səhm opsionların buraxılmasına bilavasitə aid 
edilə bilən xərclər vergiqoyma baxımından heç bir nəticə olmadan kapitaldan tutulma kimi uçota alınır. 
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4. Əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi (Davamı) 

Dividendlər 

Bankın dividendləri elan edib ödəmək imkanları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən 
edilmiş qaydada tənzimlənir.  

Adi səhmlərə aid olan dividendlər elan edildiyi müddətdə bölüşdürülməmiş mənfəətdə əks olunur. 

Vergiqoyma 

Mənfəət vergisi cari və təxirə salınmış mənfəət vergisindən ibarətdir. Mənfəət vergisi mənfəət və zərərdə 
tanınır, bu vergi sair məcmu gəlirlərlə və ya bilavasitə kapitalda qeydə alınan əməliyyatlarla bağlı olduqda 
isə, sair məcmu gəlirdə və ya bilavasitə kapitalda tanınır. 

Cari vergi xərclərinə il üzrə vergilərə cəlb olunan gəlir üzrə gözlənilən ödənilməli vergilər və əvvəlki illər 
üçün ödənilməli vergilərdə hər hansı düzəlişlər daxildir. Həmin xərclər hesabat tarixində qüvvədə olan və 
ya hesabat dövrünün sonunda qüvvəyə minmiş vergi dərəcələrinə əsasən müəyyənləşdirilir. 
Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri maliyyə hesabatlılığı məqsədləri üçün istifadə olunan 
aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyərləri ilə vergiqoyma məqsədləri üçün istifadə olunan məbləğləri 
arasında olan müvəqqəti fərqlər üzrə hesablanır.  

Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri nə uçot, nə də vergilərə cəlb edilən mənfəətə təsir göstərməyən 
aktiv və ya öhdəliklərin ilkin tanınması üzrə müvəqqəti fərqlər üçün uçota alınmır. Təxirə salınmış vergi 
aktivləri və öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi hesabat dövrünün sonuna Şirkətin öz aktiv və 
öhdəliklərinin balans dəyərini bərpa etməyi gözlədiyi formaya əsaslanan vergi nəticələrini əks etdirir. 

Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri, hesabat tarixinə qüvvədə olan və ya hesabat dövrünün 
sonunda qüvvəyə minmiş qanunlara uyğun olaraq, müvəqqəti fərqlərə onlar ləğv ediləcəyi zaman tətbiq 
ediləcək gözlənilən vergi dərəcələri əsasında müəyyən olunur. Müvəqqəti fərqlərin, istifadə edilməmiş 
vergi itkilərinin və kreditlərin əvəzini ödəyə biləcək gələcək vergi tutula bilən gəlirlərin mövcud olacağı 
ehtimal olunduqda, təxirə salınmış vergi aktivi uçota alınır. Əlaqədar vergi gəlirinin reallaşdırılması ehtimal 
olunmadıqda, təxirə salınmış vergi aktivi azaldılır. 
 
Gəlir və zərərin uçota alınması 

Faiz gəlirlərinin və xərclərinin uçotu mənfəətdə və ya zərərdə effektiv faiz üsulu ilə aparılır.  

Kreditlərin rəsmiləşdirilməsi haqları, kreditlərin xidmət olunması haqları və kreditin ümumi mənfəətliliyini 
təmin edən sair haqlar, müvafiq əməliyyat xərcləri ilə birlikdə təxirə salınaraq effektiv faiz üsulu ilə maliyyə 
aktivin təxmin edilən faydalı istifadə müddəti üzrə faiz gəlirlərində amortizasiya olunur. Sair haqlar, 
komissiya haqları və sair gəlir və xərc maddələri mənfəət və ya zərərdə müvafiq xidmətlər göstərildiyi 
zaman əks olunur. 

Dividend gəliri dividendlər elan edildiyi tarixdə mənfəət və ya zərərdə əks olunur. Əməliyyat lizinqləri 
çərçivəsində edilmiş ödənişlər lizinq müqaviləsinin müddəti üzrə düz xətt prinsipi əsasında mənfəətdə və 
ya zərərdə əks olunur. Alınmış lizinq mükafatları lizinq müqaviləsinin müddəti üzrə ümumi lizinq 
xərclərinin ayrılmaz hissəsi kimi əks olunur. 
 
 Xarici valyuta 

Xarici valyutalardakı əməliyyatlar həyata keçirildiyi tarixlərdə olan məzənnələrlə Bankın əməliyyat 
valyutasına çevrilir. Hesabat tarixinə xarici valyutalarda əks olunmuş maliyyə aktivləri və öhdəlikləri 
həmin tarixdə olan məzənnə ilə yenidən əməliyyat valyutasına çevrilir.  
Maliyyə vəsaitləri üzrə xarici valyuta gəliri və ya itkisi, dövr ərzində effektiv faiz və ödənişlər nəzərə 
alınmaqla, dövrün əvvəlində əməliyyat valyutasının amortizasiya edilmiş dəyərlə hesabat dövrünün 
sonunda məzənnə əsasında çevrilmiş xarici valyutada amortizasiya edilmiş dəyər arasında olan fərqdir. 
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4. Əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi (Davamı) 

 İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar. 
Əmək haqları, məvaciblər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər, 
məzuniyyət və bülletenlər üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan imtiyazlar Bankın 
işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. 
 
 
5. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı əhəmiyyətli ehtimallar və mülahizələr 

Bank, növbəti maliyyə ili ərzində hesabatlarda əks etdirilən məbləğlərə və aktiv və öhdəliklərin balans 
dəyərinə təsir göstərən ehtimallar və mülahizələr irəli sürür. Həmin ehtimallar və mülahizələr müntəzəm 
olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq 
əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı 
rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və ehtimallar irəli sürür. Maliyyə hesabatlarında əks etdirilən 
məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və öhdəliklərin 
balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan ehtimallara aşağıdakılar daxildir:  

Kreditlər və avansların dəyərsizləşməsi üzrə zərər. Bank müntəzəm olaraq kredit portfelləri üzrə 
dəyərsizləşmənin mövcudluğunu müəyyən etmək üçün onu təhlil edir. Dəyərsizləşmə üzrə zərərin məcmu 
gəlirlər haqqında hesabatda əks etdirilməsini müəyyən edərkən, Bank kredit portfelində konkret bir kreditin 
dəyərində azalmanın müşahidə edilməsindən əvvəl kredit portfeli üzrə pul vəsaitlərinin təxmin edilən 
hərəkətində ölçülə bilən azalmanı əks etdirən nəzərə çarpan əlamətlərin mövcudluğunu müəyyən etmək 
üçün peşəkar mülahizələr irəli sürür. Bu göstəricilərə, Bankdakı borcalanların ödəniş statusunda və ya  

Bankdakı aktivlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar ölkə səviyyəsində və ya yerli iqtisadi 
şərtlərdə mənfi dəyişikliyin olduğunu əks etdirən müşahidə edilə bilən məlumatlar daxildir.  

Rəhbərlik gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlaşdırılması üçün istifadə edilən kredit portfelindəki 
aktivlər ilə analoji kredit riskinə və dəyərsizləşmə üzrə obyektiv əlamətlərə malik aktivlər ilə əlaqədar 
əvvəlki ilin zərərləri haqqında məlumata əsaslanan təxminlər tətbiq edir. Gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin 
məbləğini və müddətini təxmin edərkən istifadə edilən metodologiya və mülahizələr, təxmini və həqiqi 
zərərlər arasındakı hər hansı fərqi azaltmaq məqsədilə müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir.  

Vergi qanunvericiliyi. Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə məruz 
qalır. 29 saylı Qeydə baxın. 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların ilkin uçotu. Bank öz fəaliyyəti gedişində əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 
aparır. 9 saylı BMS-ə uyğun olaraq maliyyə alətləri ilkin olaraq ədalətli dəyərdə uçota alınmalıdır. Lakin, 
həmin əməliyyatların bazar və ya qeyri-bazar faiz dərəcələrində həyata keçirilməsini müəyyən etmək 
məqsədilə bu cür əməliyyatlar üçün aktiv bazar mövcud olmadıqda peşəkar mülahizələrdən istifadə etmək 
lazım gəlir. Mülahizələrin irəli sürülməsinin əsasını əlaqəli olmayan tərəflərlə analoji əməliyyatların 
qiymətinin müəyyən edilməsi və effektiv faiz dərəcəsinin təhlili təşkil edir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların 
şərtləri haqqında məlumat 30 saylı Qeyddə açıqlanır. 
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6. XALİS FAİZ GƏLİRLƏRİ 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 
   

Faiz gəlirləri   
Müştərilərə verilmiş kreditlər 17,386 22,962 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 228 315 
Cəmi faiz gəlirləri 17,614 23,277 
   

Faiz xərcləri   
Müştərilərin cari hesabları və depozitləri  (7,798)   (9,735)  
Banklar və digər maliyyə institutların depozit və kreditləri  (2,706)   (5,489)  
Sair borc öhdəlikləri və subordinasiya borc öhdəlikləri (6,021)  (6,818)  
   
Cəmi faiz xərcləri (16,525) (22,042) 
   
Xalis faiz gəlirləri 1,089 1,235 
 

31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə müştərilərə verilmiş kredit maddəsi üzrə göstərilən faiz 
gəlirlərinə 8,366 min AZN (2017: 9,315 min AZN) məbləğində dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri üzrə 
hesablanmış faiz aiddir. 
 
7. HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 
Plastik kartlarla əməliyyatlar və müştəri hesabları xidməti 21,757 15,169 
Hesablaşmalar 2,048 2,228 
Xarici valyuta 3,134 463 
Qarantiyaların və akkreditivlərin verilməsi 175 436 
Pul vəsaitlərinin çıxarılması 563 541 
Sair 118 80 
Cəmi haqq və komissiya gəlirləri 27,795 18,917 

 

8. HAQQ VƏ KOMİSSİYA XƏRCLƏRİ 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 
Plastik kartlarla əməliyyatlar (17,650) (11,806) 
Müxbir hesabları xidməti (757) (781) 
Qarantiyaların və akkreditivlərin verilməsi (14) (31) 
Sair (183) (476) 
Cəmi haqq və komissiya xərcləri (18,604) (13,094) 

 
 
 

9. DİGƏR GƏLİRLƏR 

Digər gəlirlərə 2018-ci il ərzində investisiya mülkiyyəti və əsas vəsaitlərin satışından 1,209 min AZN 
(Qeyd 17,18), bank əmlakının icarəsindən yaranan 633 min AZN və silinmiş kreditlərin ödənişlərindən 
yaranan 780 min AZN dəyərində vəsait daxildir. 
Digər gəlirlərə 2017-ci il ərzində Bank əmlaklarının yenidənqiymətləndirilməsindən yaranan 8,439 min 
AZN, bank əmlakının icarəsindən 497 min AZN, əsas vəsaitlərin satışından 72 min AZN  və 63 min AZN 
digər gəlirlər daxildir. 
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10. DƏYƏRSİZLƏŞMƏ ÜZRƏ GƏLİR/(ZƏRƏR) 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 906 (1,613) 
   
Cəmi dəyərsizləşmə üzrə gəlir/(zərər) 906 (1,613) 

 

11. İŞÇİ HEYƏTİ ÜZRƏ XƏRCLƏR 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 
Əməkdaşların məvacibi (6,567) (7,387) 
Azərbaycan Respublikası Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər (1,497) (1,565) 
Cəmi işçi heyəti üzrə xərclər (8,064) (8,952) 

  
 
12. SAİR ÜMUMİ İNZİBATİ XƏRCLƏR 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 

Digər aktivlərin dəyərsizləşməsi (5,199) 
 

- 
Köhnəlmə və amortizasiya (4,381) (4,212) 
Sair bina və avadanlıq xərcləri (1,785) (1,912) 
Kommunal xərclər (1,034) (1,021) 
İcarə haqqı (892) (946) 
Təhlükəsizlik (880) (727) 
Mənfəət vergisindən başqa sair vergilər (847) (1,169) 
Müştəri əmanətlərinin sığortalanması (780) (569) 
Peşəkar xidmətlər (290) (257) 
Ofis ləvazimatları (202) (198) 
Sığorta (173) (367) 
Ezamiyyə xərcləri (94) (107) 
Reklam və marketinq (53) (85) 
Sair (764) (551) 
Cəmi sair ümumi inzibati xərclər (17,374) (12,121) 

 
13. MƏNFƏƏT VERGİSİ XƏRCİ  

 

31 dekabr 2018-ci 
il tarixində bitən 

dövr üzrə 

31 dekabr 2017-ci 
il tarixində bitən 

dövr üzrə 
Cari ilin vergi xərci - - 
Müvəqqəti fərqlərin yaranması və bərpası səbəbindən təxirə 
salınmış vergi gəliri (2,311) 326 
Təxirə salınmış vergi aktivlərinin silinməsi 2,311 (326) 
Cəmi mənfəət vergisi xərcləri/(gəliri) - - 
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13. MƏNFƏƏT VERGİSİ XƏRCİ (Davamı)  

2018-ci ildə cari və təxirə salınmış vergi üçün müvafiq vergi dərəcəsi 20% (2017: 20%) təşkil edir. 31 
dekabr tarixində tamamlanan il üzrə effektiv vergi dərəcəsinin uzlaşdırılması: 

 

31 dekabr 2018-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə % 

31 dekabr 2017-
ci il tarixində 

bitən dövr üzrə 
 

% 
Vergidən əvvəlki (zərər)/gəlir (5,741)  1,128 - 
Cari vergi dərəcəsi ilə mənfəət vergisi (1,148) 20 226 20 
Gəlirdən çıxılmayan xalis xərclər (1,163) - 100 - 
Tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivlərində 
dəyişiklik 2,311 (40) (326) (29) 
İl ərzində olan mənfəət vergisi gəliri -  - - 

 
 (a) Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri 
Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri aşağıdakılara aid edilir:  

 
2018-ci il 

01 yanvar 
2018-ci il 

tarixinə qalıq 

Mənfəət və 
ya zərər kimi 
uçota alınan 

Kapitalda 
uçota 

alınan 

   31 dekabr 
2018-ci il 

tarixinə qalıq 
Satıla bilən maliyyə aktivləri - - - - 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 12,846 (468) - 12,378 
Əmlak və avadanlıqlar 137 69 - 206 
Sair aktivlər 1,384 914 - 2,298 
Sair öhdəliklər (143) 107 - (36) 
İnvestisiya mülkiyyəti 476 314 - 790 
Növbəti dövrə keçirilən vergi zərəri 15,920 1,375 - 17,295 
Tanınmamış təxirə salınmış 
vergi aktivləri (30,620) (2,311) - (32,931) 
 - - - - 

 

2017-ci il 

01 yanvar 
2017-ci il 

tarixinə qalıq 

Mənfəət və ya 
zərər kimi 

uçota alınan 

Kapitalda 
uçota 

alınan 

31 dekabr 
2017-ci il 

tarixinə qalıq 
Satıla bilən maliyyə aktivləri - - - - 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 12,697 149 - 12,846 
Əmlak və avadanlıqlar 980 (843) - 137 
Sair aktivlər 1,427 (43) - 1,384 
Sair öhdəliklər (119) (24) - (143) 
İnvestisiya mülkiyyəti 1,379 (903) - 476 
Növbəti dövrə keçirilən vergi zərəri 14,582 1,338 - 15,920 
Tanınmamış təxirə salınmış 
vergi aktivləri (30,946) 326 - (30,620) 
 - - - - 

Maliyyə hesabatlığı məqsədləri üçün aktivlərin və öhdəliklərin balans məbləğləri ilə vergiqoyma 
məqsədləri üçün istifadə olunan məbləğlər arasındakı müvəqqəti fərqlər nəticəsində 31 dekabr 2018 və 
2017-ci il tarixlərinə xalis təxirə salınmış vergi aktivləri yaranmışdır. Bu təxirə salınmış vergi aktivləri 
hazırkı maliyyə hesabatlarında tanınmır. Gələcək vergi güzəştləri yalnız o zaman realizasiya olunacaq ki, 
istifadə olunmayan vergi zərərlərinin istifadə oluna biləcəyi mənfəət mövcud olsun və qanun və qaydalarda 
Bankın gələcək dövrlərdə tutulmalar iddia etmək qabiliyyətinə mənfi təsir edən dəyişiklik baş verməsin.  
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13. MƏNFƏƏT VERGİSİ XƏRCİ (Davamı)  

Bu gələcək vergi güzəştləri onların realizasiyası ilə bağlı qeyri-müəyyənliklərlə əlaqədar olaraq tanınmır. 
Tutula bilən müvəqqəti fərqlər cari vergi qanunvericiliyinə əsasən qüvvədən düşmür. 
2018-ci və 2017-ci illərin zərərləri üzrə növbəti dövrə keçirilən vergi zərəri müvafiq olaraq 2023 və 2022-
ci illərdə qüvvədən düşür. 
 
14. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
   
Pul vəsaitləri  16,732 11,769  
ARMB-də müxbir hesablar 5,513 4,154  
Digər banklardakı müxbir hesablar və overnayt 
depozitlər:   

- reytinqi AA- dan AA+ dək 19,763 1,016  
- reytinqi A- dan A+ dək 6,260 468  
- reytinqi BBB 5,554 360  
- reytinqi BB- dən BB+ dək 52 59  
- reytinqi B+ dan aşağı 4,677 158  
-reytinqsiz 254 92  
Sair banklarda cəmi müxbir hesablar və overnayt 
yerləşdirmələr 36,560 2,153 

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 58,805  18,076  

Reytinq Fitç Reytinq sisteminə əsaslanır. 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin heç biri dəyərsizləşməmiş və vaxtı keçməmişdir. 31 dekabr 2018-
ci il tarixinə Bank heç bir bankla (2017: heç bir bank) cəmi aktivlərinin 1%- dən çox qalıqlara malik 
olmamışdır. 
 
15. BANKLARA VERİLMİŞ KREDİTLƏR 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
ARMB-də dondurulmuş hesablar - - 
Kreditlər və depozitlər   
-reytinqi AA- dan AA+ dək 2,922  2,881    
-reytinqi A- dan A+ dək 7,663  7,476    
- reytinqi BBB- dən BBB+dək 818  2,684    
- reytinqi BB- dən BB+dək -  1,998    
- reytinqsiz -  3,995    
Cəmi kreditlər və depozitlər 11,403 19,034    
Banklara verilmiş xalis kreditlər və avanslar 11,403 19,034    

Banklara verilmiş kreditlərin və avansların heç biri dəyərsizləşməmiş və ya vaxtı keçməmişdir (2017: 
dəyərsizləşməmiş və ya vaxtı keçməmişdir). 31 dekabr 2018-ci il tarixinə BBB- dən yüksək reytinqli 
kreditlər və depozitlər üç xarici bankda (2017: dörd) yerləşdirilmiş 11,403 min AZN (2017: 13,041 min 
AZN) dəyərində vəsaitləri əhatə edən dondurulmuş faizsiz (2017: faizsiz) hesablardan ibarətdir. 

Banklara verilmiş kreditlərin konsentrasiyası 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bank, bir bankla (2017: bir bank) cəmi aktivlərinin 1%-dən çox qalıqlara malik 
olmuşdur. Bu qalıqların 31 dekabr 2018-ci il tarixinə ümumi məbləği 7,663 min AZN (2017: 7,476 min 
AZN) təşkil etmişdir. 
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar 
31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə ARMB Bankın likvidliyini artırmaq məqsədilə məcburi ehtiyatın 
yerləşdirilməsi tələbini aradan qaldırmışdır və Bank bu vəsaitlərdən istifadə edə bilmişdir. 
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16. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
Korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər   
İri korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər 142,614 164,441 
Dövlət və bələdiyyə təşkilatlarına verilmiş kreditlər 2 37 
Cəmi korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər  142,616  164,478  
Fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər   
Sahibkarlara verilmiş kreditlər 110,954  117,604  
İstehlak kreditləri 43,405  48,372  
İpoteka kreditləri 65,423  68,181  
Avtomobil kreditləri 5,411  6,055  
Cəmi fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər 225,193 240,212 
Müştərilərə verilmiş ümumi kreditlər 367,809 404,690 
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (142,737) (154,244) 
Müştərilərə verilmiş xalis kreditlər 225,072 250,446 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il ərzində müştərilərə verilmiş kreditlərin 
sinifləri üzrə olan kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatdakı dəyişikliklər təqdim olunur: 

 
 

Korporativ 
müştərilərə 

verilmiş kreditlər 

Fərdi  
müştərilərə 

verilmiş kreditlər Cəmi 
İlin əvvəlinə qalıq (51,581) (102,663) (154,244) 
9 saylı MHBS-nın qəbul 
edilməsinin təsiri 

(14,980) 19,135 4,155 

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə 
ehtiyatın (yaradılması)/bərpası 5,962 (5,056) 906 

İl ərzində silinmiş ümidsiz borclar 3,082 3,364 6,446 
İlin sonuna qalıq (57,517) (85,220) (142,737) 

 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixində tamamlanan il ərzində müştərilərə verilmiş kreditlərin 
sinifləri üzrə olan kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatdakı dəyişikliklər təqdim olunur: 

 

Korporativ 
müştərilərə 

verilmiş kreditlər 

Fərdi  
müştərilərə 

verilmiş kreditlər Cəmi 
İlin əvvəlinə qalıq (52,695) (103,256) (155,951) 
İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə 
ehtiyatın yaradılması 

 (185)   (1,428)   (1,613)  

İl ərzində silinmiş ümidsiz borclar 1,299 2,021 3,320 
İlin sonuna qalıq (51,581) (102,663) (154,244) 
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16. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR (Davamı) 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə kredit növləri üzrə məlumat təqdim olunur: 

 
Cəmi 

məbləğ 
Dəyərsizləşmə 

üzrə ehtiyat Balans dəyəri 
Korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər:    
İri korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər 142,614 (57,517) 85,097 
Dövlət və bələdiyyə təşkilatlarına verilmiş 
kreditlər 2 - 2 
Fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər:    
Sahibkarlara verilmiş kreditlər 110,954 (60,102) 50,852 
İstehlak kreditləri 43,405 (21,722) 21,683 
İpoteka kreditləri 65,423 (237) 65,186 
Avtomobil kreditləri 5,411 (3,159) 2,252 
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər 367,809 (142,737) 225,072 

 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-cı il tarixinə kredit növləri üzrə məlumat təqdim olunur: 

 Cəmi məbləğ 
Dəyərsizləşmə 

üzrə ehtiyat Balans dəyəri 
Korporativ müştərilərə verilmiş 
kreditlər:    

İri korporativ müştərilərə verilmiş 
kreditlər  164,441   (51,581)   112,860  

Dövlət və bələdiyyə təşkilatlarına 
verilmiş kreditlər  37   -     37  

Fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər:    
Sahibkarlara verilmiş kreditlər  117,604   (71,841)   45,763  
İstehlak kreditləri  48,372   (25,008)   23,364  
İpoteka kreditləri  68,181   (1,124)   67,057  
Avtomobil kreditləri  6,055   (4,690)   1,365  
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər 404,690 (154,244) 250,446 
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16. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR (Davamı) 

Müştərilərə verilmiş kreditlərin keyfiyyəti  

31 dekabr 2018-ci il tarixində kreditlərin keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 

Cəmi 31 
dekabr 

2018-ci il 

Cəmi 31 
dekabr 

2017-ci il 
Korporativ müştərilərə verilmiş 
kreditlər      
Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 15,297 - - 15,297 

 
66,423 

Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər:      
- vaxtı 30-89 gün keçmiş - 932 - 932 5,584 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş - -  1,119   1,119                     
- vaxtı 180-360 gün keçmiş - -  6,945   6,945  490 
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş - -  118,321   118,321  91,944 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər - 932 126,385 127,317 98,018 
İri korporativ müştərilərə verilmiş 
cəmi kreditlər 15,297 932 126,385 142,614 164,441 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - - (57,517) (57,517)  (51,581) 

Xalis kreditlər 15,297 932 68,868 85,097 112,860 
      
Dövlət və bələdiyyə təşkilatlarına 
verilmiş kreditlər Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 

Cəmi 31 
dekabr 

2018-ci il 

Cəmi 31 
dekabr 

2017-ci il 
Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 2 - - 2 37 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər:     - 
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş - - - - - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər - - - - - 
Cəmi dövlət və bələdiyyə təşkilatlarına 
verilmiş kreditlər 2 - - 2 37 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - - - - - 

Xalis kreditlər 2   2 37 
Cəmi korporativ müştərilərə 
verilmiş kreditlər 15,299 932 126,385 142,616 164,478 

Cəmi dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - - (57,517) (57,517) (51,581) 

Xalis kreditlər 15,299 932 68,868 85,099 112,897 
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16. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR (Davamı) 
 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 
Cəmi 

2018-ci il 
Cəmi 

2017-ci il 
Sahibkarlara verilmiş kreditlər      
Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 4,639  - 4,639 

 
33,834 

Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər:        
- vaxtı 30-89 gün keçmiş - 878 - 878 453 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş - -  151   151  189 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş - -  220   220  2,361 
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş - -  105,066   105 066  80,767 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər 4,639 878 

  
105,437  106,315 

 
83,770 

Cəmi sahibkarlara verilmiş kreditlər 4,639 878 
 

105,437 110,954 
 

117,604 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - - 
 

(60,102) (60,102) 
 

(71,841) 

Xalis kreditlər 4,639 878 
 

45,335 50,852 
 

45,763 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 
Cəmi 

2018-ci il 
Cəmi 

2017-ci il 
İstehlak kreditləri      
Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 9,285 - - 9,285 

 
15,945 

Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər:      
- vaxtı 30-89 gün keçmiş - 614 - 614 1,686 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş - - 744 744 639 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş - - 289 289 957 
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş - - 32,473 32,473 29,145 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər - 614 33,509 

        
34,123 32,427 

Cəmi istehlak kreditləri 9,285 614 33.506 43,405 
 

48,372 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (19) (73) (21,630) (21,722) 
 

(25,008) 

Xalis kreditlər 9,266 541 11,876 21,683 
 

23,364 
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16. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR (Davamı) 
 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 
Cəmi 2018-

ci il 
Cəmi 2017-

ci il 
İpoteka kreditləri      
Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 63,083 - - 

 
63,083 67,329 

Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər:      
- vaxtı 30-89 gün keçmiş - 1,582 - 1,582 503 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş - - 266 266 - 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş - - 67 67 - 
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş - - 425 425 349 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər - 1,582 758 2,340 852 

Cəmi ipoteka kreditləri 63,083 1,582 758 
 

65,423 68,181 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - (58) (179) 
 

(237) (1,124) 

Xalis kreditlər 63,083 1,524 579 
 

65,186 67,057 
 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 
Cəmi 2018-

ci il 
Cəmi 2017-

ci il 
Avtomobil kreditləri      
Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 83 - - 83 

 
3,226 

Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər:      
- vaxtı 30-89 gün keçmiş - - - - - 
- vaxtı 90-179 gün keçmiş - - - - - 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş - - - - 20 
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş - - 5,328 5,328 2,809 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər - - 5,328 5,328 2,289 
Cəmi avtomobil kreditləri 83 - 5,328 5,411 6,055 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - - (3,159) (3,159) 
 

(4,690) 
Xalis kreditlər 83 - 2,169 2,252         1,365  
Cəmi fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər 77,090 3,074 145,029 225,193 240,212 
Cəmi dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (19) (131) (85,070) (85,220) (102,663) 
Cəmi xalis kreditlər 77,071 2,943 59,959 139,973 137,549 
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16. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR (DAVAMI) 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə kredit portfelində vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş müvafiq olaraq 3,479 min 
AZN və 2,772 min AZN məbləğində (2017: 8,810 min AZN və 9,744 min AZN) korporativ və fərdi 
müştərilərə verilmiş kreditlərə yenidən baxılmışdır. Belə restrukturizasiya fəaliyyətində məqsəd müştəri 
əlaqələrini idarə etmək və kreditlərin geri qaytarılma imkanlarını maksimallaşdırmaqdan ibarətdir. 
Borcalan yenidən baxılmış şərtlərə riayət edə bildiyi müddətdə yuxarıda göstərilən cədvəldə yenidən 
baxılmış kreditlər fərdi dəyərsizləşmə əlamətləri olmayan aktivlər sinfinə daxil edilir.  
 
Kredit dəyərsizləşməsinin qiymətləndirilməsi üzrə başlıca ehtimallar və mülahizələr 
Kreditlər, ilk dəfə uçota alındıqdan sonra baş vermiş və kreditlə bağlı təxmin edilən pul vəsaitlərinin 
hərəkətinə etibarlı qaydada ölçülə bilən təsir göstərən bir və ya bir neçə hadisə nəticəsində dəyərsizləşir. 
Fərdi dəyərsizləşmə əlamətləri olmayan kreditlər üzrə onlara birbaşa aid edilə bilən dəyərsizləşmənin 
obyektiv sübutları yoxdur. Rəhbərlik müştərilərə verilmiş iri kreditlər üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatının 
müəyyənləşdirilməsində aşağıdakı əsas dəyərsizləşmə göstəricilərini tətbiq edir: 

     •  kredit müqaviləsində nəzərdə tutulan ödənişlərin gecikdirilməsi; 
     •  borcalanın maliyyə vəziyyətində ciddi çətinliklər; 
     •  biznes mühitinin pisləşməsi, borcalanın bazarında mənfi dəyişikliklərin baş verməsi. 

Dəyərsizləşmə əlamətləri olan iri kreditlər üzrə dəyərsizləşməni Bank hər bir krediti yoxlayaraq və onunla 
bağlı gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini təxmin edərək müəyyən edir. Gələcək pul vəsaitlərinin 
hesablanması bir neçə amillə şərtlənir, məsələn risk faktorunun tətbiq olunduğu girovun təxmini dəyəri və 
girovun satılmasından əldə olunan gəlirlərin 12 aydan 36 ayadək gecikdirilməsi; və ya borcalanın gələcək 
biznes əməliyyatlarından gözlənilən pul axınları. Daha sonra Bank kredit üzrə ilkin effektiv faiz dərəcəsinə 
bərabər olan güzəşt dərəcəsindən istifadə edərək, həmin pul vəsaitlərinin hərəkətinin xalis cari dəyərini 
hesablayaraq kredit üzrə yaradılmalı ehtiyatın lazımi məbləğini müəyyən edir. 
Ayrılıqda mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən, dəyərsizləşmə əlamətləri olan kredit portfelinin qalan hissəsi 
və dəyərsizləşmə əlamətləri olmayan kreditlər üzrə Bank son 24 ay ərzində üzləşdiyi itkilərə əsaslanaraq 
ümumi dəyərsizləşmə ehtiyatının məbləğini müəyyən edir. Bu ümumi ehtiyat Bankın portfeldə hesabat 
tarixinə mövcud olan, lakin konkret olaraqmüəyyən edilməmiş dəyərsizləşmə zərərləri ehtimalını əks 
etdirir. Ümumi ehtiyatın hesablanmasında istifadə olunan əsas ehtimallar və fərziyyələr itkilərin gözlənilən 
yaranması müddətinə və keçmiş hesabat dövrlərində yaranmış itkilərin gələcək dövrlərdə davam edəcəyi 
ehtimalına aiddir. Sözügedən ehtimallarda dəyişikliklərin baş verməsi kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyata 
təsir göstərə bilər.  
 

