“GÜNAY BANK” ASC
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR
31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)
1.

GİRİŞ

Bank və onun əsas fəaliyyəti
Hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan
keçmiş “Günay Bank” ASC və onun törəmə müəssisəsi (“bundan sonra Qrup”) üçün tərtib edilmişdir. Qrupun
əsas işgüzar fəaliyyəti kommersiya və pərakəndə bank əməliyyatlarından ibarətdir.
Günaybank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı (“ARMB”) tərəfindən nəzarət altında və ona
verilmiş 1023 nömrəli ümumi bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
Günaybank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2019-cu il tarixində onun törəmə müəssisəsi olan “Günay
Lizinq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin səhmlərinin 100 %-nə sahibdir.
Qrupun 31 dekabr 2019-cu il tarixinə Azərbaycan Respublikasında 7 filialı, 7 şöbəsi və 4 valyuta mübadiləsi
məntəqəsi var (31 dekabr 2018-ci il: 7 filialı, 7 şöbəsi və 4 valyuta mübadiləsi məntəqəsi).
Əməliyyat valyutası.
Hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə (“AZN”) əks olunmuşdur.
Azərbaycan Manatı Azərbaycan Respublikasının rəsmi valyutasıdır.
Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi yer
Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi yer aşağıdakı kimidir:
Səbail ray. Zərgərpalan küç. 5, bina 4/87
Bakı, AZ 1001
Azərbaycan Respublikası
Qrupun səhmdarları
31 dekabr 2019-cu il tarixinə Qrupun əsas nəzarətedici səhmdarları Məmmədov Mahmud və Şirinova
Yeganədir. Məmmədov Mahmud və Şirinova Yeganə, Qrupun 92% səhmlərinə sahib olaraq, Qrup üzərində
nəzarəti həyata keçirirlər.
Qrupun əməliyyat mühiti
Qrup fəaliyyətini əsasən Azərbaycan Respublikasında həyata keçirir və nəticədə, Azərbaycanın iqtisadi və
maliyyə bazarlarının inkişaf etməkdə olan bazar xüsusiyyətlərinə məruz qalır.
Neft ixrac edən bir ölkə kimi və neftin dövlət büdcəsinin həcmi, eləcə də dəyəri etibarı ilə əsas paya sahib
olduğu üçün Azərbaycan 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 başladı və neft
sahəsindəki gəlirlərin, dolayısı ilə illik büdcə gəlirlərinin azalması, neft istehsalatının aşağı enməsi və bu sahədə
aparılan əməliyyatların dayandırılması ilə nəticələndi.
Qlobal neft qiymətlərinin aşağı səviyyədə olması, həmçinin manatın 2015-ci ildəki ikili devalvasiyası iş
mühitindəki qeyri-müəyyənliyin səviyyəsini son illərdə daha da artırdı.
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 etdi, 2018-ci il ərzində isə
manatın dəyəri sabitləşməyə başladı.
2019-cu ildə AMB-nin İdarə Heyəti faiz dəhlizinin parametrlərini 8 dəfə nəzərdən keçirdi. Ölkədə uçot dərəcəsi
tədricən 9,75%-dən 7,5%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 11,75%-dən 9,25%-ə, aşağı həddi isə 7,75%-dən
5,75%-ə endirildi.
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1.

GİRİŞ (davamı)

Qrupun əməliyyat mühiti (davamı)
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri ilk dəfə 40 milyard dolları keçdi. Bu, Azərbaycanın
valyuta ehtiyatlarının da məbləğinə təsir etdi və 4 illik fasilədən sonra ölkə yenidən 50 milyard dollardan artıq
ehtiyata malik oldu.
Bu il həmçinin Prezidentin imzaladığı “Fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” fərmana əsasən xarici valyutada əsas məbləği 10 000 ABŞ dollarına qədər olan əsas kredit borclarının
devalvasiya hesabına artmış hissəsi dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənildi. Bu proses təxminən 900 min
insanı əhatə etdi. Onlardan 600 mininə kompensasiya, 300 mininə isə illik cəmi 1%-lə, 5 il müddətinə milli
valyutada yeni kredit müqaviləsi bağlamaq təklif olundu. İl ərzində vətəndaşlara 645 milyon manat
kompensasiya ödənildi, 123 min borcalanın 242 milyon manat məbləğində kreditləri güzəştli şərtlərlə
restrukturizasiya edildi, 205 milyon manat faiz və dəbbə pulu silindi, 42 min borcalanın kreditləri tam bağlandı.
2019-cu ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqı və pensiya ilk dəfə yaşayış minimumunu üstələdi. Belə ki,
Prezidentin imzaladığı sərəncamlara əsasən, maaşların aşağı həddi iki mərhələdə 92 %, pensiyaların aşağı həddi
isə yenə də iki mərhələdə 72 % artırıldı. Əmək haqqı artımları dövlət sektorunda 1 milyon nəfəri, özəl sektorda
isə 350 min nəfəri əhatə etdi. Pensiya artımları isə 750 min nəfərə şamil edildi.
2019-cu ildə Azərbaycan Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında 34-cü yeri tutdu və dünyanın 20 ən
islahatçı ölkəsindən biri oldu. Aparılan islahatların ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirləri gözlənilməkdədir.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Rəhbərliyin Azərbaycan biznes mühitinin Qrupun əməliyyatlarına və
maliyyə vəziyyətinə təsirini qiymətləndirməsini əks etdirir. Rəhbərlik makro-iqtisadi amillərin gözlənilən
dəyişikliklərinin Qrupun əməliyyatları üzərində təsirini dəqiq qiymətləndirmək və yarana biləcək nəticələrlə
bağlı hər hansı bir ölçü götürmək iqtidarında deyil və mövcud şəraitdə Qrupun fəaliyyətinin davamlılığını və
inkişafını təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirlərin görüldüyünü hesab edir.
2.

ƏSAS MÜHASİBAT UÇOTU PRİNSİPLƏRİ

Hesabatların uyğunluğunun bəyanı
Qrupun hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası
tərəfindən dərc edilmiş Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (“MHBS”) və Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına Şərhlər Komitəsi (“MHBSŞK”) tərəfindən dərc edilmiş şərhlər əsasında
hazırlanmışdır.
Həmin uçot prinsipləri başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, bütün dövrlərə müvafiq şəkildə tətbiq edilmişdir.
Funksional və hesabat valyutası: Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları qrupun funksional valyutası olan
Azərbaycan manatı ilə təqdim olunur.
Valyuta məzənnəsi: Xarici valyutada olan monetar aktiv və öhdəliklər, balans tarixində mövcud olan ARMBnın valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Manatına çevrilir. Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar
isə əməliyyat tarixinə mövcud olan valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manat ekvivalentinə çevrilir. Bu
çevrilmələr zamanı yaranan gəlir və xərclər mənfəət və zərər hesablarında xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə
gəlirlər (zərər çıxılmaqla) sətrində göstərilir.
31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsi üçün əsas mübadilə
məzənnəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

USD/AZN
EUR/AZN
GBP/AZN
TRY/AZN
RUB/AZN
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31 dekabr
2019-cu il

31 dekabr
2018-ci il

1.7000
1.9027
2.1698
0.2995
0.0263

1.7000
1.9468
2.1529
0.3212
0.0245
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2.