Girovun və sair kredit təminatlarının təhlili 

Korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər  
Korporativ müştərilərə verilmiş kreditlərə fərdi kredit qiymətləndirilməsi və dəyərsizləşmə testi tətbiq 
olunur. Korporativ müştərinin ümumi ödəmə qabiliyyəti ona verilmiş kreditin keyfiyyətinin ən münasib 
göstəricisidir. Bununla belə, girov əlavə təhlükəsizliyi təmin edir və Bank korporativ borcalanlardan girovu 
təmin etməyi xahiş edir. Aşağıdakı cədvəllər dəyərsizləşmə çıxmaqla, girovun növləri ilə korporativ 
müştərilərə verilmiş kreditləri təmin edən girov və sair kredit təminatları haqqında məlumatı əks etdirir: 
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31 dekabr 2018-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri- 
kreditin başlanğıc 

tarixinə 
dəyərləndirilmiş girov 

Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 582 442 
Daşınmaz əmlak 6,329 6,329 
Avtonəqliyyat vasitələri 538 88 
Sair girovlar 753 533 
Qarantiya məktubları 2,846 675 
Debitor borcları 4,197 - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 54 - 
Cəmi fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 15,297 8,067 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər   
Daşınmaz əmlak 39,974 14,894 
Avtonəqliyyat vasitələri 2,730 1,854 
Sair girovlar 2,759 2,585 
Qarantiya məktubları 6,005 3,990 
Debitor borcları 5,871 - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 12,461 - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər 69,800 23,323 
Cəmi korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər 85,099 31,390 

 

31 dekabr 2017-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri- 
kreditin başlanğıc 

tarixinə 
dəyərləndirilmiş girov 

Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 1,694 1,644 
Daşınmaz əmlak 15,638 14,155 
Sair girovlar 752 632 
Qarantiya məktubları 2,332 770 
Debitor borcları 6,023 - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 12,243 - 
Cəmi fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər 38,682 17,201 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 40,809 35,582 
Daşınmaz əmlak 2,258 1,317 
Sair girovlar 9,214 3,058 
Qarantiya məktubları 9,625 809 
Debitor borcları 5,493 - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 6,816 - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər 74,215 40,766 
Cəmi korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər 112,897 57,967 
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Yuxarıdakı cədvəllər həddindən artıq girovlanma effekti istisna olmaqla təqdim olunur. Bank, girovunun 
ədalətli dəyəri kreditin başlandığı tarixdə qiymətləndirilmiş kreditlərə malikdir və bu dəyər sonrakı 
dəyişikliklər üçün və girovunun ədalətli dəyəri müəyyənləşdirilməmiş kreditlər üçün yenilənməmişdir. 
Girovun qiymətləndirilməsi haqqında məlumat, əgər varsa, bu qiymətin nə zaman qoyulmasından asılıdır. 
Girovun çoxsaylı növləri ilə təmin olunan kreditlər üçün, dəyərsizləşmə üzrə qiymətləndirilməyə uyğun 
olan girov açıqlanmışdır. Kiçik və orta müəssisə borcalanlarının səhmdarları kimi fiziki şəxslərdən alınmış 
qarantiyalar və qiymətli kağızlar dəyərsizləşmə üzrə qiymətləndirmə məqsədləri üçün nəzərdə 
tutulmamışdır. Müvafiq olaraq, bu cür kreditlər və qismən təmin olunmuş kredit risklərinin təmin 
olunmamış hissələri girovsuz və sair kredit təminatsız kreditlər olaraq təqdim edilir. 
Vaxtı keçməmiş və ya dəyərsizləşməmiş kreditlərin bərpa oluna bilmə xüsusiyyəti, əsasən, girovun 
dəyərindən daha çox borcalanın krediti ödəmə qabiliyyətindən asılıdır və Bank hər hesabat tarixində 
girovun qiymətləndirilməsini mütləq şəkildə yeniləmir. 

Sahibkarlara verilmiş kreditlər 
Aşağıdakı cədvəl, dəyərsizləşmə çıxmaqla, sahibkarlara verilmiş kreditləri təmin edən girov və sair kredit 
təminatları haqqında məlumatı girov növləri üzrə əks etdirir: 
 

31 dekabr 2018-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri 
- kreditin başlanğıc 

tarixinə 
dəyərləndirilmiş girov 

Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 242 51 
Daşınmaz əmlak 4,167 1,604 
Avtonəqliyyat vasitələri 79 79 
Sair girovlar - - 
Qarantiya məktubları 147 106 
Debitor borcları - - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 4 - 
Cəmi fərdi dəyərsizləşmə əlaməti 
olmayan kreditlər 4,639 1,840 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər - - 
Daşınmaz əmlak 32,218 28,511 
Avtonəqliyyat vasitələri 2,393 2,351 
Sair girovlar 2,897 1,671 
Qarantiya məktubları 8,173 7,532 
Debitor borcları 18 - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 514 - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər 46,213 40,065 
Cəmi sahibkarlara verilmiş kreditlər 50,852 41,905 
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31 dekabr 2017-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri 
- kreditin başlanğıc 

tarixinə 
dəyərləndirilmiş girov 

Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan 
kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər - - 
Daşınmaz əmlak 5,850 3,712 
Avtonəqliyyat vasitələri 19 19 
Sair girovlar 340 163 
Qarantiya məktubları 317 231 
Debitor borcları - - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 6 - 
Cəmi fərdi dəyərsizləşmə əlaməti 
olmayan kreditlər 6,532 4,125 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 7 7 
Daşınmaz əmlak 30,694 28,085 
Avtonəqliyyat vasitələri 2,425 1,920 
Sair girovlar 2,682 1,064 
Qarantiya məktubları 887 478 
Debitor borcları 75 - 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 2,461 - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş 
kreditlər 39,231 31,554 
Cəmi sahibkarlara verilmiş kreditlər 45,763 35,679 
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İstehlak kreditlər 
Aşağıdakı cədvəl, dəyərsizləşmə çıxmaqla, istehlak kreditlərini təmin edən girov və sair kredit təminatları 
haqqında məlumatı girov növləri üzrə əks etdirir: 

31 dekabr 2018-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri 
- Kreditin başlanğıc 

tarixinə 
dəyərləndirilmiş girov 

Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 3,646 3,125 
Daşınmaz əmlak 947 947 
Avtonəqliyyat vasitələri 116 113 
Sair girovlar 1 1 
Qarantiya məktubları 807 308 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 3,750 - 
Cəmi fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər 9,267 4,494 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 362 354 
Daşınmaz əmlak 4,056 3,141 
Avtonəqliyyat vasitələri 88 84 
Sair girovlar 1,071 508 
Qarantiya məktubları 3,136 2,461 
Debitor borcları 3,703 - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər 12,416 6,548 
Cəmi istehlak kreditləri 21,683 11,042 

31 dekabr 2017-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri 
- Kreditin başlanğıc 

tarixinə 
dəyərləndirilmiş girov 

Fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 1,747 3,077 
Daşınmaz əmlak 1,269 1,024 
Avtonəqliyyat vasitələri 25 25 
Sair girovlar (4) - 
Qarantiya məktubları 4,376 3,894 
Girovsuz və ya sair kredit təminatsız 4,542 - 
Cəmi fərdi dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər 11,955 7,950 
Vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər   
Pul vəsaitləri və depozitlər 801 921 
Daşınmaz əmlak 6,540 3,146 
Avtonəqliyyat vasitələri 691 54 
Sair girovlar - 133 
Qarantiya məktubları 1,274 709 
Debitor borcları 2,103 - 
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş kreditlər 11,409 4,963 
Cəmi istehlak kreditləri 23,364 12,913 
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Cədvəllər həddindən artıq girovlanma effekti istisna olmaqla təqdim olunur. Girovun ədalətli dəyəri 
kreditin başlandığı tarixdə qiymətləndirilmişdir və Bankın bütün kreditləri üzrə sonrakı dəyişikliklər üçün 
yenilənməmişdir. Girovun qiymətləndirilməsi haqqında məlumat, əgər varsa, bu qiymətin nə zaman 
qoyulmasından asılıdır. Girovun çoxsaylı növləri tərəfindən təmin olunan kreditlər üçün, dəyərsizləşmə 
üzrə qiymətləndirilməyə uyğun olan girov açıqlanmışdır. Kiçik və orta müəssisə borcalanlarının 
səhmdarları kimi fiziki şəxslərdən alınmış qarantiyalar və qiymətli kağızlar dəyərsizləşmə üzrə 
qiymətləndirmə məqsədləri üçün nəzərdə tutulmamışdır. Müvafiq olaraq, bu cür kreditlər və qismən təmin 
olunmuş kredit risklərinin təmin olunmamış hissələri girovsuz vəsait kredit təminatsız kreditlər olaraq 
təqdim edilir. Vaxtı keçməmiş və ya dəyərsizləşməmiş kreditlərin bərpa oluna bilmə xüsusiyyəti, əsasən, 
girovun dəyərindən daha çox borcalanın krediti ödəmə qabiliyyətindən asılıdır və Bank hər hesabat 
tarixində girovun qiymətləndirilməsini mütləq şəkildə yeniləmir. 

Digər fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər 
İpoteka kreditləri əsasən yaşayış tipli daşınmaz əmlakla təmin edilir. Bankın siyasəti maksimum 70% 
dəyərində girovun dəyərə olan nisbəti ilə ipoteka kreditləri verməkdən ibarətdir. Aşağıdakı cədvəl, 
dəyərsizləşmə çıxmaqla, ipoteka kreditlərini təmin edən girov qoyulmuş daşınmaz əmlak haqqında 
məlumatı əks etdirir: 

31 dekabr 2018-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri - 
kreditin başlanğıc tarixinə 

dəyərləndirilmiş girov 
Vaxtı keçməmiş kreditlər 63,083 63,083 
Vaxtı keçmiş kreditlər 2,103 2,103 
Cəmi ipoteka kreditləri 65,186 65,186 

 

31 dekabr 2017-ci il 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər, balans dəyəri 

Girovun ədalətli dəyəri - 
kreditin başlanğıc tarixinə 

dəyərləndirilmiş girov 
Vaxtı keçməmiş kreditlər 65,654 65,654 
Vaxtı keçmiş kreditlər 1,403 1,403 
Cəmi ipoteka kreditləri 67,057 67,057 

 
 

Yuxarıdakı cədvəl həddindən artıq girovlanma effekti istisna olmaqla təqdim olunur. İpoteka kreditlərin 
üçün girovun ədalətli dəyəri kreditin başlandığı tarixdə qiymətləndirilmişdir və hesabat tarixindən sonrakı 
dəyişikliklər üçün yenilənməmişdir. İstehlak kreditlərinin 20%-i (2017: 20%) zəmanət məktubları ilə, qalan 
hissəsi isə maksimum 82% (2016: 86%) girovun dəyərə olan nisbəti ilə nağd pul depozitləri və digər girov 
ilə təmin olunur. Avtomobil kreditləri əsasən maşınlarla təmin edilir. Bankın siyasəti maksimum 
70%(2017:70%) dəyərində girovun dəyərə olan nisbəti ilə avtomobil kreditləri verməkdən ibarətdir. 
 
Balansa alınmış girovlar 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il ərzində Bank müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə girovları əldə 
etməklə 9,009 min AZN (2017: 2,211 min AZN) xalis balans dəyərinə malik müəyyən aktivləri balansa 
almışdır. 31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərinə balansa alınmış girovlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
Daşınmaz əmlak 17,247 8,501 
Daşınar əmlak 263 - 
Cəmi balansa alınmış girovlar 17,510 8,501 

Bankın siyasəti bu aktivlərin mümkün qədər tez satılmasından ibarətdir. 
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Kredit portfelinin sənaye və coğrafi təhlili 
Müştərilərə verilmiş kreditlər əsasən Azərbaycan Respublikasında yerləşən və iqtisadiyyatın aşağıdakı 
sahələrində fəaliyyət göstərən müştərilərə verilmişdir: 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
Ticarət 104,030 115,565 
İstehlak, avtomobil və ipoteka kreditləri 114,240 122,608 
İstehsal 59,689 63,233 
Kənd təsərrüfatı 45,857 49,930 
Tikinti 30,312 37,872 
Nəqliyyat 5,036 5,567 
Bələdiyyə orqanları 2 37 
Sair 8,643 9,878 
Müştərilərə verilmiş ümumi kreditlər 367,809 404,690 
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (142,737) (154,244) 
Müştərilərə verilmiş xalis kreditlər 225,072 250,446 

 
31 dekabr 2018-ci il 
Müştərilərə verilən borcların 
dəyərsizləşməsinin il ərzində kateqoriyalar 
üzrə dəyişməsi  

Korporativ 
müştərilər 

Fərdi 
müştərilər Cəmi 

İlin əvvəlinə balans (51,581) (102,663) (154,244) 
Tanınan/(Geri alınan) 5,963 (5,057) 906 
9 saylı MHBS GKZ tanınması (14,981) 19,136 4,155 
Silinmə 3,082 3,364 6,446 
İlin sonuna balans (57,517) (85,220) (142,737) 

 

 
31 dekabr 2017-ci il 
Müştərilərə verilən borcların 
dəyərsizləşməsinin il ərzində kateqoriyalar 
üzrə dəyişməsi  

Korporativ 
müştərilər 

Fərdi 
müştərilər Cəmi 

İlin əvvəlinə balans (52,694) (103,256) (155,950) 
Tanınan/(Geri alınan) 184 1,428 1,612 
Silinmə (1,298) (2,021) (3,319) 
İlin sonuna balans (51,581) (102,663) (154,244) 

 
Əhəmiyyətli kreditlər 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bankın kredit qalığı cəmi aktivlərin 1%-dən çox hissəsini təşkil edən yeddi borcalan 
və ya əlaqəli borcalanlar qrupu (31 dekabr 2017: yeddi ) olmuşdur. Bu qalıqların 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
ümumi dəyəri 61,350 min AZN (2017: 80,094 min AZN) təşkil etmişdir. 

Kreditin ödəniş müddəti 
Kredit portfelinin ödəniş müddəti haqqında məlumat Qeyd 25-də təqdim olunur. Həmin məlumatda hesabat 
tarixindən kreditlərin müqavilə üzrə ödəniş tarixinədək qalmış müddətlər əks olunur. Bankın verdiyi kreditlərin 
qısamüddətli xarakterini nəzərə alaraq, ödəniş müddətləri başa çatdıqda əksər kreditlərin müddətinin uzadılacağı 
ehtimal olunur. Müvafiq olaraq, kredit portfelinin real ödəniş müddəti müqavilələrdə əks etdirilən müddətlərdən 
əhəmiyyətli dərəcədə uzun ola bilər. 
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17. İNVESTİSİYA MÜLKİYYƏTİ 
Bank 2016-cı il ərzində City Point Biznes Mərkəzinin (Ünvan: Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi 102 A, Bakı, 
Azərbaycan) 2/3 hissəsini əldə etmişdir. Əldə edilmiş hissənin 50%-i lizinq məqsədləri üçün saxlanılır. Qalan 
hissə isə Bankın Baş ofisi və Müştəri Xidmətləri Departamenti kimi istifadə edilir. 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə olan dövrün sonunda yenidənqiymətləndirmədən öncə investisiya mülkiyyətinin 
41,115 min AZN dəyəri və gəlir hesabatına tanınmış 840 min AZN dəyərində  yığılmış köhnəlmə xərci mövcud 
olmuşdur. 31 dekabr 2017-ci il tarixində yenidənqiymətləndirmədən sonra İnvestisiya mülkiyyətinin ümumi 
dəyəri 44,303 min AZN qiymətləndirilmişdir. Yenidənqiymətləndirilmədən yaranan və cari ilin mənfəət və ya 
zərər hesabatında taninan 3,163 min AZN-lik gəlir və 582 min AZN  binalar və başa çatdırılmamış tikililər üzrə 
yenidənqiymətləndirmə gəliri kimi tanınmışdır. 

Bank 2018-ci il ərzində Landau küçəsi 16 A (Bakı, Azərbaycan) ünvanında yerləşən balans dəyəri 4,706 min 
AZN olan əmlakını satmışdır. Bank qeyd olunan əmlakın satışdan 1,194 AZN gəliri mənfəət və ya zərər 
hesabatında tanımış, 3,032 min AZN-lik hissəsi isə binanlar və başa çatdırılmamış tikililərin 
yenidənqiymətləndirilməsindən azaldılmışdır (Qeyd 9). 