ƏSAS MÜHASİBAT UÇOTU PRİNSİPLƏRİ (davamı)

Faiz gəlirləri və xərcləri. Faiz gəlir və xərcləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə hesablama metodu ilə
qeydə alınır. Qüvvədə olan faiz dərəcəsi dəqiq şəkildə ehtimal olunan gələcək nağd hesablaşmaları və mədaxili
maliyyə aktivinin və ya öhdəliyin gözlənilən xidmət müddəti vasitəsi ilə maliyyə aktivinin və ya öhdəliyin
balans dəyərinə diskontlaşdırılır. Effektiv faiz dərəcəsini hesablayarkən, gələcək kredit itkilərini deyil, bank
maliyyə alətinin bütün müqavilə şərtlərini nəzərə alaraq gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini qiymətləndirir.
Effektiv faiz dərəcəsinin hesablanmasına bütün əməliyyat xərclərinin və haqlarının, effektiv faiz dərəcəsinin bir
hissəsi olan ödənmiş və ya alınmış vəsaitlər daxildir. Əməliyyat xərclərinə maliyyə aktivinin və ya öhdəliyinin
alışına və ya buraxılmasına birbaşa aid olan əlavə xərclər daxildir.
Ümumi gəlir hesabatında təqdim edilən faiz gəliri və ya xərcinə faktiki faiz əsası ilə hesablanan amortizasiya
olunmuş maya dəyərində və satışa hazır investisiya üzrə faiz gəliri ilə ölçülən maliyyə aktivləri və maliyyə
öhdəlikləri üzrə faiz dərəcəsi daxildir.
Komissiya gəlirləri və xərcləri. Maliyyə aktivi və ya öhdəliyi üzrə effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi olan
ödəniş və komissiya gəliri və ya xərci faktiki faiz dərəcəsinin ölçülməsinə daxildir. Digər ödənişlər və komissiya
gəliri, o cümlədən müştəri xidməti ödənişləri, investisiya idarəetmə komissiyaları, satış komissiyaları əlaqədar
xidmətlər göstərildiyi zaman tanınır. Kredit öhdəliyinin kreditdən istifadə ilə nəticələnməsi gözlənilmədikdə,
əlaqədar kredit öhdəliyi ödənişləri öhdəlik müddətində düz xətt üzrə tanınır. Digər ödəniş və komissiya xərci
əsasən əməliyyat və xidmət haqları ilə bağlıdır ki, bu, xidmətlər təhvil verildikcə xərclərə aid edilir.
Maliyyə alətləri. Qrup müqaviləyə əsasən maliyyə aləti üzrə öhdəlik daşıyan tərəfə çevrildiyi zaman maliyyə
aktivini və ya öhdəliyini balansda tanıyır. Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin adi yolla alınması və satılması
zamanı hesablaşma tarixində əməliyyat balansda tanınır. Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli
dəyərlə ölçülür.
9 saylı MHBS “Maliyyə Alətləri”
9 saylı MHBS 01 yanvar 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonrakı illik dövrlər üçün 39 saylı “Maliyyə
alətləri: tanınma və qiymətləndirmə” adlı MHBS-ni əvəz edir. Qrup 01 yanvar 2018-ci il tarixinə 9 saylı MHBSnin əhatə dairəsinə daxil olan maliyyə alətləri üçün müqayisəli məlumatı yenidən təqdim etmişdir.
Təsnifləşdirmə və qiymətləndirmə

(a)

9 saylı MHBS təsnifat və ölçülmə kateqoriyasını təyin etmək üçün kapital alətləri və onların törəmələri istisna
olmaqla, bütün maliyyə aktivlərinin Qrupun 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
(MZƏD), satıla bilən (SB), ödəniş tarixinədək saxlanılmış və amortizasiya olunmuş dəyər) aşağıda qeyd olunan
kateqoriyalarla əvəz olunmuşdur:
•
•
•
•

Amortizasiya olunmuş dəyərdə Borc alətləri;
Tanınmanın dayandırılmasından yaranan gəlir və xərclərin mənfəət və ya zərər hesabına bərpa
olunduğu Sair məcmu gəlirlər vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınan Borc alətləri;
Tanınmanın dayandırılmasından yaranan gəlir və xərclərin mənfəət və ya zərər hesabına bərpa
olunmadığı Sair məcmu gəlirlər vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınan Borc alətləri;
Mənfəət və ya zərər hesabatında ədalətli dəyərdə tanınan maliyyə aktivləri.

Maliyyə öhdəlikəri üçün uçot Qrupun öz kredit riskindən yaranan və mənfəət və ya zərər hesabına tanınan gəlir
və xərclərlə bağlı yanaşma istisna edilməklə, 39 saylı MUBS-də olduğu kimi dəyişməz olaraq qalmışdır. Bu
əməliyyatlar mənfəət və ya zərər hesabatına heç bir sonrakı yenidən təsnifləşdirilmə tətbiq olunmadan sair
məcmu gəlirlər hesabatında göstərilməlidir.
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2.

ƏSAS MÜHASİBAT UÇOTU PRİNSİPLƏRİ (davamı)

9 saylı MHBS-yə 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.
(b)

Dəyərsizləşmə

9 saylı MHBS-nin tətbiqi Qrupun maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə zərərlərinin uçot qaydasını tamamilə
dəyişmişdir, belə ki, 39 saylı MUBS-nin çəkilmiş zərərlər əsasında yanaşması qabaqcadan gözlənilən kredit
zərəri yanaşması (GKZ) ilə əvəz edilmişdir.
01 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən Qrup kredit öhdəlikləri və maliyyə zəmanətləri müqavilələri birlikdə
MZƏD ilə ölçülməyən bütün kreditlər və digər borc maliyyə aktivləri (bu bölmədə hamısı “maliyyə aktivi”
adlandırılır) üçün gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyatı uçota alır.
Kapital alətləri üzrə 9 saylı MHBS əsasında dəyərsizləşmə hesablanmır.
GKZ ehtiyatı aktivin müddəti ərzində yaranması gözlənilən kredit zərərinə (AMəGKZ) əsaslanır. Lakin əmələ
gəldiyi andan kredit riskində əhəmiyyətli artım olmadığı hallarda 12 aylıq gözlənilən kredit zərərinə (12aGKZ)
əsaslanır. 12aGKZ hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində mümkün olan maliyyə aləti ilə bağlı öhdəliklərin
yerinə yetirilməməsindən irəli gələn GKZ-lərdən ibarətdir. Həm AMəGKZ, həm də 12aGKZ maliyyə alətlərinin
müvafiq portfelinin xüsusiyyətindən asılı olaraq ya fərdi, ya da məcmu əsasla hesablanır
Hər hesabat dövrünün sonunda Qrup, maliyyə alətinin qalan müddəti üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi
(defolt) riskindəki dəyişiklikləri nəzərdən keçirməklə, maliyyə aləti üzrə kredit riskinin tanınmadan sonra
əhəmiyyətli artıb-artmamasının qiymətləndilməsi siyasətini tətbiq etmişdir. Yuxarıdakı prosesə əsaslanaraq,
Qrup kreditləri Mərhələ 1, Mərhələ 2, Mərhələ 3 və AYKD üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
Mərhələr 1: Kreditlər ilk dəfə tanınanda, Qrup ehtiyatı 12aGKZ əsasında tanıyır. Mərhələ 1-in kreditlərinə
həm də kredit riskinin azaldığı və Mərhələ 2-dən yenidən təsnif edilmiş vəsaitlər daxildir.
Mərhələ 2:

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

Mərhələ 3:

Dəyərsizləşmiş hesab olunan kreditlər. Qrup ehtiyatı AMəGKZ üzrə tanıyır.

AYKD:

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

Qrup ödənilməmiş məbləğin hamısının və ya bir hissəsinin qaytarılmasını əsaslandırılmış şəkildə ehtimal
etmədiyi hallarda maliyyə aktivləri üçün maliyyə aktivinin ümumi balans dəyəri azaldılır. Bu, maliyyə aktivinin
(qismən) uçotdan çıxarılması hesab olunur.
EFD-ə yaxınlaşmaqla diskont edilmiş, gözlənilən pul vəsaitlərinin çatışmazlığını ölçmək üçün Qrup GKZ-yi
mümkünlük baxımından ölçülmüş 3 əsas ssenari əsasında hesablayır. Pul vəsaitlərinin çatışmazlığı müqaviləyə
uyğun olaraq şirkətə ödəniləcək pul vəsaitləri ilə Qrupun əldə etməyi ehtimal etdiyi pul vəsaitləri arasındakı
fərqdir. GKZ hesablamalarının mexanizmi aşağıda təsvir olunur və əsas elementləri bunlardır:
DE