31 dekabr 2018-ci il tarixində İnvestisiya mülkiyyətinin ümumi balans dəyəri 39,367 min AZN olmuşdur və 
mənfəət və ya zərər hesabatına 934 min AZN köhnəlmə xərci olmuşdur. 
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18. ƏMLAK , AVADANLIQLAR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 

 Binalar 

İcarəyə 
götürülmüş 

aktivlərin 
yaxşılaşdırılması 

Ofis və kompüter 
avadanlıqları 

Mebel və 
ləvazimatlar 

Proqram 
təminatı 

Başa 
çatdırılmamış 

tikililər Cəmi 
                
İlkin dəyər/yenidən qiymətləndirilmiş 
məbləğ        

01 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq 38,990 3,359 9,930 11,899 7,567 4,465 76,210 
Əlavələr 15 - 45 32 269 - 361 
Silinmələr (5) (763) (93) (229) - - (1090) 
İcarəyə götürülmüş aktivlərin 
yaxşılaşdırılmasından binalara köçürmələr - - - - - - - 
Yenidən qiymətləndirmə - - - - - - - 
31 dekabr 2018-ci tarixinə qalıq 39,000 2,596 9,882 11,702 7,836 4,465 75,481 
Köhnəlmə və amortizasiya        
01 yanvar 2018-cı il tarixinə qalıq - (3,014) (5,670) (7,120) (3,527) - (19,331) 
İl üzrə köhnəlmə və amortizasiya (784) (157) (728) (886) (892) - (3,447) 
Silinmələr - 753 90 190 - - 1,033 
İcarəyə götürülmüş aktivlərin 
yaxşılaşdırılmasından binalara köçürmələr - - - - - - - 
Yenidən qiymətləndirmə - - - - - - - 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq (784) (2,418) (6,308) (7,816) (4,419) - (21,745) 
Balans dəyəri 38,216 178 3,574 3,886 3,417 4,465 53,736 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə        
        

 
2018-ci il ərzində əmlak və avadanlıqların alınması və ya inşası ilə bağlı kapitallaşdırılmış borc öhdəliyi olmamışdır.
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18. ƏMLAK, AVADANLIQLAR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR (DAVAMI) 

 Binalar 

İcarəyə 
götürülmüş 

aktivlərin 
yaxşılaşdırılması 

Ofis və kompüter 
avadanlıqları 

Mebel və 
ləvazimatlar 

Proqram 
təminatı 

Başa 
çatdırılmamış 

tikililər Cəmi 
                
İlkin dəyər/yenidən qiymətləndirilmiş 
məbləğ        

01 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq 39,084 3,359 10,065 11,838 6,914 4,325 75,585 
Əlavələr 166 - 59 599 653 59 1,536 
Silinmələr (26) - (194) (538) - (59) (817) 
İcarəyə götürülmüş aktivlərin 
yaxşılaşdırılmasından binalara köçürmələr (4,400) - - - - - (4,400) 

Yenidən qiymətləndirmə 4,166 - - - - 140 4,306 
31 dekabr 2017-ci tarixinə qalıq 38,990 3,359 9,930 11,899 7,567 4,465 76,210 
Köhnəlmə və amortizasiya        
01 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq - (2,803) (5,074) (6,634) (2,769) - (17,280) 
İl üzrə köhnəlmə və amortizasiya (731) (211) (758) (914) (758) - (3,372) 
Silinmələr 1 - 162 428 - - 591 
İcarəyə götürülmüş aktivlərin 
yaxşılaşdırılmasından binalara köçürmələr 22 - - - - - 22 

Yenidən qiymətləndirmə 708 - - - - - 708 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə qalıq - (3,014) (5,670) (7,120) (3,527) - (19,331) 
Balans dəyəri        
31 dekabr 2017-ci il tarixinə 38,990 345 4,260 4,779 4,040 4,465 56,879 
        

 
2017-ci il ərzində əmlak və avadanlıqların alınması və ya inşası ilə bağlı kapitallaşdırılmış borc öhdəliyi olmamışdır.
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18. ƏMLAK, AVADANLIQLAR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR (DAVAMI) 

Yenidən qiymətləndirilmiş aktivlər 

Bankın binaları və başa çatdırılmamış tikililərinin ədalətli dəyərləri ədalətli dəyər iyerarxiyasının 3-cü 
səviyyəsində təsnif olunur. 26 dekabr 2017-ci il tarixində binalar və başa çatdırılmamış tikililər Caspian 
Property Services müstəqil qiymətlədirmə şirkəti tərəfindən yenidən qiymətləndirilmişdir. City Point 
Biznes Mərkəzinin 2/3 hissəsinin (binalara daxil edilmiş) qiymətləndirilməsində gəlirin kapitallaşdırılması 
yanaşmasından istifadə edilmişdir. Gəlirin kapitallaşdırılması yanaşmasının tətbiqində aşağıdakı əsas 
mülahizələr tətbiq edilir: 

• pul vəsaitlərinin hərəkəti 2018-2027-ci illər proqnoz dövrünə əsaslanır və inflyasiyanın təsiri 
istisna edilir. 

• proqnoz dövründə icarə haqlarının artımları il ərzində İstehlakçı qiymətləri indeksində 
proqnozlaşdırılır (mənbə: Economist Intelligence Unit) 

• xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti 12% vergidən sonrakı dərəcədən istifadə etməklə cari dəyərində 
diskontlaşdırılır. 

• əmlakın növündən asılı olaraq yekun dəyəri hesablamaq üçün 3% yekun dərəcədən istifadə edilir. 

Digər binaların və başa çatdırılmamış tikililərin qiymətləndirilməsində bazar yanaşması metodundan 
istifadə edilmişdir. Bazar yanaşması metodu oxşar binaların və başa çatdırılmamış tikililərin müqayisəli 
satışları nəticəsinin təhlili əsasında aparılır. 31 dekabr 2018-ci il tarixinə əmlak, avadanlıq və qeyri maddi 
aktivlərin balans dəyəri 53,736 min AZN (31 dekabr 2017: 56,879 min AZN). 
 
 
19. SAİR AKTİVLƏR 

 31 dekabr 2018-ci 
il 

31 dekabr 2017-ci 
il 

Kredit və debit kartları üzrə debitor borcları 17,217 17,081 
Ödəniş sistemlərinin operatorları ilə hesablaşmalar 407 410 
Müxtəlif borclular 2 36 
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatlar (11,294) (6,114) 
Cəmi sair maliyyə aktivləri 6,332 11,413 
Balansa alınmış girovlar 17,510 8,501 
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı üçün avans 
ödənişləri 1,199 1,132 
Sığorta və sair xidmətlər üçün avans ödənişləri  642   800  
Qarantiyaların və akkreditivlərinin hesablanmış faizləri 867  884  
Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiyalar 16  16  
Sair 37  121  
Cəmi sair qeyri-maliyyə aktivləri 20,271 11,454 
Cəmi sair aktivlər 26,603     22,867 

 
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın hərəkətinin təhlili 

31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərində tamamlanan illər üzrə sair maliyyə aktivlərinin 
dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlardakı dəyişikliklər aşağıdakı kimidir: 

 31 dekabr 2018-ci 
il 

31 dekabr 2017-
ci il 

İlin əvvəlinə qalıq 6,114 6,114 
İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın yaradılması 5,180     - 
   
İlin sonuna qalıq 11,294 6,114 
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19. SAİR AKTİVLƏR (DAVAMI) 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə sair aktivlərə 2 avqust 2012-ci il tarixində ARMB tərəfindən lisenziyası geri 
alınmış yerli bankdan 12,589 min AZN (31 dekabr 2017: 12,593 min AZN) məbləğində plastik kart 
əməliyyatlarından vaxtı keçmiş debitor borcları daxildir. Bankın Rəhbərliyi xüsusi təşkil olunmuş 
Likvidasiya Komitəsi tərəfindən yerli bankın aktivlərinin satışından gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin təhlilinə əsaslanaraq, debitor borcları üçün 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 11,294 min AZN (31 
dekabr 2017: 6,114 min AZN) məbləğində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat hesablamışdır.  
 
Assosiasiya olunmuş müəssisə aşağıdakından ibarətdir: 
                                                                                                                                         Nəzarət faizi 

Adı Təsis olunduğu 
ölkə Əsas fəaliyyəti 2018 2017 31 dekabr 

2018-ci il 
31 dekabr 
2017-ci il 

Caspian Financial 
LTD 

Azərbaycan 
Respublikası 

Maliyyə xidmətləri 
(brokerlik, konsaltinq) 49% 49% 16 16 

     16 16 

Yuxarıda qeyd olunan assosiasiya olunmuş müəssisənin məhdud həcmi və fəaliyyəti səbəbindən, bu 
investisiya kapital üzrə uçot metodundan istifadə olunmaqla hesablanmamışdır. 
 
20. BANKLARA VƏ DİGƏR MALİYYƏ İNSTİTUTLARINA ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 

Bank depozitləri və hesabları 

 31 dekabr 2018-ci 
il 

31 dekabr 2017-
ci il 

Müddətli depozitlər 519 9,073 
Banklara olan borc vəsaitləri 17,419 22,378 
Digər bankların vostro hesabları və overnayt yerləşdirmələri 20,910 7,145 
Cəmi banklara və digər maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 38,848 38,596 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bankın iki bankla (2017: üç ) cəmi aktivlərinin 1%-dən çox qalıqlara malik 
olmuşdur. Bu qalıqların 31 dekabr 2018-ci il tarixinə ümumi dəyəri AZN 37,656  (2017: 33,688) təşkil 
etmişdir. 
 
21. MÜŞTƏRİ CARİ HESABLARI VƏ DEPOZİTLƏRİ 

 31 dekabr 2018-ci 
il 

31 dekabr 2017-
ci il 

Cari hesablar və tələb depozitləri   
- Fərdi müştərilər  71,195     48,773    
- Korporativ müştərilər  84,815     43,095    
Müddətli depozitlər   
- Fərdi müştərilər  74,986     118,438    
- Korporativ müştərilər  924     22,107    
Cəmi müştəri cari hesabları və depozitləri 231,920    232,413    

 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bank tərəfindən verilən kreditlər və tanınmamış kredit alətləri üçün girov kimi 
xidmət edən müştəri depozitləri balansı 16,630 min AZN (31 dekabr 2017:14,444 min AZN) təşkil etmişdir. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bankın, hesab qalıqları cəmi aktivlərinin 1%-dən artıq olan iki  müştərisi 
(2017: üç müştəri) olmuşdur. Həmin hesab qalıqlarının 31 dekabr 2018-ci il tarixinə cəmi məbləği 67,418 
min AZN təşkil etmişdir (31 dekabr 2017: 27,440 min AZN). 
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22. SAİR BORC ÖHDƏLİKLƏRİ VƏ SUBORDİNASİYA BORC ÖHDƏLİKLƏRİ 

 
31 dekabr 2018-

ci il 
31 dekabr 2017-

ci il 
Subordinasiya borc öhdəlikləri 6,808 5,266 
Sair borc öhdəlikləri   
Azərbaycan İpoteka Fondu 63,814  65,738  
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (ARMB) 39,152  40,082  
Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu (SKMF) 14,176  22,784  

Cəmi sair borc öhdəlikləri 117,142       128,604       
Cəmi borc öhdəlikləri və subordinasiya borc öhdəlikləri 123,950 133,870 

 
Subordinasiya borc öhdəlikləri 
Bank müflisləşdiyi təqdirdə, subordinasiya borc öhdəlikləri Bankın bütün digər öhdəlikləri tam həcmdə 
ödənildikdən sonra ödəniləcəkdir. 
 
 
23. SAİR  ÖHDƏLİKLƏR 

 31 dekabr 2018-
ci il 

31 dekabr 2017-
ci il 

Plastik kartlarla əməliyyatlar üçün müvəqqəti hesablar 46,282 30,383 
Ödəniləcək dividendlər 2 2 
Sair maliyyə öhdəlikləri 1,959 3,700 
Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri 48,243 34,085 
Mənfəət vergisindən başqa ödəniləcək sair vergilər 516 1,084 
Əməkdaşlara ödəniləcək məbləğlər 247 299 
Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna ödəniləcək 
məbləğlər 55 65 
Cəmi sair qeyri-maliyyə öhdəlikləri 818 1,448 
Cəmi sair öhdəliklər 49,061 35,533 

 

24. SƏHM KAPİTALI 

Nizamnamə kapitalı və ehtiyatlar 
Buraxılmış kapital və səhm mükafatı 
Buraxılmış və dövriyyədə olan nizamnamə kapitalı 51,900 min (2017: 51,100 min) adi səhmdən ibarətdir. 
Hər bir səhmin nominal dəyəri 2 AZN təşkil edir. 2018-ci il ərzində Bank 800 yeni səhm emmisiya etmişdir. 
Adi səhmdarların elan edilən dividendləri almaq və Bankın illik və ümumi yığıncaqlarına hər bir səhmə 
görə bir səs vermək hüququ vardır. 
 
Ehtiyatların xarakteri və məqsədi 
Binalar və başa çatdırılmamış tikililər üçün yenidən qiymətləndirmə gəliri 
Binalar və başa çatdırılmamış tikililər üçün yenidən qiymətləndirmə gəliri aktivlərinin tanınmasının 
dayandırılması və ya dəyərdən düşməsinə qədər binaların və başa çatdırılmamış tikililərin yenidən 
qiymətləndirilən ümumi müsbət dəyərini əhatə edir. 
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24. SƏHM KAPİTALI (DAVAMI) 

Dividendlər 
Ödəniləcək dividendlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən müəyyənləşdirilən 
maksimum bölüşdürülməmiş mənfəətə qədər məhdudlaşdırılır. Əgər bankların xalis aktivləri Nizamnamə 
Kapitalından az olarsa, onda dividendlərin ödənilməsinə icazə verilmir. 2018 və 2017-ci illərdə Bank heç 
bir dividend elan etməmişdir. 
 
 
25. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ, KORPORATİV İDARƏÇİLİK VƏ DAXİLİ NƏZARƏT 

Risklərin idarə edilməsi bank işinin əsasını təşkil edir və Bank əməliyyatlarının əsas elementidir. Bankın 
üzləşdiyi əsas risklər bazar riski, kredit riski və likvidlik riski ilə bağlıdır. 
  
Korporativ idarəçilik sistemi 
Bank Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında açıq səhmdar cəmiyyəti kimi təsis olunmuşdur. 
Bankın ali idarəedici orqanı illik və ya fövqəladə iclasları çağırılan səhmdarların ümumi yığıncağıdır. 
Səhmdarların ümumi yığıncağı Bankın əməliyyatları barədə strateji qərarlar verir. Səhmdarların ümumi 
yığıncağı Müşahidə Şurasını seçir. Müşahidə Şurası Bankın əməliyyatlarına ümumi rəhbərlik 
səlahiyyətlərinə malikdir. Azərbaycan qanunvericiliyi və Bankın nizamnaməsi müstəsna olaraq, 
səhmdarların ümumi yığıncağı və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunan qərarlar siyahısını müəyyən 
edir. 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Müşahidə Şurasına aşağıdakı şəxslər daxildir: 
Çingiz Əsədullayev – Müşahidə Şurasının Sədri 
Qriqoriy Marçenko – Müşahidə Şurasının üzvü 
Fərzulla Yusifov – Müşahidə Şurasının üzvü 
Azər Mövsümov – Müşahidə Şurasının üzvü 
 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il ərzində Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişikliklər baş 
verməmişdir. 
Bankın ümumi fəaliyyətləri Bankın kollektiv icraedici orqanı tərəfindən idarə olunur. Səhmdarların ümumi 
yığıncağı İdarə Heyətini seçir. Bankın icraedici orqanı səhmdarların ümumi yığıncağının və Bankın 
Müşahidə Şurasının verdiyi qərarların icrasına görə məsuliyyət daşıyır. Bankın icraedici orqanı Bankın 
Müşahidə Şurasına və səhmdarların ümumi yığıncağına hesabat verir. 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə İdarə Heyətinə aşağıdakı şəxslər daxildir: 
Əfqan Cəlilov – İdarə Heyətinin Sədri 
Səkinə Xələfova - Maliyyə Nəzarəti Departamentinin Direktoru 
Elnur Musayev - Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il ərzində İdarə Heyətinin tərkibində heç bir dəyişiklik baş 
verməmişdir:  
 
Daxili nəzarət siyasətləri və prosedurları 
Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti Bankda əməliyyatların həcminə və xarakterinə uyğun olan daxili nəzarət 
sistemlərinin işlənib hazırlanması, icrası və saxlanmasına görə məsuliyyət daşıyır. Daxili nəzarət 
sistemlərinin məqsədi aşağıdakıları təmin etməkdir: 

• Risklərin düzgün və hərtərəfli qiymətləndirilməsi və idarə olunması 
• Düzgün biznes, mühasibatlıq və maliyyə hesabatı funksiyaları, o cümlədən əməliyyatların düzgün 

təsdiqi, emalı və qeydə alınması 
• Mühasibatlıq qeydlərinin, rəhbərlik məlumatının, normativ hesabatların tamlığı, dəqiqliyi və 

vaxtında hazırlanması 
• İT sistemlərinin etibarlılığı, məlumatlar və sistemlərin bütövlüyü və mühafizəsi  
• Saxtakar və ya qeyri-qanuni hərəkətlərin, o cümlədən aktivlərin mənimsənilməsinin aradan 

qaldırılması  
• Qanun və qaydaların tələblərinə uyğunluq. 
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Rəhbərlik risklərin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi, nəzarət sistemlərinin yaradılması və onların 
səmərəliliyinin yoxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Rəhbərlik Bankın daxili nəzarət sistemlərinin 
səmərəliliyinə nəzarət edir və mütəmadi olaraq əlavə nəzarət sistemləri tətbiq edir, yaxud zəruri hesab 
olunduqda, mövcud nəzarət sistemlərinə düzəlişlər edir. Bank, səmərəli əməliyyatları və müvafiq hüquqi 
və normativ tələblərlə uyğunluğu, o cümlədən aşağıdakıları təmin etmək məqsədilə standartlar, siyasətlər 
və prosedurlar sistemi işləyib hazırlanmışdır: 

• vəzifələrin düzgün bölünməsi, o cümlədən əməliyyatların müstəqil təsdiqi tələbləri 
• əməliyyatların qeydə alınması, üzləşdirilməsi və onlara nəzarət tələbləri 
• normativ və digər hüquqi tələblərə uyğunluq 
• nəzarət sistemləri və prosedurların sənədləşdirilməsi 
• qarşıya çıxan əməliyyat risklərinin mütəmadi qiymətləndirilməsi, müəyyən edilmiş 

             riskləri aradan qaldırmaq üçün nəzarət sistemləri və prosedurlarının adekvatlıq tələbləri 
• əməliyyat zərərləri üzrə hesabat tələbləri və təklif olunan bərpa planı 
• şərtilik planlarının işlənib hazırlanması 
• təlim və peşəkar inkişaf 
• etika və biznes standartları və 
• risklərin azaldılması, o cümlədən səmərəli olduqda, sığorta. 

Ölçüsündən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq, əməliyyatların təsdiqi üçün tələblər iyerarxiyası mövcuddur. 
Əməliyyatların böyük bir hissəsi avtomatlaşdırılmışdır və Bank avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemindən 
istifadə edir. Daxili audit xidmətinin əsas funksiyalarına daxildir: 

• bütövlükdə daxili nəzarət sisteminin auditi və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, əsas rəhbərlik 
strukturlarının qərarlarının icrası 

• Bank risklərinin və kredit təşkilatında daxili sənədlərlə tənzimlənən risklərin idarə edilməsi 
prosedurlarının qiymətləndirilmə metodologiyasının səmərəliliyinin auditi (bank əməliyyatları və 
transaksiyaları üçün, bank risklərinin iradə olunması metodları, proqramlar, qaydalar və 
prosedurlar) 

• Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri üzərindən daxili nəzarət sisteminin etibarlılığının auditi 
• Mühasibatlıq və hesabat funksiyasının ədalətliliyi, tamlığı və vaxtında icrasının, maliyyə 

məlumatının toplanması və təqdim olunmasının etibarlılığının (o cümlədən, etibarlılığı, tamlığı və 
obyektivliyi) auditi və sınaqdan keçirilməsi  

• Kredit təşkilatının əmlakının təhlükəsiz saxlanmasına tətbiq oluna bilən üsulların auditi 
• İqtisadi əsaslılığın, əməliyyatların və digər sövdələşmələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
• Daxili nəzarət prosesləri və prosedurlarının auditi 

Daxili nəzarət xidməti və risklərin idarə olunması xidmətinin auditi. 
Daxili nəzarət xidməti əsasən Bankın üzləşdiyi normativ risklərə əsaslanan uyğunluq xidmətlərini həyata 
keçirir. 
Daxili nəzarət (uyğunluq) xidmətinin əsas funksiyalarına daxildir: 

• Uyğunluq riskləri və normativ risklərin müəyyənləşdirilməsi 
• Normativ risklə bağlı hadisələrin, o cümlədən onların baş vermə ehtimalının yoxlanması, bu 

hadisələrin nəticələrinin kəmiyyət qiymətləndirməsi 
• Normativ riskin yoxlanması 
• Normativ risklərin idarə olunması üzrə tövsiyələrin hazırlanması 
• Normativ risklərin azaldılması üçün tədbirlərin koordinasiyası və onların hazırlanmasında iştirak 
• Normativ risklərin idarə olunmasının səmərəliliyinin yoxlanması 
• Normativ risklərin idarə olunması, anti-korrupsiya, korporativ davranış qaydalarına uyğunluq, 

peşəkar etik kodeks, maraq toqquşmalarının minimallaşdırılması üzrə daxili sənədlərin 
hazırlanmasında iştirak  
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• Müştəri şikayətlərinin dinamikasının təhlili 
• Təchizatçılarla müqavilələrin iqtisadi əsaslılığının təhlili 

Səlahiyyətli orqanlar, özünü təşkil edən təşkilatlar, assosiasiyalar və maliyyə bazarının iştirakçıları ilə 
qarşılıqlı əlaqələrdə iştirak. Bankın standartlarına uyğunluq Daxili Audit tərəfindən həyata keçirilən 
mütəmadi yoxlamalar proqramı ilə dəstəklənir. Daxili Audit funksiyası rəhbərlikdən ayrıdır və birbaşa 
Audit Komitəsinə və Müşahidə Şurasına hesabat verir. Daxili Audit yoxlamalarının nəticələri müvafiq 
biznes prosesi menecerləri ilə müzakirə olunur, yekunlar isə Audit Komitəsinə və Müşahidə Şurasına və 
Bankın yuxarı səviyyəli rəhbərliyinə təqdim olunur. Bankın daxili nəzarət sistemi aşağıdakı şəxslərdən 
ibarətdir: 

• Müşahidə Şurası və onun komitələri, 
• Baş icraedici direktor və İdarə Heyəti 
• Baş mühasib 
• Risklərin idarə edilməsi funksiyası 
• Təhlükəsizlik funksiyası, o cümlədən İT-təhlükəsizlik 
• İnsan resursları funksiyası 
• Daxili audit xidməti 
• Daxili nəzarət (uyğunluq) xidməti 

Müəyyən edilmiş standartlar, siyasətlər və prosedurlara uyğunluq üzrə məsul olan digər əməkdaşlar, bölmə 
və funksiyalar, o cümlədən: 

• Filialların və biznes bölmələrinin rəhbərləri 
• Biznesi prosesləri menecerləri 
• Çirkli pulların yuyulması tələblərinə uyğunluq üzrə məsul bölmə 
• Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısına nəzarətçi – qiymətli kağızlar bazarı   iştirakçılarına 

qoyulan tələblərə uyğunluq üzrə məsul olan icraedici orqan 
• Hüquqşünas – hüquqi və normativ tələblərə uyğunluq üzrə məsul olan əməkdaş 
• Nəzarət öhdəliklərinə malik digər əməkdaşlar 

Rəhbərlik hesab edir ki, Bank risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sistemləri, o cümlədən daxili audit 
funksiyası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının tələblərinə uyğundur və risklərin idarə 
edilməsi və daxili nəzarət sistemləri əməliyyatların həcmi, xarakteri və mürəkkəbliyinə müvafiqdir. 

Risklərin idarə edilməsi siyasətləri və prosedurları 

Risklərin idarə edilməsi siyasətləri Bankın qarşılaşdığı riskləri müəyyənləşdirilməsinə, edilməsinə və idarə 
edilməsinə, müvafiq risk limitlərinin və nəzarət mexanizmlərinin yaradılmasına və risk səviyyələrinin və 
limitlərin yerinə yetirilməsinin mütəmadi əsasda monitorinqin təmin olunmasında yönəldilir. Risklərin 
idarə edilməsi siyasətləri və prosedurları bazar vəziyyətində, təklif edilən məhsul və xidmətlərdə, 
dəyişiklikləri və qabaqcıl təcrübələr sahəsində yenilikləri nəzərə almaqla mütəmadi qaydada yenidən 
baxılıb nəzərdən keçirilir. 
Risklərin idarə edilməsi sisteminə nəzarətə görə ümumi məsuliyyəti İdarə Heyəti daşıyır. O, əsas risklərin 
idarə edilməsinə nəzarət edir, risklərin idarə edilməsi siyasət və prosedurları nəzərdən keçirir, habelə iri 
kreditləri təsdiq edir. 
Risklərin İdarə Olunması Departamentinin rəhbəri ümumi risklərin idarə edilməsi və uyğunluq 
funksiyalarına görə məsuliyyət daşıyır və həm maliyyə, həm qeyri-maliyyə xarakterli risklərin 
müəyyənləşdirilməsi, ölçülməsi, idarə edilməsi və açıqlanması üçün ümumi prinsip və üsulların tətbiq 
edilməsini təmin edir. O, bilavasitə Müşahidə Şurasına tabedir. 
Həm portfel, həm əməliyyat səviyyəsindəki kredit, bazar və likvidlik risklərinin idarə edilməsivə nəzarəti 
Kredit Komitələri və Aktivlərin və Öhdəliklərin İdarə Olunması Komitəsi (APİK) vasitəsilə təmin olunur. 
Qərarların qəbul edilməsi prosesinin səmərəliliyini və operativliyini təmin etmək məqsədi ilə Bank riskin 
növü və həcmindən asılı olaraq bir sıra kredit komitələri təşkil etmişdir. 
 
 
 



AGBANK ASC 
 
MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR 
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ 
(Min Azərbaycan Manatı ilə) 

55 

 

25. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ, KORPORATİV İDARƏÇİLİK VƏ DAXİLİ NƏZARƏT 
(DAVAMI) 

Həm xarici, həm daxili risk amilləri təşkilatın bütün səviyyələrində və sahələrində müəyyən edilib idarə 
olunur və tənzimlənir. Risk amillərinin tam spektrinin və cari risklərin tənzimlənməsi prosedurlarının 
təminat səviyyəsinin müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Kredit və bazar risklərinin standart təhlili 
ilə yanaşı, Risklərin İdarə Olunması Departamenti əməliyyat şöbələri ilə dövri görüşləri keçirməklə və 
onların ixtisas sahələri üzrə ekspert rəylərini əldə etməklə maliyyə və qeyri-maliyyə risklərin monitorinqini 
aparır. 

Bazar riski 
Bazar riski maliyyə alətinin ədalətli dəyərinin və ya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətlərinin bazar 
qiymətlərində baş verən dəyişikliklər səbəbindən tərəddüd edəcəyi riskdir. Bazar riski valyuta riskindən, 
faiz dərəcəsi riskindən və sair qiymət risklərindən ibarətdir. Bazar riski bazar şəraitlərində ümumi və 
spesifik xarakterli dəyişikliklərin və bazar qiymətlərinin dəyişkənlik səviyyəsində dəyişikliklərin təsirinə 
faiz dərəcələrində, valyutada və qiymətli kağızlarda açıq mövqelərlə əlaqədar yaranır. 

Bazar risklərinin idarə edilməsi müəyyən parametrlər çərçivəsində bazar risklərinin idarəedilməsi və 
tənzimlənməsi və, eyni zamanda, gəlirliliyin risklərə nisbətinin optimallaşdırılması məqsədinə xidmət edir. 
Bazar riskləri üzrə ümumi səlahiyyət İdarə Heyətinin Sədrinin Birinci Müavininin sədrlik etdiyi APİK-ə 
aiddir. Bazar riski üzrə limitlər APİK tərəfindən Risklərin İdarə Olunması Departamentinin tövsiyələrinə 
əsasən təsdiq olunur. 
Bank bazar riskini maliyyə alətlərinə, faiz dərəcələrinin ödəniş müddətlərinə, valyuta mövqelərinə və itkilər 
üzrə limitlərə münasibətdə açıq mövqe limitlərini təyin etməklə tənzimləyir. İdarə Heyəti qeyd edilən 
göstəricilərin mütəmadi monitorinqini və yoxlamalarını aparır. 
Faiz dərəcəsi riski 
Faiz dərəcəsi riski maliyyə alətinin ədalətli dəyərində və ya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə bazar faiz 
dərəcələrində dəyişikliklər nəticəsində dəyişəcəyi riskidir. Bank, bazar faiz dərəcələrinin səviyyələrində 
dəyişikliklərin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin axını təsirinə məruz qalır. Faiz marjaları bu 
cür dəyişikliklərin nəticəsində yüksələ bilər, lakin eyni zamanda, gözlənilməyən dəyişikliklər baş verdikdə 
azala yaxud itkilərə gətirib çıxara bilər. 

 
1 aydan 

Az 1-3 ay 3-12 ay 1-5 il 
5 ildən 

artıq 

Faiz 
qazanmay

an 
Balans 
dəyəri 

31 dekabr 2018-ci il        
Maliyyə aktivləri        
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri - - - - - 58,805 58,805 
Banklara verilmiş kreditlər - - - - - 11,403 11,403 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 116,439 8,181 24,179 29,571 46,702 - 225,072 
Sair maliyyə aktivləri - - - - - 6,332 6,332 
Cəmi maliyyə aktivləri 116,439 8,181 24,179 29,571 46,702 76,540 301,612 
Maliyyə öhdəlikləri        
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər 38,544 304    -    - -  -  38,848 
Müştərilərin cari hesabları və 
depozitləri 179,278 21,391 28,489 2,675 87 - 231,920 
Subordinasiya borc öhdəlikləri 8 - - 5,259 1541 - 6,808 
Sair borc öhdəlikləri 37,605    4,402    7,720    20,926 46,489 - 117,142 
Sair maliyyə öhdəlikləri - - - - - 48,243 48,243 
Cəmi Maliyyə öhdəlikləri 255,435 26,097 36,209 28,860 48,117 48,243 442,961 

Xalis mövqe (138,996) (17,916) (12,030) 711 (1,415) 28,297 (141,349) 
Yığılmış likvidlik 
çatışmazlığı (138,996) (156,912) (168,942) (168,231) (169,646) (141,349)  
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1 aydan 

az 1-3 ay 3-12 ay 1-5 il 
5 ildən 

artıq 
Faiz 

qazanmayan 
Balans 
dəyəri 

31 dekabr 2017        
Maliyyə aktivləri        
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri - - - - - 18,076 18,076 

Banklara verilmiş kreditlər - - - - - 19,034 19,034 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 28,714 16,388 27,518 128,736 49,090 - 250,446 
Sair maliyyə aktivləri - - - - - 11,413 11,413 
Cəmi maliyyə aktivləri 28,714 16,388 27,518 128,736 49,090 48,523 298,969 

Maliyyə öhdəlikləri        
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər 

6,304       6,865    14,222    - -  11,205  38,596 

Müştərilərin cari hesabları və 
depozitləri 33,210 42,326 58,166 6,729 113 91,869 232,413 

Subordinasiya borc 
öhdəlikləri 84 152 686 3,660 684 - 5,266 

Sair borc öhdəlikləri 32,201    9,140    21,356    24,866 41,041 - 128,604 
Sair maliyyə öhdəlikləri - - - - - 34,085 34,085 
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 71,799 58,483 94,430 35,255 41,838 137,159 438,964 

Xalis mövqe (43,085) (42,095) (66,912)  93,481 7,252 (88,636) (139,995) 
Yığılmış likvidlik 
çatışmazlığı (43,085) (85,180) (152,092) (58,611) (51,359) (139,995)  

 
Orta effektiv faiz dərəcələri 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə faiz qazanan aktivlər və öhdəliklər üzrə orta 
effektiv faiz dərəcələri təqdim olunur. Bu faiz dərəcələri gəlirlilik səviyyələrinin həmin aktivlərin və 
öhdəliklərin ödəniş müddətinə nisbətin təxminidir. 

 2018-ci il orta effektiv faiz dərəcəsi,% 2017-ci il orta effektiv faiz dərəcəsi,% 

Min Azərbaycan manatı ilə  AZN 
ABŞ 

Dolları 
Digər 

valyutalar AZN 
ABŞ 

dolları 
Digər 

valyutalar 
Faiz qazanan aktivlər       
Müştərilərə verilmiş kreditlər 10 11 20 7 8 17 
       
Faiz qazanan öhdəliklər       
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər 

10 2 - 15 1 - 

Müştərilərin cari hesabları və 
depozitlər 13 3 2 8 2 7 

Subordinasiya borc öhdəlikləri - 7 - - 7 - 
Sair borc öhdəlikləri 3 - - 5 - - 
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(DAVAMI) 

Faiz dərəcəsi həssaslığının təhlili 
Faiz dərəcələri dəyişməsi təhlilinə əsaslanan faiz riskinin idarə edilməsi maliyyə aktivlərinin və 
öhdəliklərinin həssaslığının monitorinqi ilə həyata keçirilir. Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il və 
2017-ci il tarixlərinə mövcud olan faiz qazanan aktivlərin və öhdəliklərin bütün gəlirlilik səviyyələrində və 
mövqelərində 100 baza nöqtəsi (bn) həcmində paralel azalma və ya artıma əsasən sadələşdirilmiş ssenariyə 
əsaslanan mənfəətin və ya zərərin və kapitalın (vergilər çıxılmaqla) faiz dərəcələrində dəyişikliklərə 
(qiymətlərin dəyişməsi riski) həssaslığının təhlili təqdim olunur: 
 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
100 bp həcmində paralel azalma                            1,219 949 
100 bp həcmində paralel artım        (1,219) (949) 

 
(a) Valyuta riski 

Bankın bir neçə xarici valyutada ifadə edilmiş aktivləri və öhdəlikləri vardır. Valyuta riski maliyyə alətinin 
ədalətli dəyərinin və ya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin xarici valyutaların məzənnələrindəki 
dəyişikliklərin nəticəsində tərəddüd etməsi riskidir. Baxmayaraq ki, Bank öz valyuta riskinin 
hedcləşdirməsi tədbirlərini görür, MHBS-ə əsasən belə tədbirlər hedcinq əməliyyatları kimi qəbul edilmir. 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin xarici valyuta 
risklərinin strukturu təqdim olunur: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZN ABŞ dolları AVRO 
Sair 

valyutalar Cəmi 
AKTIVLƏR      

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10,089 29,813 17,895 1,008 58,805 
Banklara verilmiş kreditlər - 10,585 646 172 11,403 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 154,856 67,535 2,681 - 225,072 
Sair maliyyə aktivləri 1,242 4,946 144 - 6,332 
Cəmi aktivlər 166,187 112,879 21,366 1,180 301,612 
      
ÖHDƏLİKLƏR      
Banklara və digər maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 17,419 572 20,244 613 38,848 

Müştərilərin cari hesabları və depozitləri 57,496 165,744 8,133 547 231,920    
Subordinasiya borc öhdəlikləri - 6,808 - - 6,808 
Sair borc öhdəlikləri 117,142 - - - 117,142 
Sair maliyyə öhdəlikləri 1,958 44,246 2,015 24 48,243 
Cəmi öhdəliklər 194,015 217,370 30,392 1,184 442,961 
Xalis mövqe (27,828) (104,491) (9,026) (4) (141,349) 
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Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin xarici valyuta 
risklərinin strukturu təqdim olunur: 

 
Aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi, 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə AZN-in aşağıdakı nəticəsində 
kapital və mənfəət və ya zərər aşağıda göstərilən məbləğlər qədər azala bilərdi. Təhlildə bütün sair 
parametrlərin, xüsusilə faiz dərəcələrinin dəyişməz qalması fərz olunur və vergilər çıxılmaqla təqdim 
olunur. 