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

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

DHZ

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

Özünün GKZ modellərində Qrup geniş miqyaslı proqnoz məlumatlarına, məsələn kredit riski komponentlərinin
(DE, DHRH və DHZ) qiymətləndirmələrinə inteqrasiya olunmuş iqtisadi göstəricilərə əsaslanır. Dəyərsizləşmə
zərərləri və azadetmələr maliyyə aktivinin ümumi balans dəyərinə düzəliş kimi uçota alınan modifikasiya
zərərlərindən ayrı olaraq uçota alınır və açıqlanır.
Qrup hesab edir ki, ilkin tanınmadan sonra kredit reytinqi əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdikdə kredit riski
əhəmiyyətli dərəcədə artır. Əhəmiyyətli pisləşmə səviyyəsi hər seqment üzrə fərqlənir, 2-ci və 3-cü mərhələ
arasında və ya müəyyən edilmiş limit daxilində dəyişir. Qrup həmçinin aktiv üzrə kredit riskinin əhəmiyyətli
artmasına təkan vermək üçün ikinci dərəcəli keyfiyyət metodunu tətbiq edir: məsələn müştərinin / obyektin
müşahidə siyahısına daxil edilməsi və ya hesabın saxlanması.
Kredit reytinqinin dəyişməsindən asılı olmayaraq müqavilə ödənişləri 30 gündən artıqdırsa, kredit riski ilkin
tanınma anından etibarən əhəmiyyətli artmış hesab olunur.
Borcalan müqavilə şərtlərindən asılı olaraq müqavilə ödənişlərini 90 gündən çox gecikdirərsə, Qrup maliyyə
alətinin defolt olduğunu və buna görə də GKZ hesablamaları üçün Mərhələ 3-ün (kredit üzrə dəyərsizləşmə)
əmələ gəldiyini hesab edir. Qrup gün ərzində tələb olunan ödənişlər fərdi müqavilələrdə göstərildiyi kimi iş
gününün bağlanması səbəbilə ödənilməyəndə kassa və banklararası qalıqlarını defolt hesab edir və dərhal
tədbirlər görür. Müştərinin defolt vəziyyətində olub-olmamasını keyfiyyət baxımından qiymətləndirilməsi
çərçivəsində Qrup ödəniş olunmasının ehtimal edilmədiyini göstərə bilən bir sıra halları nəzərdən keçirir.
Qrup GKZ-ni AYKD aktivləri, kreditin dəyərsizləşməsi amilləri olan əhəmiyyətli aktivlər və kredit riskinin
əhəmiyyətli artması amilləri olan müəyyən aktivlər üçün fərdi əsasla hesablayır. Qrup bütün digər siniflərdən
olan aktivləri homogen borcalanlar qruplarına bölərək GKZ-ni kreditlərin daxili və xarici xüsusiyyətlərinin
birləşməsi əsasında məcmu şəkildə hesablayır.
Maliyyə aktivlərinin uçotdan silinməsi. Qrup aşağıdakı hallarda maliyyə aktivlərini uçotdan silir: (a)
aktivlər geri alındıqda və ya bu aktivlərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hüquqların müddəti başa
çatdıqda və ya (b) Qrup maliyyə aktivlərindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını üzrə mülkiyyət hüququnu
ötürdükdə və ya ötürülmə haqqında müqavilə bağladıqda və bu zaman (i) həmin aktivlərin mülkiyyət hüququ
ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə başqa tərəfə ötürdükdə və ya (ii) bu aktivlərin mülkiyyət
hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə ötürmədikdə və ya saxlamadıqda, lakin, həmin aktivlər
üzrə nəzarət hüququnu özündə saxlamadıqda.
Qrupun öhdəlikləri yerinə yetirilmədikdə, ləğv edildikdə və ya onların müddəti bitdikdə qrup maliyyə
öhdəliklərinin tanınmasından imtina edir. Tanınmasından imtina edilən maliyyə öhdəliyinin balans dəyəri və
ödənilən və ödənməli olan kompensasiya arasındakı fərq gəlir və itki haqqında hesabatda tanınır.
Qrup, maliyyə aktivinin tanınmasından o halda imtina edir ki, maliyyə aktivindən yaranan pul vəsaitləri hərəkəti
üzərindəki müqavilə hüquqlarının müddəti bitir və ya maliyyə aktivinin mülkiyyət üzrə bütün risklərinin və
mükafatlarının əsaslı şəkildə köçürüldüyü əməliyyatda və ya qrupun mülkiyyət üzrə bütün riskləri və
mükafatları əsaslı şəkildə nə köçürmədiyi, nə də saxlamadığı və maliyyə aktivi üzərində nəzarəti saxlamadığı
əməliyyatda maliyyə aktivini köçürür. Maliyyə aktivinin tanınmasından imtina zamanı aktivin balans dəyəri (və
ya köçürülən aktivin bir hissəsinə ayrılan balans dəyəri) və alınan kompensasiya arasındakı fərq gəlir və ya
itkidə tanınır.
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Verilmiş kreditlər və debitor borcları
Verilmiş kreditlər və debitor borcları, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının digər kateqoriyaları üzrə
təsnifləşdirilən aktivlərdən fərqli olaraq sabit və ya müəyyən edilən ödənişli və fəal bazara çıxarılmayan qeyritörəmə aktivlərdir. Bu aktivlərə vəsait qoyularkən məqsəd dərhal və ya qısa müddət ərzində onların satılması
deyil və bu aktivlər nə ticarət məqsədləri ilə saxlanılan maliyyə aktivlərinə, nə də satılabilən maliyyə aktivləri
kateqoriyalarına aid edilmir. Bu tip aktivlər effektiv faiz metodundan istifadə etməklə amortizasiya olunmuş
maya dəyəri ilə qeydə alınır.
Kreditlərin və debitor borclarının tanınmasına xitam verilməsi, onların dəyərində ehtimal edilən azalmalar
yaranması, eləcə də onların dəyərsizləşməsi nəticəsində yaranan mənfəət və zərərlər müvafiq olaraq mənfəət və
zərər hesablarında tanınır.
Ədalətli dəyərin ölçülməsi
Ədalətli dəyər ölçmə tarixində əsas bazarda və ya əsas bazar olmadıqda həmin tarixdə Qrupun daxil ola biləcəyi
daha sərfəli bazarda bazar iştirakçıları arasında intizamlı əməliyyatda aktivi satmaq üçün qəbul edilmiş və ya
öhdəliyi köçürmək üçün ödəniləcək qiymətdir. Öhdəliyin ədalətli dəyəri onun yerinə yetirilməmə riskini əks
etdirir.
Mümkün olduqda, Qrup fəal bazarda həmin alət üçün elan olunmuş qiymətlər üzrə alətin ədalətli dəyərini ölçür.
Bazar, qiymətləndirmə məlumatlarını təmin etmək üçün aktivlər və ya öhdəliklər üzrə əməliyyatlar davamlı
olaraq kifayət qədər tezlikdə və həcmdə baş verdikdə fəal hesab olunur.
Fəal bazarda təyin edilmiş qiymət olmadıqda Qrup, müşahidə edilə bilən müvafiq məlumatların istifadəsini
artıran və müşahidə edilə bilməyən məlumatların istifadəsini azaldan qiymətləndirmə üsullarından istifadə edir.
Seçilmiş qiymətləndirmə üsulu, bazar iştirakçıları əməliyyata qiymət təyin edərkən nəzərə aldıqları bütün
amilləri özündə birləşdirir.
Ədalətli dəyəri ölçülən və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında açıqlanmış bütün aktivlər və öhdəliklər
aşağıda təsvir edilmiş və bütövlükdə ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün mühüm olan ən aşağı səviyyədə
məlumatlara əsaslanmış ədalətli dəyər iyerarxiyasında təsnifləşdirilir:
•

Səviyyə 1 – fəal bazarlarda oxşar aktivlər və öhdəliklər üzrə təyin edilmiş (nizamlanmamış) bazar
qiymətləri;

•

Səviyyə 2 – aktiv və ya öhdəlik üçün birbaşa və ya dolayısı ilə müşahidə edilə bilən məlumatlar olan ilkin
məlumatlardan istifadə edilir;

•

Səviyyə 3 – aktiv və ya öhdəlik üçün müşahidə edilə bilməyən məlumatlar olan ilkin məlumatlardan istifadə
edilir.