 2018-ci il 2017-ci il 
ABŞ dolların dəyərinin AZN-ə qarşı 32% həcmində 
yüksəlməsi (33,437) (26,042) 

Avronun dəyərinin AZN-ə qarşı 32% həcmində 
yüksəlməsi (2,888) (4,257) 

 
AZN-in qeyd edilən valyutalara qarşı 31 dekabr 2018-ci il və 31 dekabr 2017-ci il tarixlərinə 
möhkəmlənməsi, bütün digər parametrlərin eyni saxlanılması şərti ilə, həmin valyutalara eyni həcmli, lakin 
əks istiqamətli təsir edəcəkdir. 
 
Kredit riski 
Kredit riski müştəri və ya maliyyə aləti üzrə tərəf müqabili müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi 
təqdirdə Bankın maliyyə zərərinə uğrayacağı riskdir. Bankın kredit risklərinin tənzimlənməsi üçün siyasət 
və prosedurları vardır (həm uçota alınmış maliyyə aktivləri, həmdə uçota alınmamış müqavilə öhdəlikləri 
üçün); o cümlədən, portfel cəmləşmələrinin məhdudlaşdırılması üzrə qaydalar və kredit riskinə fəal surətdə 
nəzarət edən Kredit Komitəsinin yaradılması barədə qaydalar daxildir. Kredit siyasəti İdarə Heyəti 
tərəfindən nəzərdən keçirilir və təsdiqlənir. Kredit siyasətində aşağıdakılar əks olunur: 
• kreditlərin verilməsi ərizələrinin baxılması və təsdiqlənməsi prosedurları; 
• borcalanların (korporativ və fərdi) ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası; 
• tərəf müqabillərinin, emitentlərin və sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi 
metodikası; 
• girovun qiymətləndirilməsi metodikası; 
• kreditlərin sənədləşməsinə dair tələblər; 
• kreditlərin və digər kredit risklərinin davam edən monitorinqi prosedurları.

 AZN ABŞ dolları AVRO 
Sair 

valyutalar Cəmi 
AKTIVLƏR      

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 9,428 6,365 1,842 441 18,076 
Banklara verilmiş kreditlər - 18,053 674 307 19,034 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 171,856 77,271 1,317 2 250,446 
Sair maliyyə aktivləri 563 10,493 357 - 11,413 
Cəmi aktivlər 181,847 112,182 4,190 750 298,969 
      
ÖHDƏLİKLƏR       
Banklara və digər maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 23,928 8,884 5,405 379 38,596 

Müştərilərin cari hesabları və depozitləri 71,796 151,405 7,889 1,323 232,413    
Subordinasiya borc öhdəlikləri - 5,266 - - 5,266 
Sair borc öhdəlikləri 128,604 - - - 128,604 
Sair maliyyə öhdəlikləri 1,771 28,007 4,200 107 34,085 
Cəmi öhdəliklər 226,099 193,562 17,494 1,809 438,964 

Xalis mövqe (44,252) (81,380) (13,304) (1,059) (139,995) 
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Korporativ kredit ərizələri müvafiq müştəri rəhbərliyi tərəfindən yazılır və sonra korporativ kredit 
portfelinə məsuliyyət daşıyan Kredit Departamentinə ötürülür. Hesabatların təhlili müştərinin biznes və 
maliyyə fəaliyyətini nəzərə alan strukturlaşmış təhlilə əsaslanır. Kredit müqaviləsi və hesabat müstəqil 
olaraq Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti tərəfindən baxılır və kredit siyasətinin tələblərinə uyğun 
olması təsdiqi üzrə ikinci rəy verilir. Kredit Komitəsi, Kredit Departamenti və Risklərin İdarə Edilməsi 
Departamenti tərəfindən təqdim edilmiş kredit ərizələrinə baxır. Fərdi əməliyyatlar, gözlənilən Kredit 
Komitəsinin yekun təsdiqindən və xüsusi risklərdən asılı olaraq həmçinin Hüquq, Mühasibatlıq və Vergi 
Departamentləri tərəfindən də baxılır. Bank davamlı olaraq fərdi kredit risklərinin fəaliyyətinə nəzarət edir 
və müntəzəm olaraq müştərilərin ödəmə qabiliyyətini yenidən müəyyənləşdirir. Yenidən baxış borcalan 
tərəfindən təqdim edilmiş və ya Bank tərəfindən əldə edilmiş müştərinin ən son maliyyə hesabatları və sair 
məlumatlara əsaslanır. Fərdi Kredit Departamenti tərəfindən fərdi kredit ərizələrinə baxılır. Fərdi müştəri 
təhlilindən əlavə, kredit portfeli Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti tərəfindən kredit konsentrasiyası və 
bazar risklərinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Fiziki şəxs olan müştəri təhlilindən başqa kredit portfeli 
kredit konsentrasiyası və bazar riskləri ilə bağlı olaraq Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti tərəfindən 
qiymətləndirilir. Kredit riskinin maksimal dərəcəsi, bir qayda olaraq, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda 
maliyyə aktivlərinin balans dəyərində və uçota alınmamış müqavilə öhdəliklərinin məbləğlərində əks 
olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması məqsədi ilə aktivlərin və öhdəliklərin mümkün qarşılıqlı 
əvəzləşdirilməsi effekti əhəmiyyətli xarakter daşımır. Aşağıdakı cədvəldə hesabat tarixinə maliyyə aktivləri 
ilə bağlı maksimal kredit riski təqdim olunur. 
 

AKTİVLƏR 31 dekabr 2018-ci 
il 

31 dekabr 
2017-ci il  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri (ARMB qalıqları istisna olmaqla) 36,560 2,153 
Banklara verilmiş kreditlər 11,403 19,034 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 225,072 250,446 
Sair maliyyə aktivləri 6,332 11,437 
Cəmi maksimal risk 279,367 283,070 
 
Girov adətən derivativ maliyyə alətlərinə, qiymətli kağızlara investisiyalara və banklara  verilmiş kreditlərə 
dair tələblər üzrə götürülmür, qiymətli kağızlar əks geri alınma və qiymətli  kağızlar vasitəsilə borcların 
götürülməsi çərçivəsində saxlanıldığı hallar istisna olmaqla. Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə girovların 
təhlili və müştərilərə verilmiş kreditlərlə əlaqədar  kredit riskinin konsentrasiyasının təhlili qeyd 16-da 
təqdim olunmuşdur.  Hesabat tarixinə uçota alınmamış müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı maksimal kredit riski  
haqqında məlumat qeyd 25-də təqdim olunmuşdur. 31 dekabr 2018-ci il tarixinə Bankın kredit riski 
maksimum kredit riskinin 10%-dən çox olan borcalanı və ya əlaqədar borcalanlar qrupu (2017: 10%-dən 
çox ) yoxdur. 
 

Likvidlik riski 

Likvidlik riski Bankın hesablaşması nağd pul və ya digər maliyyə aktivləri ilə aparılan maliyyə  öhdəlikləri 
ilə bağlı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çətinlikləri üzləşməsi riskidir. Likvidlik  riski aktivlər ilə 
öhdəliklərin ödəniş müddətləri arasında uyğunsuzluq olduqda yaranır. Aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş 
müddətlərinin və faiz dərəcələrinin uyğunlaşdırılması yaxud tənzimlənən uyğunsuzluğu likvidliyin idarə 
edilməsində əsas rol oynayır. Tam uyğunluğun  təmin edilməsi maliyyə təşkilatları üçün qeyri-adidir, çünki 
məşğul olduqları əməliyyatlar  adətən qeyri-müəyyən müddətlərə və növlərin müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. 
Ödəniş müddətləri arasında uyğunsuzluq olduqda, mənfəətlilik səviyyəsi arta bilər, lakin, eyni zamanda 
itkilərin  yaranması riski də artır. 

Bank, pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı bütün öhdəliklərinin vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməsi  üçün zəruri 
həcmdə vəsaitlərin mövcudluğunu təmin etmək məqsədi ilə likvidliyini idarə edir  və tənzimləyir.  
 
 



AGBANK ASC 
 
MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR 
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ 
(Min Azərbaycan Manatı ilə) 

60 

 

25. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ, KORPORATİV İDARƏÇİLİK VƏ DAXİLİ NƏZARƏT 
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Likvidlik siyasəti İdarə Heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilir və təsdiqlənir. Bank buraxılmış borc qiymətli 
kağızlarından, banklardan alınmış uzun və qısa müddətli kreditlərdən, əsas korporativ və fərdi 
müştərilərindən qəbul edilmiş depozitlərdən ibarət olan və yüksək likvidli aktivlərin diversifikasiya 
olunmuş portfeli ilə müşayiət olunan diversifikasiyalı və sabit maliyyələşdirmə bazasını fəal surətdə 
dəstəkləməyə çalışır ki, gözlənilməyən likvidlik tələbatına operativ və səmərəli qaydada cavab verə bilsin. 
 
Likvidliyin idarə edilməsi siyasəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

• əsas valyutalar üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması və onlarla əlaqədar 
• tələb olunacaq likvid aktivlərin səviyyəsinin nəzərə alınması; 
• maliyyələşdirmə mənbələrinin müxtəlifliyinin təmin edilməsi; 
• borcların cəmləşməsinin və parametrlərinin tənzimlənməsi; 
• borcların maliyyələşdirilməsi planlarının tərtib edilməsi; 
• pul vəsaitlərinin hərəkətinin kəsilməsinə qarşı bir tədbir kimi yüksək likvidli, asanlıqla satıla bilən 

aktivlər portfelinin təmin edilməsi; 
• fövqəladə hallarda likvidliyin və maliyyələşdirmənin təmin edilməsi üçün planların 
• hazırlanması; 
• likvidlik əmsallarının normativ tələblərə uyğun olub-olmadığının izlənməsi. 

 
Xəzinədarlıq Departamenti Bankın müxtəlif qurumlarından onların maliyyə aktivlərinin və  öhdəliklərinin 
likvidlik göstəriciləri haqqında və proqnozlaşdırılan gələcək əməliyyatlarla və  fəaliyyət növləri ilə bağlı 
Sair proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında təfərrüatlı  məlumatlar alır. Daha sonra, 
Xəzinədarlıq Departamenti tələb olunan qısamüddətli likvid aktivlərin adekvat portfelini təmin edir. Həmin 
portfel, əsasən, qısamüddətli likvid ticari  qiymətli kağızlardan, banklara verilmiş kreditlərdən və sair 
banklararası alətlərdən ibarət  olmaqla, bütövlüklə Bank üçün yetərli likvidliyi təmin etmək məqsədinə 
xidmət edir.  Xəzinədarlıq Departamenti gündəlik likvidlik mövqeyinin monitorinqini və həm normal, həm  
ən çətin bazar şəraitlərini əks edən müxtəlif ssenarilərlə mütəmadi likvidlik stress-testlərini  aparır. Normal 
bazar şəraitində likvidlik mövqeyini əks edən likvidlik haqqında hesabatlar  rəhbərliyə hər həftə təqdim 
olunur. Likvidliyin tənzimlənməsi ilə bağlı qərarlar APİK tərəfindən qəbul edilir və Xəzinədarlıq 
Departamenti tərəfindən icra olunur. 
Aşağıdakı cədvəllərdə maksimal dərəcədə mümkün olan erkən ödəniş müddətinə əsasən  maliyyə 
öhdəlikləri və kreditlərlə bağlı öhdəliklər üzrə diskontlaşdırılmamış pul vəsaitlərinin  hərəkəti təqdim 
olunur. Cədvəllərdə təqdim edilən cəmi məxaric müqavilələrdə nəzərdə  tutulan maliyyə öhdəlikləri və ya 
öhdəliklər üzrə diskontlaşdırılmamış pul vəsaitlərinin  hərəkətidir. Buraxılmış maliyyə zəmanətləri 
müqavilələrinə gəldikdə isə, zəmanətin  maksimal məbləği həmin zəmanətin yerinə yetirilməsinə dair tələb 
irəli sürə bilən ən erkən  dövrə aid edilir. 
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31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəniş müddətlərinin təhlili: 

 

Tələb 
olunanadək 
və 1 aydan 

az 

1 aydan 
3 

ayadək 

3 aydan 
12 

ayadək 

1 ildən 
5 

ilədək 
5 ildən 

Artıq 
Cəmi 

məxaric 
Balans 

məbləği 
Qeyri-derivativ öhdəliklər        
        
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək vəsaitlər 38,690    306    -    - - 38,996 38,848 

Müştərilərin cari hesabları və 
depozitləri 179,886 22,392 30,954 3,191 166 236,589 231,920 
Subordinasiya borc öhdəlikləri 48 80 359 6,544 1,865 8,896 6,808 
Sair borc öhdəlikləri 37,976    4,710    8,914    26,984 68,068 146,652 117,142 
Sair maliyyə öhdəlikləri 48,243 - - - - 48,243 48,243 
Cəmi öhdəliklər 304,843 27,488 40,227 36,719 70,099 479,376 442,961 
Kreditlə əlaqəli şərti 
öhdəliklər 14,169 - - - - 14,169 14,169 

 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəniş müddətlərinin təhlili: 
 

 

Tələb 
olunanadək 
və 1 aydan 

az 

1 aydan 
3 

ayadək 

3 aydan 
12 

ayadək 

1 ildən 
5 

ilədək 

5 ildən 
Artıq 

Cəmi 
məxaric 

Balans 
məbləği 

Qeyri-derivativ öhdəliklər        
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək vəsaitlər 7,507    597    33,847    - - 41,951 38,596 

Müştərilərin cari hesabları və 
depozitləri 98,915 24,646 95,225 19,741 364 238,891 232,413    

Subordinasiya borc öhdəlikləri 112 209 941 5,017 1,018 7,297 5,266 
Sair borc öhdəlikləri 33,323    9,529    22,820    29,742 57,412 152,826 128,604 
Sair maliyyə öhdəlikləri 34,085 - - - - 34,085 34,085 
Cəmi öhdəliklər 173,942 34,981 152,833 54,500 58,794 475,050 438,964 
Kreditlə əlaqəli şərti 
öhdəliklər 21,179 - - - - 21,179 21,179 

 
Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, fiziki və hüquqi şəxslər istənilən vaxt, əksər hallarda yığılmış 
faizlərin itirilməsi şərtilə, yerləşdirilmiş müddətli depozitlərini geri götürə bilər. Bu depozitlər yuxarıdakı 
cədvəllərdə ödəniş tarixlərinə əsasən təsnif olunur. Aşağıdakı cədvəldə hər müddət üzrə belə depozitlərin 
məbləği təqdim olunur: 

 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
Tələb olunanadək və 1 aydan az 23,270 33,210 
1 aydan 3 ayadək 21,391 42,326 
3 aydan 12 ayadək 28,488 58,166 
1 ildən 5 ilədək 2,675 6,729 
5 ildən artıq 87                 114 
Cəmi 75,911 140,545 
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25. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ, KORPORATİV İDARƏÇİLİK VƏ DAXİLİ NƏZARƏT (DAVAMI) 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks edilmiş məbləğlərin müqavilə üzrə ödəniş müddətləri üzrə təhlili təqdim 
olunur:  
 

 
Tələb 

olunanadək 
və 1 aydan az 

1 aydan 
3 ayadək 

3 aydan 
12 ayadək 

1 ildən 5 
ilədək 

5 ildən 
artıq 

Ödəniş 
müddəti 
olmayan 

Vaxtı 
Keçmiş Cəmi 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 58,805 - - - - - - 58,805 
Banklara verilmiş kreditlər - - - - - 11,403 - 11,403 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 16,726 8,181 24,179 29,571 46,702 - 99,713 225,072 
İnvestisiya mülkiyyəti - - - - - 39,367 - 39,367 
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər - - - - - 53,736 - 53,736 
Sair aktivlər 6,331 - - - - 20,272 - 26,603 

Cəmi aktivlər 81,862 8,181 24,179 29,571 46,702 124,778 99,713 414,986 
         

Banklara və digər maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 38,544       304    -    - - 

 

- 

 

- 

 

38,848 
Müştərilərin cari hesabları və depozitləri 179,278       21,391       28,489       2,675       87 - - 231,920 
Subordinasiya borc öhdəlikləri 8 - - 5,259 1,541 - - 6,808 
Sair maliyyə öhdəlikləri 37,605       4,402       7,720       20,926       46,489       - - 117,142 
Sair öhdəlikləri 48,243 - - - - 818 - 49,061 
Cəmi öhdəliklər 303,678       26,097       36,209       28,860       48,117       818 - 443,779 
Xalis mövqe (221,816)      (17,916)      (12,030)      711       (1,415)      123,960 99,713       (28,793) 
Yığılmış likvidlik çatışmazlığı (221,816)      (239,732)      (251,762)      (251,051)      (252,466)         
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25. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ, KORPORATİV İDARƏÇİLİK VƏ DAXİLİ NƏZARƏT (DAVAMI) 
 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks edilmiş məbləğlərin müqavilə üzrə ödəniş müddətləri üzrə təhlili təqdim 
olunur: 

 
Tələb 

olunanadək 
və 1 aydan az 

1 aydan 
3 ayadək 

3 aydan 
12 ayadək 

1 ildən 5 
ilədək 

5 ildən 
artıq 

Ödəniş 
müddəti 
olmayan 

Vaxtı 
Keçmiş Cəmi 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 18,076 - - - - - - 18,076 
Banklara verilmiş kreditlər 3,995 1,998 - - - 13,041 - 19,034 
Müştərilərə verilmiş kreditlər 28,714 16,388 27,518 40,945 49,090 - 87,791 250,446 
İnvestisiya mülkiyyəti - - - - - 44,303 - 44,303 
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər - - - - - 56,879 - 56,879 
Sair aktivlər 11,413 - - - - 11,454 - 22,867 
Cəmi aktivlər 62,198 18,386 27,518 40,945 49,090 125,677 87,791 411,605 
         
Banklara və digər maliyyə institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər 13,448    6,865    18,283    - - - - 38,596 
Müştərilərin cari hesabları və depozitləri 125,079 42,326 58,166 6,729 113 - - 232,413 
Subordinasiya borc öhdəlikləri 84 152 686 3,660 684 - - 5,266 
Sair maliyyə öhdəlikləri 32,201    9,140    21,356    24,866    41,041    - - 128,604 
Sair öhdəlikləri 34,085 - 1,448 - - - - 35,533 
Cəmi öhdəliklər 204,897 58,483 99,939 35,255 41,838 - - 440,412 
Xalis mövqe (142,699) (40,097) (72,421) 5,690 7,252 125,677 87,791 (28,807) 
Yığılmış likvidlik çatışmazlığı (142,699) (182,796) (255,217) (249,527) (242,275)    

 

Likvidlik riskini idarə etmək üçün Bankın istifadə etdiyi əsas amil ARMB tərəfindən müəyyən olunan likvidlik nisbətidir.  Bank ARMB-nın tələbi əsasında gündəlik 
əsaslarla bu icbari likvidlik nisbətini hesablayır. Bu  nisbət yüksək likvidli aktivlərin tələb əsasında ödənilən öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanan  ani likvidlik əmsalı 
ilə təqdim olunur. 
Bank 31 dekabr 2018-ci  və 2017-ci il tarixlərində bu nisbətə uyğun gəlməmişdir. 31 dekabr 2018  və 2017-ci il tarixlərinə icbari likvidlik nisbəti aşağıdakı kimidir. 

 Tələb olunan 2018, % 2017, % 
Ani likvidlik əmsalı 30%-dən az olmayan 23.70 23.58 
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26. KAPİTALIN İDARƏ EDİLMƏSİ 

Bankın kapitalının idarə olunmasında məqsəd MBNP-nin kapitalın məbləği ilə bağlı müəyyən etdiyi 
tələblərə riayət edilməsini, Bankın fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin və Bazel sazişinə uyğun 
olaraq kapitalın adekvatlığı əmsalının ən azı 8% olması üçün kifayət qədər kapital bazasının saxlanılmasını 
təmin etməkdir. 

MBNP-nin kapitalın məbləği ilə bağlı mövcud tələblərinə görə banklar: (a) qanunla müəyyən edilmiş məcmu 
minimum kapital məbləğini 50,000 min AZN (31 dekabr 2017-ci il: 50,000 min AZN) həcmində saxlamalı; 
(b) kapitalın risk üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbətini (“kapital adekvatlığı əmsalı”) minimum 10% (31 dekabr 
2017-ci il: 10%) və 1-ci dərəcəli kapitalın risk üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbətini (“1-ci dərəcəli kapital 
adekvatlığı əmsalı”) minimum 5% (31 dekabr 2017-ci il: 5%) və ya yuxarı həcmdə saxlamalıdırlar. 
 
Rəhbərlik hesab edir ki, Bank 31 dekabr 2018-ci il tarixində bitən il ərzində yerli qanunvericiliyə uyğun 
hesablanmış kapital adekvatlığı əmsalında minimum tələbə riayət etmişdir (31 dekabr 2017-ci il: riayət 
etməmişdir). Aşağıdakı cədvəldə MBNP-nin prudensial tələblərinə əsasən Bank tərəfindən hazırlanmış 
prudensial hesabatlar üzrə kapital adekvatlığının hesablanması təqdim olunur: 

 

31 dekabr 2018-ci il 
(auditi 

aparılmamış) 

31 dekabr 2017-ci il 
(auditi 

aparılmamış) 
Cəmi normativ capital 52,355 44,573 
Normativ risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər 427,159 450,979 
1 iyun 2015-ci il tarixindən sonra əlaqəli tərəflərə verilmiş (yaxud 
restrukturlaşdırılmış) müştərilərə verilmiş kreditlərin normativ 
əsas məbləği (dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatdan sonra) 

7,924 7,298 

Normativ kapital adekvatlığı əmsalı (%) 10.11% 8.15% 
   

Kapital adekvatlığı üzrə prudensial qaydalar əsasən Bazel Kapital Sazişinin tələblərinə əsaslanır, lakin cəmi 
kapitala əlavə komponentlərin daxil edilməsi və müvafiq prudensial qaydalar əsasında verilmiş kreditlər üzrə 
dəyərsizləşmə zərərləri üçün ehtiyatın hesablanması kimi bəzi fərqlərdən ibarətdir. 

Bank eyni zamanda kredit müqavilələrində nəzərdə tutulan kapitalın minimum məbləği ilə bağlı tələblərə, o 
cümlədən Kapitalın Ölçülməsi və Kapital Standartlarına dair Beynəlxalq Konvergensiya (aprel 1998-ci il 
tarixində yenilənmişdir) və “Bazel I” adlanan bazar risklərini əks etdirən Kapital haqqında Bazel Sazişinə 
Düzəlişdə (noyabr 2005-ci ildə yenilənmişdir) müəyyən edilən Bazel sazişinin tələbləri əsasında 
hesablanmış kapital adekvatlığı səviyyəsinə riayət etməlidir.  
 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr tarixinə Bazel Sazişinin tələblərinə uyğun olaraq hesablanmış kapital 
mövqeyinin tərkibi təqdim olunur: 
 

 2018-ci il 2017-ci il 
1-ci dərəcəli kapital   
Nizamnamə kapitalı 103,800 102,200 
Səhm mükafatları 6,860 6,860 
Yığılmış zərər (141,490) (142,936) 
Cəmi kapital (30,830) (33,876) 
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər   
Balansda 416,975 433,940 
Balansdan kənar 10,184 17,039 
Cəmi risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər 427,159 450,979 
Cəmi kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti 
(Cəmi kapital adekvatlığı əmsalı) (7,22)% (7.51)% 
Cəmi 1-ci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə 
nisbəti (1-ci dərəcəli kapital əmsalı) (7,22)% (7.51)% 
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26. KAPİTALIN İDARƏ EDİLMƏSİ (DAVAMI) 

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər hər bir aktiv və kontragentlə bağlı kredit, bazar və digər risklərin 
xarakterinə uyğun olaraq təsnifləşdirilmiş və onların hesablanmasını əks edən risk dərəcələri sisteminə 
əsasən qiymətləndirilir. Bu zaman müvafiq girov və ya zəmanətlər nəzərə alınır. Eyni prosedur, potensial 
itkilərin gözlənilməyən xarakterini əks etmək üçün qəbul edilən bəzi düzəlişlərlə, uçota alınmamış müqavilə 
öhdəliklərinə də tətbiq olunur. 
31 dekabr 2018-ci il tarixində Bankın Bazel Kapital Sazişinə uyğun olaraq kapital adekvatlığı mənfi 7.22% 
olmuşdur (31 dekabr 2017-ci il: mənfi 7.51%) 
Bank üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə əlaqədar olaraq Bazel Sazişinə uyğun olaraq hesablanmış minimal 
kapital adekvatlığı tələblərinə cavab vermir. 
 
 
27. KREDİTLƏ BAĞLI ÖHDƏLİKLƏR 

Bankın kredit vermək öhdəlikləri mövcuddur. Bu öhdəliklər təsdiqlənmiş kreditlər, kredit kartları üzrə 
limitlər və overdraftlar şəklindədir. Bank müştərilərinin üçüncü tərəflər qarşısında öhdəliklərinin yerinə 
yetiriləcəyinə təminat vermək məqsədi ilə maliyyə zəmanətlərini və akkreditivləri verir. Bu kimi 
müqavilələrin sabit limitləri vardır və onlar adətən beş il müddətinədək bağlanılır. 
Bank həmçinin qiymətli kağızlar vasitəsilə borcların götürülməsi və kreditləşdirmə əməliyyatlarında 
hesablaşma agenti qismində çıxış edərək zəmanətləri verir. Bank kredit vermək öhdəliklərini üzərinə 
götürdükdə, maliyyə zəmanətlərini və akkreditivləri verdikdə müştərilərə kredit verdiyi zaman tətbiq etdiyi 
kredit risklərinin idarə edilməsi siyasət və prosedurlarını tətbiq edir. Aşağıdakı cədvəldə öhdəliklərin 
müqavilə üzrə məbləğləri kateqoriyalar üzrə təqdim olunur. Cədvəldə öhdəliklər üzrə göstərilmiş məbləğlər 
onlar üzrə tam həcmdə avansların verildiyini fərz edir. Cədvəldə zəmanətlər və istifadə edilməmiş kredit 
xətləri üzrə göstərilmiş məbləğlər, tərəf müqabilləri bağladıqları müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş 
öhdəliklərini tam həcmdə yerinə yetirmədikləri halda, hesabat tarixinə tanınacaq maksimal balans itkilərini 
əks etdirir. 
 
 2018-ci il 2017-ci il 
Müqavilədə nəzərdə tutulmuş məbləğ   
Zəmanətlər 8,217 13,537 
İstifadə edilməmiş kredit xətləri 5,952 7,642 
 14,169 21,179 

Cədvəldə göstərilmiş cəmi müqavilə üzrə şərti öhdəlikləri heç də mütləq gələcək nağd pul vəsaitlərinə 
tələbatı əks etdirmir, çünki bu şərti öhdəliklərin maliyyələşdirməsi təmin edilmədən müddəti başa çata və ya 
onlara xitam verilə bilər. Kredit və kredit xətlərinin ayrılmasına dair şərti öhdəliklərin əksəriyyəti Bank 
tərəfindən şərtsiz öhdəlikləri təşkil etmir. 
 
 
28. ƏMƏLİYYAT LİZİNQLƏRİ 

(a) İcarəçi üçün lizinq 
Bank əməliyyat lizinqləri çərçivəsində bir sıra bina və avadanlıqları icarəyə götürür. Bu lizinqlər adətən beş 
ildən on ilədək olan ilkin müddətə bağlanılır. Lizinqin ilkin müddəti başa çatdıqda, onu uzatmaq 
mümkündür. İcarə ödənişləri adətən müvafiq bazar qiymətlərini əksetmək üçün illik əsasda artırılır. Bu 
icarələrin heç biri şərti icarə deyil. Bankın şərti icarələri mövcud deyil.Bank 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
əməliyyat lizinqləri ilə bağlı 16 saylı MUBS-in tələblərinin erkən tədbiqini həyata keçirməmişdir. 

(b) İcarədar üçün lizinq 
Bank əməliyyat lizinqləri çərçivəsində investisiya mülkiyyətini icarəyə verir. Bu lizinqlər adətən beş ildən 
on ilədək olan ilkin müddətə bağlanılır. Lizinqin ilkin müddəti başa çatdıqda,onu uzatmaq mümkündür. İcarə 
ödənişləri adətən müvafiq bazar qiymətlərini əks etmək üçünillik əsasda artırılır. Bu icarələrin heç biri şərti 
icarə deyil. Bankın şərti icarələri mövcud deyil. 
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29. ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR   

 (a) Sığorta 
Azərbaycan Respublikasında sığorta sahəsi inkişaf mərhələsindədir və dünyanın digər ölkələrində qəbul 
edilmiş sığortalamanın bir çox formaları Azərbaycanda hələ mövcud deyil. Bankın əmlak və avadanlıqları, 
biznes fəaliyyətinin dayanması və ya Banka məxsus olan ərazilərdə və ya onun əməliyyatları ilə əlaqəli baş 
vermiş hadisələr nəticəsində əmlak və ya ətraf mühitə zərərin vurulması ilə əlaqədar olaraq yaranan üçüncü 
tərəf məsuliyyətinə dair tam sığorta təminatı yoxdur. Bank tam sığorta təminatı almayanadək, müəyyən 
aktivlərin itirilməsi və ya məhv olunması riski mövcuddur və bu riskin əməliyyatlara və maliyyə vəziyyətinə 
əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsiri ola bilər. 

(b) Məhkəmə iddiaları 
Bank fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq məhkəmə iddialarına və şikayətlərə məruz qalır. Rəhbərlik bu kimi iddia 
və şikayətlər nəticəsində yaranan maddi məsuliyyətin Bankın maliyyə vəziyyətinə və ya gələcək 
əməliyyatların nəticələrinə ciddi mənfi təsir göstərməyəcəyini hesab edir. 

(c) Vergi öhdəlikləri 
Azərbaycan Respublikasının vergiqoyma sistemi inkişaf etməkdə olduğuna görə bir çox hallarda aydın 
olmayan, ziddiyyətli və müxtəlif vergi orqanları tərəfindən fərqli qaydada təsfir edilən qanunvericilikdə tez-
tez dəyişikliklərlə, rəsmi göstərişlərlə və məhkəmə qərarları ilə səciyyələnir. Vergilər sərt cərimələr və faiz 
yükləmələri tətbiq edən orqanlar tərəfindən yoxlanılır və araşdırılır. Bir vergi ili ümumən üç növbəti təqvim 
ili müddətində vergi orqanları tərəfindən nəzarət üçün açıq qalır. Lakin müəyyən hallarda bir vergi ili daha 
uzun müddətə açıq qala bilər. Azərbaycan Respublikası daxilində baş verən son hadisələrə əsasən, vergi 
orqanları öz şərhlərində və vergi qanunvericiliyinin tətbiqində daha iddialı mövqe nümayiş etdirirlər. Bu 
hallar Azərbaycan Respublikasında digər ölkələrlə müqayisədə daha ciddi vergi risklərinin yaranmasına 
səbəb ola bilər. Rəhbərlik qüvvədə olan qanunvericiliyinin, rəsmi göstərişlərin və məhkəmə qərarlarının 
təsnifləri əsasında vergi öhdəlikləri ilə əlaqədar adekvat tədbirləri gördüyünü hesab edir. Lakin müvafiq 
səlahiyyətli orqanların şərhləri fərqli ola bilər və vergi orqanları öz şərhlərinin tətbiq edilməsinə nail 
olduqları halda, maliyyə hesabatlarına təsiri əhəmiyyətli ola bilər. 