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında dövrü əsasda tanınmış aktivlər və öhdəliklər üzrə Qrup hər hesabat
dövrünün sonunda yenidən təyin edilmiş təsnifatla (bütövlükdə ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün zəruri olan ən
aşağı səviyyəli məlumata əsaslanmış) iyerarxiyada Səviyyələr arasında köçürmələrin olub-olmamasını
müəyyən edir.
Pul və pul ekvivalentləri. Pul və pul ekvivalentlərinə nağd pul, müxbir hesablarda olan və istifadəsinə
məhdudiyyət qoyulmayan qalıqlar, ARMB-da yerləşdirilən və bitmə müddəti 90 günədək olan müddətli
depozitlər, eləcə də İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (“İƏİT”) üzv olan ölkələrdə yerləşən banklara
verilmiş vəsaitlər daxildir. Pul vəsaitlərinin hərəkətini təyin edərkən, ARMB tərəfindən tələb edilən əmanətlər
üzrə minimum məcburi ehtiyatlar, istifadəsində məhdudiyyətlərin olması səbəbi ilə pul və pul ekvivalentləri
kateqoriyasına daxil edilmir.
Banklardan alınacaq vəsaitlər. Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində Qrup, digər banklarda müxtəlif
müddətlər üzrə əmanətlər yerləşdirir. Banklardan alınacaq vəsaitlər ədalətli dəyərdə tanınır. Ödəniş tarixi
müəyyən olan banklardan alınacaq vəsaitlər sonradan amortizasiya olunmuş maya dəyərində effektiv faiz
metodundan istifadə edilərək ölçülür və dəyərsizləşmə zərəri üzrə ehtiyatlar çıxılmaqla tanınır.
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Banklardan alınacaq vəsaitlər ödəniş tarixi müəyyən olmadıqda təxmin edilən ödəniş tarixi əsasında
amortizasiya olunmuş maya dəyərində tanınır. Kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər dəyərsizləşmə zərəri
üzrə ehtiyatlar çıxılmaqla tanınır.
Banklara və digər maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər. Banklara ödəniləcək vəsaitlər, qarşı tərəflərin
pul və ya digər bənzər aktivlərin Qrupa ötürülməsi zamanı balansda tanınır. Qeyri-törəmə öhdəliklər
amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə ölçülür. Əgər Qrup öz borcunu satın alırsa, bu öhdəlik maliyyə vəziyyəti
hesabatından silinir və ödənilən vəsaitlə öhdəliyin qalıq dəyəri arasında olan fərq mənfəət və zərər hesablarında
müvafiq olaraq öhdəliklərin vaxtından tez icra edilməsinin nəticəsi kimi təqdim edilir.
Müştərilərə verilmiş kreditlər. Müştərilərə verilmiş kreditlər, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının digər
kateqoriyaları üzrə təsnifləşdirilən aktivlərdən fərqli olaraq sabit və ya müəyyən ödəniş qrafikinə malik və fəal
bazara çıxarılmayan qeyri-törəmə aktivlərdir.
Qrup tərəfindən verilmiş kreditlər ilk olaraq ədalətli dəyər və əməliyyat üzrə aid olduğu xərclər həcmində
tanınır. Hesablanmış ədalətli dəyər kreditin ədalətli dəyərinə bərabər olmadıqda, misal üçün, kredit bazar
qiymətindən aşağı dəyərlə verildikdə, hesablanmış ədalətli dəyərlə kreditin ədalətli dəyəri arasındakı fərq
kreditin ilkin tanınması üzrə zərər kimi qeydə alınır və bu zərərin xüsusiyyətinə uyğun olaraq məcmu gəlir
hesabatına daxil edilir. Daha sonra, kreditlər effektiv faiz metodundan istifadə etməklə amortizasiya olunmuş
maya dəyəri ilə qeydə alınır. Müştərilərə verilmiş kreditlər ehtimal edilən zərərlər üzrə bütün ehtiyatlar
çıxılmaqla uçota alınır.
Satış və yenidən alış repo müqavilələri. Satış və yenidən alış müqavilələri (repo müqavilələri) təminatlı
maliyyələşdirmə əməliyyatlar kimi uçota alınır. Satış və yenidən alış müqavilələri əsasında satılan qiymətli
kağızlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda (balansda) saxlanılır və müqavilə əsasında indossatın satmaq və
yenidən girov qoymaq hüququ olarsa, satış və yenidən alış müqavilələri əsasında girova qoyulmuş qiymətli
kağızlar kimi klassifikasiya olunur. Uyğun öhdəlik məbləği maliyyə institutlarına və müştərilərə borclar kimi
göstərilir. Yenidənsatış müqaviləsi əsasında alınmış qiymətli kağızlar maliyyə institutlarından alınacaq vəsaitlər
və müştərilərə verilmiş kreditlər hesabında uyğun olaraq göstərilir. Satış və yenidən alış arasındakı qiymət fərqi
faiz kimi tanınır və effektiv bölüşdürülmə əsasında müqavilənin müddəti üzrə bölüşdürülür.
Kreditlərin restrukturizasiyası. Mümkün olduğu hallarda Qrup girovu reallaşdırmadan öncə kreditin
prolonqasiya edilməsinə səy göstərir. Belə səylərə ödəmə şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya yeni kredit sazişinin
imzalanması daxildir. Şərtlər yenidən razılaşdırıldıqdan sonra belə kreditlər artıq gecikmiş sayılmır. Rəhbərlik
daimi olaraq, prolonqasiya edilmiş kreditləri təhlil edərək onlar üzrə bütün şərtlərin yerinə yetirilməsini və
gələcək ödənişlərin icra olunmasının ehtimalını təhlil edir. Belə kreditlər, fərdi olaraq və ya kollektiv şəkildə
dəyərsizləşmə ehtimallarının mövcudluğunun yoxlanılması məqsədi ilə kreditin ilkin və ya cari effektiv faiz
dərəcəsindən istifadə edilərək təhlil edilirlər.
Müştəri hesabları. Müştəri hesabları fərdi müştərilərin, dövlət və özəl müəssisələrinin vəsaitlərini təmsil edir
və bu hesablar balansda amortizasiya olunmuş ilkin dəyər ilə tanınır.
Maliyyə zəmanəti müqavilələri. Təqdim edən tərəfin, əvvəlcədən razılaşdırılmış kreditorun müvafiq kredit
sazişinin şərtlərinə uyğun olaraq borcunu ödəyə bilməməsi nəticəsində qarşı tərəfin məruz qaldığı zərərləri
qarşılamaq məqsədi ilə qarşı tərəfə edəcəyi ödənişləri nəzərdə tutan müqaviləyə maliyyə zəmanəti müqaviləsi
deyilir. Kreditlərin verilməsi üzrə maliyyə zəmanətləri və öhdəlikləri əvvəlcə qaydaya görə əldə edilmiş
komissiya gəlirləri ilə təsdiqlənən ədalətli dəyərlə qeydə alınır. Həmin məbləğ öhdəliyin qüvvədə olduğu
müddət ərzində düz xətt metodu ilə amortizasiya edilir və digər öhdəliklər qismində tanınır. Növbəti dövrlərdə,
əgər əvvəlcədən xüsusilə MZƏD şəklində planlaşdırılmayıbsa, aşağıda göstərilənlərdən hansı daha yüksək
olarsa o məbləğdə ölçülür:
•

Hər bir hesabat dövrünün sonunda öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan xərclər üzrə ən yaxşı
təxmin edilən məbləğ; və ya

•

Gəlirlərin tanınması siyasətinə müvafiq şəkildə ilkin olaraq tanınmış məbləğ çıxılsın hər hansı məcmu
amortizasiya məbləği.
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Əməliyyat lizinqi. Əməliyyat icarəsi üzrə icarə ödənişləri icarə müddəti ərzində düz xətt üsulu ilə xərc kimi
tanınır. Əgər hər hansı digər sistematik üsul istifadəçinin aktivdən əldə etdiyi səmərənin zaman sxemini daha
aydın şəkildə təqdim etmək imkanını verirsə, onda həmin digər üsul istifadə olunmalıdır. Əməliyyat icarələri
zamanı yaranan şərti icarə ödənişləri öhdəlik daşıdığı dövrdə xərc kimi tanınır. İcarə stimulları əməliyyat
icarələrinə daxil olmaq üçün alındığı təqdirdə, belə stimullar öhdəlik kimi tanınır. Stimulların məcmu səmərəsi
düz xətt üsulu ilə icarə ödənişinin azalması kimi tanınır. Əgər hər hansı digər sistematik üsul istifadəçinin
aktivdən əldə etdiyi səmərənin zaman sxemini daha aydın şəkildə təqdim etmək imkanını verirsə, onda həmin
digər üsul istifadə olunmalıdır.
Əmlak və avadanlıqlar. Əmlak və avadanlıqlar yığılmış köhnəlməni və lazım olduqda dəyərsizləşmə üzrə
ehtiyatı çıxmaqla, ilkin dəyərdə və ya aşağıda göstərildiyi kimi yenidən qiymətləndirilmiş dəyərdə qeydə alınır.
Binalar və avadanlıqların bütün digər növləri yığılmış köhnəlməni və dəyərsizləşmə üzrə zərəri çıxmaqla (əgər
varsa), ilkin dəyərdə qeydə alınır. Kiçik həcmli təmir və istismar xərcləri çəkildiyi zaman xərcə silinir. Əmlak
və avadanlıqların əsas komponentlərinin əvəz edilməsi xərcləri kapitallaşdırılır və əvəz edilmiş hissələr
balansdan silinir. Əmlak və avadanlıqlar dəyərsizləşdikdə, onlar əmlak və avadanlıqların istifadəsi nəticəsində
əldə edilən dəyər ilə satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərdən daha yüksək olan dəyərə silinir. Aktivin balans
dəyərindəki azalma dəyərsizləşmə məbləğinin kapitalda göstərilən əvvəlki ilin yenidən qiymətləndirmə
ehtiyatından artıq olan həcmdə mənfəət və zərərə aid edilir. Aktivin istifadəsi nəticəsində əldə edilən dəyərin
və ya satış xərcləri çıxılmaqla, onun ədalətli dəyərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən təxminlərdə
dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə əvvəlki dövrlərdə hər hansı aktiv üçün qeydə alınmış dəyərsizləşmə üzrə zərərlər
bərpa edilir.
Köhnəlmə və amortizasiya. Əsas vəsaitlər üzrə köhnəlmə düz xətt metoduna əsasən, yəni əsas vəsaitlərin
aşağıda göstərilən təxmini faydalı xidmət müddəti ərzində aşağıdakı illik köhnəlmə dərəcələrini tətbiq etməklə
aktivlərin ilkin dəyərini qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır:
Kateqoriya
Binalar
Mebel və qurğular
Digər əsas vəsaitlər
Kompüter və avadanlıqlar
Nəqliyyat vasitələri
Qeyri-maddi aktivlər
Aktivdən istifadə hüququ

Köhnəlmə üzrə dərəcələr
7%
20%
20%
25%
25%
10%
Faydalı istifadə və müvafiq lizinq müqaviləsi müddətinin ən qısası

Təmir və saxlama xərcləri baş verdiyi zaman tanınır və kapitalizasiya kriteriyalarına uyğun gəlməsi halları
istisna olmaqla mənfəət və zərər hesablarında əməliyyat xərcləri kimi tanınır.
Ayrıca satın alınmış və müəyyən faydalı ömrü olan qeyri-maddi aktivlər yığılmış amortizasiya və ehtimal edilən
dəyər azalmaları üzrə ehtiyatlar çıxılmaqla balansda tarixi dəyəri ilə tanınır. Amortizasiya qeyri- maddi
aktivlərin təxmin edilən faydalı ömrü ərzində düz xətt metodu ilə hesablanır. Faydalı ömür təxminləri və
amortizasiya metodları hər bir hesabat tarixində yenidən təhlil edilir və təxminlərdə olan dəyişikliklərin təsiri
prospektiv olaraq tətbiq edilir.
Hər bir hesabat dövrünün sonunda Qrup öz əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərini dəyərsizləşmə
zərərlərinin baş verməsini təyin etmək məqsədi ilə təhlil edir. Əgər belə hal mövcud olarsa bu aktiv üzrə əldə
edilməsi mümkün olan məbləğ təyin edilir və dəyərsizləşmə zərərinin məbləği (əgər varsa) hesablanır. Fərdi
aktiv üzrə əldə edilməsi mümkün olan məbləğin təyin edilməsi mümkün olmadıqda Qrup aktivin aid olduğu
nağd pul əmələ gətirən biznes vahidləri qalıq dəyərini təhlil edir.
Əgər aktiv (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidi) üzrə əldə edilməsi mümkün olan
məbləğ aktivin (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin) qalıq dəyərindən azdırsa onun
qalıq dəyəri qaytarılması mümkün olan məbləğə qədər azaldılır. Dəyərsizləşmə zərərlərinə səbəb olan hallar
növbəti dövrlərdə aradan qalxdıqda aktivin (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin)
qalıq dəyəri yenidən təyin edilmiş məbləğə qədər artırılır amma yeni təyin edilmiş qalıq dəyəri aktivin (və ya
aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin) keçmiş dövrlərdə dəyərsizləşmə itkilərinin
tanınmasından öncə mövcud olan qalıq dəyərindən daha çox ola bilməz.
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Dəyərsizləşmə zərərlərinin geri qaytarılması dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır. Aktiv, yenidən
qiymətləndirmə metoduna görə uçota alındıqda qalıq dəyərinin yüksəlməsindən yaranan fərq yenidən
qiymətləndirmə nəticəsində dəyərin artması kimi tanınır.
Silindikdə, satıldıqda və ya istifadəsinin davam etdirilməsi zamanı gələcəkdə iqtisadi faydanın əldə edilməsi
təxmin edilmədikdə əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin tanınmasına xitam verilir. Əmlak, avadanlıq və
qeyri-maddi aktivlərin tanınmasına xitam verilməsi nəticəsində yaranan mənfəət və zərərlər satış nəticəsində
əldə edilən vəsaitlərlə aktivin qalıq dəyəri arasında olan fərq kimi hesablanır və dərhal mənfəət və zərər
hesabında tanınır.
Satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilmiş uzunmüddətli aktivlər və ya satış qrupları. Uzunmüddətli aktivlər
və satış qruplarının aktivləri, balans dəyəri bərpa olunacağı təqdirdə əsas etibarilə davamlı istifadədən daha çox
satış əməliyyatı yolu ilə satış üçün saxlanılan kimi təsnif edilir. Onlar qalıq dəyəri ilə ədalətli dəyərdən silinməyə
çəkilən xərcləri çıxılmaqla ən aşağı olan dəyərlə ölçülür. Uzunmüddətli aktivlər və ya satış qrupları kimi
təsnifləşdiriləcək aktivlər hazırkı vəziyyətdə dərhal satılmaq üçün mövcud olmalıdır və onların satış ehtimalı
yüksək olmalıdır.
Qiymətdəndüşmə zərəri uzunmüddətli aktivlərin və satış qrupları aktivlərinin silinməyə çəkilən xərcləri
çıxılmaqla ədalətli dəyərin ilkin və ya sonrakı silinməsi yolu ilə tanınır. Gəlir uzunmüddətli aktivlərin və satış
qrupları aktivlərinin silinməsinə çəkilən xərclər çıxılmaqla, lakin əvvəllər tanınmış hər hansı dəyərsizləşmə
zərərindən artıq olmayan hər hansı sonrakı artım üçün tanınır.
Uzunmüddətli aktivlər satış üçün saxlanılan kimi təsnif edildiyi müddət ərzində köhnəlmə və ya amortizasiyaya
məruz qalınmır. Satış üçün saxlanılan aktivlər üzrə öhdəliklərə aid faizlər və digər xərclər tanınmağa davam
edir.
Satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilmiş uzunmüddətli aktivlər və satış üçün saxlanılan kimi təsnif edilmiş
satış qruplarındakı aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda cari aktivlərdə ayrıca təqdim olunur. Satış
üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilmiş satış qruplarının öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda cari
öhdəliklərdə ayrıca təqdim olunur.
Vergi qanunvericiliyi. Vergi xərcləri cari və təxirə salınmış vergi xərclərinin cəmindən ibarətdir. Cari vergi
xərci hesabat dövrü ərzində yaranmış vergi mənfəəti əsasında hesablanır. Hesabatdakı bəzi gəlir və xərclərin
digər dövrlərdə vergi bazasına aid ediləcəyinə və bəzi maddələrin heç bir vaxt vergi bazasını hesablayarkən
istifadə edilməyəcəyinə görə vergi mənfəəti konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarındakı mənfəətdən fərqlənir.
Qrupun cari mənfəət vergisi xərci, hesabat dövründə qüvvədə olan vergi dərəcələrindən istifadə etməklə
hesablanır.
Təxirə salınmış vergi isə aktiv və öhdəliklərin mühasibat uçotuna uyğun qalıq dəyərləri ilə onların vergiyə
uyğun qalıq dəyərləri arasındakı fərqlərdən yaranan və gələcəkdə ödəniləcək və ya geri alınacaq məbləğlərin
əsasında hesablanır və bu zaman balans öhdəliyi üsulundan istifadə edilir. Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
ümumiyyətlə bütün vergi bazasını artıran maddələr üçün hesablanır, təxirə salınmış vergi aktivi isə bu aktivdən
gələcəkdə istifadə etmək üçün kifayət qədər mənfəətin olması təxmini nəzərə alınaraq balansda tanınır.
Müvəqqəti fərqlərin mühasibat mənfəətinə və vergi mənfəətinə təsir göstərməyən digər aktiv və öhdəliklərin
ilkin tanınması zamanı yarandığı hallarda (biznes kombinasiyaları istisna olmaqla), belə vergi aktiv və
öhdəlikləri balansda tanınmır.
Təxirə salınmış vergi aktivinin qalıq dəyəri hesabat tarixində nəzərdən keçirilir və əgər gələcəkdəki mənfəət
əldə edilməsi ilə bağlı təxminlər bu aktivi reallaşdırmağa imkan vermirsə bu vergi aktivinin dəyəri tam və ya
qismən bu təxminlərə uyğunlaşdırılmaq üçün azaldılır.
Təxirə salınmış vergini hesablayarkən vergi aktivinin reallaşdırılması və ya öhdəliyin ödənilməsi zamanı
qüvvədə olan vergi dərəcəsindən istifadə edilməlidir. Birbaşa səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlar istisna
olmaqla, təxirə salınmış vergi xərci və ya gəliri birbaşa məcmu gəlir hesabında əks etdirilir. Səhmdar kapitalına
təsir edən əməliyyatlarla bağlı təxirə salınmış vergilər də səhmdar kapitalında öz əksini tapır.
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Aşağıdakı hallarda təxirə salınmış vergi aktivi və vergi öhdəliyi əvəzləşdirilərək xalis şəkildə təqdim edilə bilər:
•