 
 
30. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 

(a) Nəzarət əlaqələri 
Bankın birbaşa nəzarətedici şəxsi Çingiz Abdullayevdir (2017: Çingiz Əsədullayev). 

(b) İdarə Heyətinin və Müşahidə Şurasının üzvləri ilə əməliyyatlar 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərinə işçi heyəti üzrə xərclərə daxil olan cəmi məvacib 
haqqında məlumat təqdim olunur: 

 2018-ci il 2017-ci il 
Rəhbərliyin qısamüddətli müavinətləri 733 738 
 733 738 
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30. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR (DAVAMI) 

Bu məbləğlərə İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası üzvlərinin nağd pul vəsaitləri gəlirləri daxildir. İdarə Heyəti 
və Rəhbərlik Şurasının üzvləri ilə əməliyyatlar üzrə 31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərinə olan qalıqlar 
və orta faiz dərəcələri aşağıda qeyd olunmuşdur: 
 

 2018-ci il 
Orta effektiv 

faiz dərəcəsi, % 2017-ci il 

Orta effektiv 
Faiz dərəcəsi, 

% 
Maliyyə vəziyyəti haqqında Hesabat     
Verilmiş kreditlər (ümumi) 1,072 18 1,041 14 
Əldə olunmuş depozitlər - - 33    3 

İdarə Heyəti və Müşahidə Şurasının üzvləri ilə əməliyyatlar üzrə 31 dekabr tarixində başa çatmış illərin 
sonuna olan mənfəət və ya zərər aşağıda qeyd olunur: 
 

 31 dekabr 2018-ci 
il 

31 dekabr 2017-ci 
il 

Mənfəət və ya zərər   
Faiz gəlirləri 45 241 
Faiz xərcləri (212) (34) 

 
 
(c) Digər əlaqəli tərəflər və səhmdarlarla əməliyyatlar 
2016-cı ildə Bank öz səhmdarları və əlaqəli tərəflərdən City Point binasının 2/3 hissəsini almışdır (Qeyd 17 
və 18). 
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30. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR (DAVAMI) 

31 dekabr 2018-ci il və 2017-ci il tarixlərinə dövriyyədə olan qalıqlar və əlaqəli orta faiz dərəcəsi, 31 dekabr 2018 nə 2017-ci tarixlərində tamamlanan il üzrə sair 
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların əlaqəli gəlir və ya zərər məbləğləri aşağıdakı kimidir:  

 
Birbaşa nəzarət edən tərəflər, onların 
yaxın ailə üzvləri və nəzarət altında 

olan hüquqi şəxslər 
Digər səhmdarlar Assosiasiya olunmuş 

müəssisələr CƏMİ 

2018-ci il AZN Orta faiz dərəcəsi, 
% AZN Orta faiz 

dərəcəsi, % AZN Orta faiz 
dərəcəsi,% 

 
AZN 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat        
AKTİVLƏR        
Müştərilərə verilmiş kreditlər, təminatlı əsas məbləğ 2,114 17 - - 11,571 6 13,685 
ÖHDƏLİKLƏR        
Müştəri hesabları, təminatsız 100 - - - - - 100 
Müddətli depozitlər, təminatsız 84 6 - - - - 84 
Subordinasiya borc öhdəlikləri, təminatsız 1,541 8 - - - - 1,541 
Mənfəət (zərər)        
Faiz gəlirləri 140 - -  - 748 - 888 
Faiz xərcləri (213) - -  - - - (213) 
İcarə xərcləri (33) - - - - - (33) 
        
        

 
2017-ci il        
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat        
AKTİVLƏR        
Müştərilərə verilmiş kreditlər, təminatlı əsas məbləğ 1,377 11          112  -       12,584  7         14,073  
ÖHDƏLİKLƏR        
Müştəri hesabları, təminatsız      2,450   -           589  -                2   -           3,041  
Müddətli depozitlər, təminatsız            43  3       2,886  -                  -   -           2,929  
Subordinasiya borc öhdəlikləri, təminatsız - - - - - - - 
Mənfəət (zərər)        
Faiz gəlirləri 65  -             15   -             813   -              893  
Faiz xərcləri             (23) -         (247)  -                  -   -   (270) 
İcarə xərcləri        (459) -           (53) -                  -  -   (512) 
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31. MALİYYƏ AKTİVLƏRİ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ: ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏR VƏ UÇOT 
TƏSNİFATI 

(a) Uçot təsnifatları və ədalətli dəyərlər 
Aşağıdakı cədvəllərdə 31 dekabr 2018-ci və 2017-ci il tarixlərinə maliyyə aktivlərinin və maliyyə 
öhdəliklərinin balans dəyərləri və ədalətli dəyərləri haqqında məlumat təqdim olunur: 

31 dekabr 2018-ci il 

Kreditlər və 
debitor 

borcları 

Digər 
amortizasiya 

olunmuş qiymət 
Cəmi balans 

məbləği 
Ədalətli 

dəyər 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 58,805 - 58,805 58,805 
Banklara verilmiş kreditlər 11,403 - 11,403 11,403 
Müştərilərə verilmiş kreditlər:     
Korporativ müştərilərə verilmiş 
kreditlər 85,909 - 85,909 74,702 
Fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər 139,163 - 139,163 113,356 
Sair maliyyə aktivləri 6,332 - 6,332 6,332 
 301,612 - 301,612 264,598 
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək vəsaitlər - 38,848 38,848 38,848 
Müştərilərin cari hesabları və 
depozitləri - 231,920 231,920 231,920 
Subordinasiya borc öhdəlikləri - 6,808 6,808 6,808 
Sair borc öhdəlikləri - 117,142 117,142 117,142 
Sair maliyyə öhdəliklər - 48,243 48,243 48,243 
 - 442,961 442,961 442,961 

 

31 dekabr 2017-ci il 

Kreditlər və 
debitor 

borcları 

Digər 
amortizasiya 

olunmuş qiymət 
Cəmi balans 

məbləği 
Ədalətli 

dəyər 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 18,076 - 18,076 18,076 
Banklara verilmiş kreditlər 19,034 - 19,034 19,034 
Müştərilərə verilmiş kreditlər:     
Korporativ müştərilərə verilmiş 
kreditlər 

112,861 - 112,861 107,838 

Fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər 137,585 - 137,585 94,116 
Sair maliyyə aktivləri 11,413 - 11,413 11,413 
 298,969 - 298,969 250,477 
Banklara və digər maliyyə 
institutlarına ödəniləcək vəsaitlər - 38,596 38,596 38,596 
Müştərilərin cari hesabları və 
depozitləri - 232,413    232,413    237,061 

Subordinasiya borc öhdəlikləri - 5,266 5,266 5,266 
Sair borc öhdəlikləri - 128,604 128,604 150,982 
Sair maliyyə öhdəliklər - 34,085 34,085 34,085 
 - 438,964 438,964 443,612 

 

32. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 

Ədalətli dəyərin hesablamaları maliyyə aləti müstəqil kommersiya əməliyyatında tərəflər qismində çıxış 
edən məlumatlı şəxslər arasında mübadilə oluna bildiyi məbləğini təxmin etmək məqsədinə xidmət edir. 
Lakin, qeyri-müəyyənlikləri və subyektiv mülahizəni nəzərə alaraq, ədalətli dəyər aktivlərin satışı və ya 
öhdəliklər üzrə hesablaşmanın aparılması çərçivəsində reallaşdırıla bilən kimi qəbul edilməməlidir. 
Fəal bazarda ticarət olunan maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyərləri kotirovka olunan bazar 
qiymətlərinə və ya diler qiymət təkliflərinə əsaslanır. Bütün digər maliyyə alətləri üçün Bank digər 
qiymətləndirmə üsullarından istifadə etməklə ədalətli dəyərləri müəyyən edir.  
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32. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ (DAVAMI) 

Qiymətləndirmə üsullarının məqsədi qiymətləndirmə tarixində bazar iştirakçıları arasında adi əməliyyatda 
aktivi satmaq üçün əldə olunacaq və ya öhdəliyi ötürmək üçün ödəniləcək qiyməti əks etdirən ədalətli 
dəyərin müəyyənləşdirilməsidir. 

Qiymətləndirmə metodlarına xalis cari dəyər və diskontlaşdırılmış pul vəsaitlərinin hərəkət modelləri, 
bazarda müşahidə oluna bilən qiymətləri mövcud olan maliyyə alətləri ilə müqayisə daxildir. 
Qiymətləndirmə metodlarında istifadə edilən ehtimallara və göstəricilərə riskləri olmayan və bençmark faiz 
dərəcələri, kredit spredi və diskont dərəcələrin qiymətləndirilməsində istifadə edilən sair premyalar, istiqraz 
və kapital qiymətləri, xarici valyuta məzənnələri, kapital və kapital indeksi qiymətləri, gözlənilən açıq 
mövqelər vənisbətlər daxildir. Qiymətləndirmə metodlarının məqsədi kommersiyada fəaliyyət göstərən 
bazar iştirakçıları tərəfindən müəyyən edilən hesabat tarixində maliyyə alətinin dəyərini əks etdirən ədalətli 
dəyər vəziyyətinə çatmaqdır. Qiymətli kağızlar bazarlarında listinqdə olan borc qiymətli kağızları və səhm 
qiymətli kağızları, birjalarda alınıb-satılan derivativlər və faiz svopları kimi birja dankənar alınıb satılansadə 
derivativlər üçün müşahidə olunan qiymətlər və modellər mövcuddur. Daha mürəkkəb alətlər üçün Bank 
xüsusi qiymətləndirmə modellərindən istifadə edir. Bu modellərə bəzi və ya bütün mühüm əlavələr bazarda 
müşahidə olunmaya bilər və bazar qiymətləri və dərəcələrindən törəyə bilər və ya mülahizələr əsasında 
qiymətləndirilə bilər. Mühüm müşahidə olunmayan əlavələrin aid olduğu alət nümunələrinə fəal bazarın 
mövcud olmadığı müəyyən kreditlər və qiymətli kağızlar, müəyyən birjadan kənar bazarın törəmə alətləri 
və sekyuritizasiyalarda iştirak faizləri daxildir. Bazarda təklif edilən və ədalətli dəyəri mənfəət və ya zərərlə 
uçota alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri onların kotirovka olunan qiymətlərinə bərabərdir. 

 Digər maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri diskontlaşdırılmış pul axını üsulu vasitəsilə hesablanır. Maliyyə 
alətlərinin ədalətli dəyərinin hesablanmasında rəhbərlik aşağıdakı mülahizələrdən istifadə edir: 
• banklara və müştərilərə verilmiş kreditlərdən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılmasında 
müvafiq olaraq 9.30%-17.11% və 6.13%-14.67% diskont dərəcələri istifadə olunur 
• AZN və xarici valyutalarda olan cari hesablar və depozitlərdən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
diskontlaşdırılmasında müvafiq olaraq 9.49%-12.94% və 2.90%-4.74% diskont dərəcələri istifadə olunur 
• Mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərində satıla bilən maliyyə aktivləri və aktivlərin ədalətli dəyərinin 
müəyyənləşdirilməsində kotirovka olunmuş bazar qiymətlərindən istifadə olunur. Bu investisiyalar üçün 
bazar mövcud olmadıqda və cari ədalətli dəyəri sübut edən hər hansı son əməliyyat baş vermədikdə, həmin 
investisiyalar ilkin dəyərində qeydə alınır, çünki rəhbərliyin fikrincə, ilin sonunda ədalətli dəyərin balans 
dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənəcəyi ehtimal edilmir. 

(b) Ədalətli dəyərin iyerarxiyası 
Bank ədalətli dəyərləri ölçərkən ilkin göstəricilərin əhəmiyyətliliyini əks etdirən aşağıdakı ədalətli dəyər 
iyerarxiyasından istifadə edir: 
• 1-ci səviyyə: Fəal bazarda eyni bir alət üçün aktiv bazar qiymətləri (nizamlanmamış). 
• 2-ci səviyyə: birbaşa (yəni qiymətlər kimi), ya da bilavasitə (yəni qiymətlərdən törəyən) müşahidə oluna 
bilən, 1-ci səviyyəyə daxil edilmiş kotirovka olunan qiymətdən başqa digər ilkin göstəricilər. Bu 
kateqoriyaya aşağıdakı amillərdən istifadə etməklə qiymətləndirilən alətlər daxildir: analoji alətlər üçün fəal 
bazarda tətbiq edilən bazar qiymətləri; analoji alətlər üzrə kifayət qədər fəal hesab olunmayan bazarlarda 
tətbiq edilən qiymətlər; və ya bütün əhəmiyyətli ilkin göstəricilərin birbaşa, yaxud dolayısı ilə bazar 
məlumatlarından müşahidə olunabildiyi sair qiymətləndirmə üsulları. 
• 3-cü səviyyə: ilkin göstəricilər müşahidə oluna bilmir. Bu kateqoriyaya aid edilən alətlərin qiymətləndirmə 
metoduna müşahidə edilə bilən məlumata əsaslanmayan ilkin göstəricilər daxildir və müşahidə edilə 
bilməyən ilkin göstəricilər həmin alətin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli təsirə malikdir. Bu kateqoriyaya 
oxşar alətlər üçün kotirovka olunan qiymətlər əsasında qiymətləndirilən alətlər daxildir və buzaman alətlər 
arasında fərqi əks etdirmək üçün mühüm müşahidə olunmayan tənzimləmələr və ya mülahizələr tələb olunur. 
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32. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ (DAVAMI) 

Aşağıdakı cədvəl ədalətli dəyərində ölçülməyən maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin hərbir ədalətli dəyər 
ölçülməsinin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə təsnifləşdirildiyi ədalətli dəyər iyerarxiyasındakı səviyyə əsasında 
təhlil edir: 

 2018-ci il 

 
Səviyyə 2 Səviyyə 3 

Cəmi 
ədalətli 

dəyərlər 

Cəmi 
balans 
dəyəri 

AKTİVLƏR     
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 58,805 - 58,805 58,805 
Banklara verilmiş kreditlər 11,403 - 11,403 11,403 
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 225,072 188,058 225,072 
Sair maliyyə aktivləri - 6,332 6,332 6,332 
ÖHDƏLİKLƏR     
Banklara və digər maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 38,848 - 38,848 38,848 
Müştərilərin cari hesabları və depozitləri 231,920 - 231,920 231,920    
Subordinasiya borc öhdəlikləri - 6,808 6,808 6,808 
Sair borc öhdəlikləri - 117,142 117,142 117,142 
Sair maliyyə öhdəlikləri - 48,243 48,243 48,243 

 
Aşağıdakı cədvəl ədalətli dəyərində ölçülməyən maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin hər  bir ədalətli dəyər 
ölçülməsinin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə təsnifləşdirildiyi ədalətli dəyər  iyerarxiyasındakı səviyyə əsasında 
təhlil edir: 
 

 2017-ci il 

 Səviyyə 2 Səviyyə 3 
Cəmi 

ədalətli 
dəyərlər 

Cəmi 
balans 
dəyəri 

AKTİVLƏR     
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 18,076                  - 18,076 18,076 
Banklara verilmiş kreditlər 19,034                  - 19,034 19,034 
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 201,954 201,954 250,446 
Sair maliyyə aktivləri - 11,413 11,413 11,413 
ÖHDƏLİKLƏR     
Banklara və digər maliyyə institutlarına 
ödəniləcək vəsaitlər 38,596 - 38,596 38,596 

Müştərilərin cari hesabları və depozitləri 237,061 - 237,061 232,413    
Subordinasiya borc öhdəlikləri - 5,266 5,266 5,266 
Sair borc öhdəlikləri - 128,604 128,604 128,604 
Sair maliyyə öhdəlikləri - 34,085 34,085 34,085 

 
 
 
33. HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR 
 
Azərbaycanın Respublikasının Prezidenti əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və 21 fevral 2015-ci il 
və 21 dekabr 2015-ci il tarixlərində yerli valyutanın devalvasiyası səbəbindən xarici valyutada olan 
kreditlərlə bağlı yaranmış problemlərin həlli üçün kompensasiyaların ödənilməsi barədə  28 fevral 2019-cu 
il tarixli Fərman imzalamışdır. Fərmana əsasən ödəniləcək kompensasiyalar çərçivəsində bankın problemli 
kreditlər üzrə yaratdığı ehtiyatlardan geri qaytarılacaq məbləğ 2,718 thousand AZN təşkil edəcəyi gözlənilir. 
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