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

•

Təxirə salınmış aktiv və öhdəliklər bir vergi orqanı tərəfindən qoyulan məbləğlərə aid edilsin və bu
vergilər üzrə öhdəlik eyni müəssisəyə məxsus olsun. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən
bankların fəaliyyəti nəticəsində digər vergilər də yaranır. Bu vergilər əməliyyat xərclərinin bir hissəsi
kimi tanınır və məcmu gəlir hesabatına daxil edilir.

Azərbaycan Respublikasında Qrupun fəaliyyətinə şamil ediləcək müxtəlif başqa vergi növləri də mövcuddur.
Bu vergilər məcmu gəlir haqqında hesabatında əməliyyat xərclərinin bir hissəsi kimi daxil edilir.
Ehtiyatlar. Ehtiyatlar, Qrup keçmiş hadisələr nəticəsində cari hüquqi və ya əsaslanmış öhdəliyə malik olduqda,
öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi səmərə yaradan ehtiyatların azalma ehtimalı olduqda və öhdəlik
məbləği etibarlı şəkildə qiymətləndirildikdə uçota alınır. Ehtiyat kimi tanınan məbləğ hesabat dövrünün
sonunda müvafiq risklər və qeyri-müəyyənliklər də nəzərə alınmaqla cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb
olunan məbləğin təxmini göstəricisidir. Ehtiyatı hesablayarkən cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb olunan
pul vəsaitlərinin təxminindən istifadə edilirsə, ehtiyatın qalıq dəyəri bu pul vəsaitlərinin cari dövrə olan
diskontlaşdırılmış dəyərinin cəminə bərabərdir (pulun vaxt dəyərinin əhəmiyyət kəsb etdiyi hallarda).Ehtiyatın
qarşılanması üçün tələb edilən iqtisadi faydaların tam və ya qismən üçüncü şəxslərin hesabına geri qaytarılması
gözlənilirsə, debitor borc aktiv kimi yalnız o halda tanınır ki, üçüncü tərəfin kompensasiya ödəməsi ehtimalı
var və bu məbləğ etibarlı şəkildə təxmin edilə bilər.
Təqaüd və digər mükafatlar üzrə öhdəliklər. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun
olaraq Qrup işçilərin əmək haqlarından təqaüd ayırmaları tutur və onları dövlət sosial müdafiə fonduna köçürür.
Bu cür ayırmaları hesablayarkən təqaüd sisteminin göstərişlərinə müvafiq olaraq işəgötürənlər tərəfindən cari
ödənişlərin hesablanması zamanı işçi heyəti üzrə nəzərdə tutulan ümumi xərclərin müəyyən nisbəti götürülür.
Belə xərclər müvafiq əmək haqlarının alındığı dövrlərə aid edilir. Təqaüdə çıxdıqda təqaüdlə bağlı bütün
ödənişlər dövlət sosial müdafiə fondu tərəfindən yerinə yetirilir. Qrup Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən nəzərdə tutulmuş təqaüd proqramından başqa hər hansı bir digər təqaüd
proqramlarında iştirak etmir. Bundan əlavə, Qrupda hesablanması tələb olunan pensiya müavinətləri və ya
kompensasiya edilən digər mühüm müavinətlər mövcud deyildir.
Şərti aktivlər və öhdəliklər. Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti hesabatında tanınmır amma bu öhdəliklərlə bağlı
pul vəsaitlərinin ödənilməsinin ehtimalı çox az olduğu hallar istisna olmaqla qalan hallarda hesabatlarda
açıqlamalar verilir.
Nizamnamə kapitalı. Adi səhmlər kapital bölümündə təsnifləşdirilir. Adi səhmlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar
olan birbaşa əlavə xərclər bütün vergi təsirləri istisna olmaqla kapitalın azaldılması kimi uçota alınır. Adi
səhmlər üzrə ödənilən dividendlər kapital bölümündə elan olunduğu dövrdə azalma kimi təqdim edilir. Hesabat
tarixindən sonra elan edilmiş dividendlər 10 saylı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına “Hesabat
tarixindən sonra baş vermiş hadisələr” (“10 saylı MUBS”) müvafiq olaraq konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarında açıqlanır.
Seqmentlər üzrə hesablar. Əməliyyat seqmentləri, resursları seqmentlər üzrə yerləşdirmək və onların
fəaliyyətini qiymətləndirmək məqsədilə, əməliyyatlar üzrə qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan rəhbər işçi
tərəfindən təhlil edilən Qrupun komponentləri haqqında daxili hesabatlar əsasında təyin edilir. Qrupun seqment
üzrə hesabatı aşağıda göstərilən əməliyyat seqmentlərinə əsaslanır: Fərdi bankçılıq (əsasən fərdi müştərilərdən
əmanətlərin alınması və istehlak kreditlərin verilməsi, overdraft, kredit kartları və pul köçürmələri vasitələri) və
Korporativ bankçılıq (əsasən korporativ və kommersiya müştərilərinə kredit və digər kredit vasitələrinin
verilməsi, əmanət və cari hesablar üzrə xidmətlərin göstərilməsi).
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ƏSAS MÜHASİBAT UÇOTU PRİNSİPLƏRİ (davamı)

Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər
16 saylı MHBS-İcarələr
16 saylı MHBS 17 saylı MUBS “İcarələr”, 4 saylı MHBŞK “Müqavilədə İcarə Əlamətlərinin Mövcudluğunun
müəyyən edilməsi” Şərhi, Standartların Şərhi Komitəsinin (“SŞK”) 15 saylı “Əməliyyat icarələri –
Həvəsləndirmələr” Standartı və SŞK “İcarənin hüquqi forması da daxil olmaqla əməliyyatın mahiyyətinin
qiymətləndirilməsi” 27 saylı Standartını əvəz edərək təkmilləşdirir. Standart icarələrin tanınması, ölçülməsi,
təqdim edilməsi və açıqlanması prinsiplərini müəyyənləşdirir və icarəyə götürənlərdən əksər icarələrin yeganə
balans hesabatı modelində uçota alınmasını tələb edir.
16 saylı MHBS əsasında icarəyə verənin uçotu 17 saylı MUBS-yə uyğun uçot qaydasından əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənmir. İcarəyə verənlər bütün icarələri 17 saylı MUBS-də təqdim edilmiş oxşar prinsiplərdən istifadə edərək
əməliyyat və ya maliyyə icarəsi kimi təsnif etməyə davam edəcəklər. Bu səbəbdən, 16 saylı MHBS Qrupun
icarəyə verən qismində təmsil olduğu müqavilələrə təsir göstərməmişdir.
Qrup 16 saylı MHBS-ni 01 yanvar 2019-cu il tarixinə dəyişdirilmiş retrospektiv metodla tətbiq etmiş və standartda
xüsusi keçid müddəalarına əsasən icazə verildiyi kimi 2018-ci ilin hesabat dövrü üçün müqayisəli məbləğləri
yenidən dərc etməmişdir. Bu metoda əsasən standartın ilk tətbiq tarixinə mümkün təsirləri məcmu şəkildə
retrospektiv qaydada tanınır. Beləliklə, yeni icarə qaydalarından irəli gələn yenidən təsnifləşdirmə və düzəlişlər
01 yanvar 2019-cu il tarixində maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmışdır. Qrup standartı yalnız əvvəllər
17 saylı MUBS və 4 saylı MHBŞK şərhi tətbiq olunanda icarənin daxil olduğu müqavilə kimi müəyyənləşdirilən
müqavilələrə tətbiq etməyi seçmişdir.
Qrup həmçinin ilkin tətbiq tarixində icarə müddəti 12 ay ərzində tamamlanan və alış seçimi ehtiva etməyən
("qısamüddətli icarələr") icarə müqavilələrinə, eləcə də aktivinin dəyəri az olan icarə müqavilələrinə ("aşağı
dəyərli aktivlər") standartın təklif etdiyi istisnaları tətbiq etməyi seçmişdir.
01 yanvar 2019-cu il tarixinə 16 saylı MHBS-nin tətbiqinin təsiri (artımı / (azalması)) aşağıda göstərilmişdir:
Aktivlər
Aktivdən istifadə hüququ
Digər aktivlər
Cəmi aktivlər:

799,848
(25,990)
773,858

Öhdəliklər
İcarə öhdəlikləri
Cəmi öhdəliklər:

773,858
773,858

(a)

16 saylı MHBS-nin tətbiq edilməsinin təsiri

Qrupda müxtəlif əmlak və avadanlıqlar üçün icarə müqavilələri mövcuddur. 16 saylı MHBS qəbul edilməzdən
əvvəl, Qrup icarələrin hər birini (icarəyə götürən tərəf kimi) başlanğıc tarixində ya maliyyə icarəsi ya da əməliyyat
icarəsi kimi təsnif edirdi. İcarə, Qrup icarəyə götürülmüş aktivin mülkiyyətinə aid bütün risk və faydaları əsas
etibarilə ötürdüyü təqdirdə, maliyyə icarəsi kimi; əks halda əməliyyat icarəsi kimi təsnif edilirdi. Maliyyə icarəsi
icarənin başlanğıc tarixində icarəyə götürülmüş əmlakın ədalətli dəyəri və ya ən az icarə ödənişlərinin cari dəyəri
ilə kapitallaşdırılırdı. İcarə ödənişləri faizlə icarə öhdəliyinin azaldılması arasında bölüşdürülürdü. Əməliyyat
icarəsində icarəyə götürülmüş əmlak kapitallaşdırılmır və icarə ödənişləri müqavilə müddəti ərzində düz xətt
metodu ilə mənfəət və ya zərərdə icarə xərcləri kimi tanınırdı. Qabaqcadan ödənilmiş və ya hesablanmış lakin
ödənilməmiş icarə haqları müvafiq olaraq digər aktivlər və digər öhdəliklər kimi tanınırdı.
16 saylı MHBS qəbul edildikdən sonra, qısamüddətli icarələr və aşağı dəyərli aktivlərin icarəsi istisna olmaqla,
Qrup bütün icarələr üçün vahid tanınma və ölçülmə metodu tətbiq etmişdir. Standart, Qrup tərəfindən tətbiq
olunan xüsusi keçid tələbləri və praktiki müddəaları təmin edir.
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2.

ƏSAS MÜHASİBAT UÇOTU PRİNSİPLƏRİ (davamı)

Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı)
16 saylı MHBS-İcarələr (davamı)
Əvvəllər əməliyyat icarəsi kimi uçota alınan icarələr
Qısamüddətli icarələr və aşağı dəyərli aktivlərin icarəsi istisna olmaqla, əvvəllər əməliyyat icarəsi kimi təsnif
edilmiş icarələr üçün Qrup “Aktivdən istifadə hüququ” və icarə öhdəliklərini tanımışdır. Qrupun bütün icarələri
üçün Aktivdən istifadə hüququ müvafiq olaraq qabaqcadan ödənilmiş və hesablanmış lakin ödənilməmiş icarə
ödənişlərinə düzəlişlər tətbiq etməklə icarə öhdəliklərinə bərabər olan məbləğə əsasən tanınır. İcarə öhdəlikləri
ilkin müraciət tarixində artan borc faiz dərəcəsindən istifadə etməklə qalan icarə ödənişlərinin balans dəyərinin
diskontlaşdırılması əsasında tanınmışdır. 01 yanvar 2019-cu il tarixinə icarə öhdəliklərinə tətbiq olunan orta çəkili
borc faiz dərəcəsi 9% təşkil etmişdir.
Qrup həmçinin aşağıda sadalanan mövcud praktiki məqsədəuyğunluqları tətbiq etdi:
•
•
•
•
•

Oxşar xüsusiyyətləri olan icarə portfelinə vahid endirim dərəcəsindən istifadə edildi;
İlkin tətbiq tarixindən dərhal əvvəl icarə müqavilələrinin gəlir gətirməyən qəbildən olub olmadığına dair
qiymətləndirməyə istinad edildi;
İlkin tətbiq tarixində icarə müddəti 12 ay ərzində tamamlanan qısamüddətli icarə müqavilələrinə
azadolmalar tətbiq olundu;
Aktivdən istifadə hüququnun ilkin tətbiq tarixində ölçülməsi zamanı yaranan birbaşa xərclər çıxıldı;
Müqavilədə icarə müddətinin uzadılması və ya ləğv edilməsilə bağlı seçimlərin olduğu hallarda icarə
müddətinin necə müəyyənləşdirilməsi nəzərə alındı.

Qrup, həmçinin ilkin tətbiq tarixinə müqavilənin icarə əməliyyatı ehtiva edib etmədiyini yenidən
qiymətləndirməməyi seçdi. Bunun əvəzində, keçid tarixindən əvvəl bağlanmış müqavilələr üçün qrup, 17 saylı
MUBS və 4 saylı Şərhi tətbiq etməklə İcarənin olub olmadığını müəyyənləşdirdiyi qiymətləndirmələrinə
əsaslandı.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən 01 yanvar 2019-cu il tarixinə:
•

799,848 AZN məbləğində aktivdən istifadə hüququ tanındı;

•

773,858 AZN məbləğində icarə öhdəlikləri tanındı;

•

25,990 AZN məbləğində əvvəlki icarələr üzrə qabaqcadan ödənişlər silindi.

01 yanvar 2019-cu il tarixinə icarə öhdəlikləri 31 dekabr 2018-ci il tarixinə əməliyyat icarəsi öhdəlikləri ilə
aşağıdakı kimi uyğunlaşdırılmışdır:
31 dekabr 2018-ci il tarixinə əməliyyat icarəsi öhdəliyi
01 yanvar 2019-cu il tarixinə artan borc öhdəlikləri üzrə orta çəkili faiz dərəcəsi
01 yanvar 2019-cu il tarixinə icarə diskontlaşdırılmış əməliyyat icarəsi öhdəlikləri
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2.

ƏSAS MÜHASİBAT UÇOTU PRİNSİPLƏRİ (davamı)

Uçot siyasətində və açıqlama qeydlərində dəyişikliklər (davamı)
16 saylı MHBS-İcarələr (davamı)
(b) 16 saylı MHBS əsasında yeni uçot siyasətinin xülasəsi
Aşağıda ilkin tətbiq tarixindən etibarən 16 saylı MHBS-nin qəbul edilməsindən sonra Qrupun yeni uçot siyasəti
verilmişdir:
Aktivdən istifadə hüququ
Qrup Aktivdən istifadə hüququnu lizinqin başlanma tarixində tanıyır (yəni əsas aktivin istifadəyə hazır olduğu
tarix). Aktivdən istifadə hüququ ilkin dəyərindən yığılmış köhnəlmə və dəyərsizləşmə çıxılmaqla qiymətləndirilir
və lizinq öhdəliklərinin yenidən ölçülməsi üçün düzəliş edilir. Aktivdən istifadə hüququnun dəyərinə ilkin
tanınmış lizinq öhdəlikləri, yaranmış ilkin birbaşa xərclər və alınmış lizinq imtiyazları çıxılmaqla başlanma
tarixində və ya ondan əvvəl lizinq üzrə edilmiş ödənişlər daxildir.
Qrupun lizinq müddətinin sonunda lizinqə götürülmüş aktivin mülkiyyət hüququna sahib olacağına dair əsaslı
dərəcədə əminliyi olduğu hallardan başqa tanınmış Aktivdən istifadə hüququ onun lizinq müddəti və təxmini
yararlılıq müddətindən ən az olanı ilə düz xətt metodu tətbiq etməklə amortizasiya edilir. Aktivdən istifadə hüququ
dəyərsizləşməyə məruz qalır.
İcarə öhdəlikləri
Lizinqin başladığı tarixdə Qrup lizinq öhdəliyini lizinq müddətində yerinə yetiriləcək ödənişlərin cari dəyəri ilə
tanıyır. Lizinq ödənişlərinə alınacaq hər hansı imtiyazlar çıxılmaqla sabit ödənişlər (maddi sabit ödənişlər daxil
olmaqla), indeksdən və faizdən asılı olan dəyişkən lizinq ödənişləri və qalıq dəyər zəmanəti altında ödənilməsi
gözlənilən məbləğlər daxildir. Əgər lizinq şərtləri Qrupun lizinqin ləğvi seçimi üçün ödənişlərini əks etdirirsə,
lizinq ödənişlərinə Qrupun istifadə edəcəyinə əmin olduğu alış hüququ seçiminin qiyməti və lizinqin ləğvinə görə
ödənilən cərimələr də daxil edilir. İndeksdən və faizdən asılı olmadan dəyişən lizinq ödənişləri bu ödənişlərə
səbəb olan şərtlər və hadisələrin baş verdiyi dövrdə xərc kimi tanınır.
Qısamüddətli lizinqlər və aşağı dəyərli aktivlərin lizinqi
Qrup qısamüddətli lizinqlər üçün standartın təklif etdiyi istisnanı tətbiq edir (başlanma tarixindən 12 ay və ya
daha az lizinq müddəti olan və alış hüququ seçimi ehtiva etməyən lizinqlər). Qrup həmçinin dəyəri aşağı hesab
olunan ofis avadanlıqlarının lizinqlərinə aşağı dəyərli aktivlərin lizinqinə dair təklif olunan istisnanı da tətbiq edir.
Qısamüddətli lizinqlər və aşağı dəyərli lizinqlərin ödənişləri lizinq müddəti ərzində düz xətt metodu ilə xərc kimi
tanınır.
Yenilənmə ehtimalları olan müqavilələrin lizinq müddətinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli mülahizə
Qrup lizinq müddətini lizinqin ləğvi mümkün olmayan müddət kimi müəyyənləşdirir. Bunun baş verməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə əminlik olduğu halda lizinq müddətinin uzadılması seçimi və ya baş verməyəcəyinə dair
əminlik olduğu halda lizinqin ləğv olunması müddəti də daxildir.
Qrup yeniləmə seçimini həyata keçirməyə əsaslı dərəcədə əmin olub olmadığını qiymətləndirmək üçün qərar
qəbul edir. Yəni, yenilənmənin həyata keçirilməsi üçün iqtisadi stimul yaradan bütün müvafiq amilləri nəzərə alır.
Qrup başlanma tarixindən onun yeniləmə seçimindən (məsələn, biznes strategiyasında dəyişiklik) istifadə etmək
(və ya etməmək) qabiliyyətinə təsir edən və öz nəzarətində olan hər hansı bir əhəmiyyətli hadisə və dəyişiklik
olduğu halda lizinq müddətini yenidən qiymətləndirir.
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda və mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınan məbləğlər
Qrup 31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə qısamüddətli lizinqlərdən 239,573 AZN icarə xərci tanımışdır.
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3.

MÜHÜM MÜHASİBAT TƏXMİNLƏRİ VƏ TƏXMİN EDİLƏN QEYRİ-MÜƏYYƏNLİKLƏRİN
ƏSAS MƏNBƏLƏRİ

Hesabat seqmentləri üzrə məlumat aşağıda göstərilən kəmiyyət göstəricilərinin hər biri ilə müvafiq olmalıdır:
•

Onun xarici müştərilər və seqmentdaxili satışlar və ya köçürmələr üzrə təqdim edilən gəliri bütün
əməliyyat seqmentləri üzrə ümumi gəlirin, daxili və xarici, 10% və ya artıq olduqda; və ya

•

Onun təqdim olunan mənfəət və zərərin modul dəyəri (i) zərər üzrə hesabat verməyən bütün əməliyyat
seqmentlərin toplanmış mənfəətlərinin və (ii) zərər üzrə hesabat verən bütün əməliyyat seqmentlərin
toplanmış zərərlərinin modul dəyərinin 10% və ya artıq olduqda; və ya

•

Onun aktivləri bütün əməliyyat seqmentlərinin toplanmış aktivlərinin 10% və ya artıq olduqda. Əgər
seqmentlər üzrə təqdim edilmiş ümumi xarici gəlir müəssisə gəlirinin 75%-dən azdırsa, Qrup
gəlirlərinin ən azı 75%-nin hesabat seqmentlərinə daxil olanadək, əlavə seqmentləri hesabat seqmentləri
kimi təqdim edir (hətta onlar yuxarıda göstərilən kəmiyyət göstəricilərinə müvafiq olmadığı hallarda).

Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması hesabat tarixinə təqdim edilən aktiv və
öhdəliklərin məbləğlərinə təsir göstərə biləcək və başa çatmış müddət ərzində gəlir və xərclərin təqdim edilmiş
məbləğləri üzrə rəhbərlikdən təxminlərin və mülahizələrin verməsini tələb edir. Rəhbərlik mütəmadi olaraq öz
təxminlərini və mülahizələrini təhlil edir. Rəhbərlik təxminlərini və mülahizələrini tarixi təcrübəyə və müəyyən
şərtlər çərçivəsində məntiqli hesab edilən digər faktlara əsaslandırır. Müxtəlif şəraitlərdə və vəziyyətlərdə
faktiki nəticələr bu təxminlərdən fərqlənə bilər. Aşağıda göstərilən təxminlər və mülahizələr Qrupun maliyyə
vəziyyətinin təsvir edilməsi üçün zəruri hesab edilir.
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərər ehtiyatları
Dəyərsizləşmə üzrə qiymətləndirilmənin aparılması üçün Qrup verilmiş kreditlərin mütəmadi olaraq təhlilini
keçirir. Qrupun dəyərsizləşmə üzrə zərər ehtiyatları yaratması onun kreditlər və alınacaq vəsaitlər portfelində
yarana biləcək dəyərsizləşmə ehtiyatlarının tanınması məqsədi daşıyır. Qrup rəhbərliyi hesab edir ki, ehtiyatlarla
bağlı təxminlər ən əsas subyektivlik daşıyan məqamdır, çünki: (i) gələcəkdəki itkilərin faizi və şübhəli kreditlər
üzrə yarana biləcək itkilərin ölçülməsi üzrə edilən ehtimallar müxtəlif dövrlər arasında dəyişir, hesabat tarixində
isə bu ehtimallar yalnız cari təcrübəyə əsaslanır, və (ii) Qrupun təxmin etdiyi itkilərlə faktiki itkilər arasında
əhəmiyyətli fərqlər yaranarsa, bu fərqlər Qrupun gələcəkdəki fəaliyyətinin yekunlarına, eləcə də maliyyə
vəziyyətinə təsir göstərə bilər.
Borcalanın maliyyə çətinlikləri olduqda və eyni borcalana aid az tarixi məlumat mənbələri əldə etdiyi hallarda
dəyərsizləşmə zərərinin məbləğini təxmin etmək üçün Qrupun rəhbərliyi mülahizələrdən istifadə edir. Eləcə də,
Qrup əvvəlki təqdimat əsasında gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətində dəyişiklikləri, müştərilərin əvvəlki
davranışını, qrup daxilində borcalanın ödəniş qabiliyyətində mənfi dəyişikliklər haqqında ümumi məlumatı və
qrup daxilində aktivlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar olan ölkə miqyaslı və yerli iqtisadi
şərtlərə dair təxminlər edir. Rəhbərlik kredit riski daşıyan aktivlər üzrə tarixi zərər təcrübəsinə və kreditlər
qrupunda dəyərsizləşmə üzrə eyni olan obyektiv sübutlara əsaslanan təxminlərdən istifadə edir. Tarixi
məlumatda cari şərait əks olunmadığından, yeni kreditlər qrupuna dair müşahidə olunan məlumata düzəlişlər
etmək üçün Qrup rəhbərliyi mülahizələrdən istifadə edir.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatları, mövcud iqtisadi və
siyasi şərtlər əsasında təyin edilmişdir. Ölkədə baş verə biləcək hadisələri və bu şəraitin maliyyə aktivləri üzrə
gələcək dövrlərdə dəyərsizləşmə ehtiyatlarının uyğunluğuna edəcəyi təsirlə bağlı Qrup qabaqcadan xəbər
vermək iqtidarında deyil.
31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər üzrə
yaradılmış dəyərsizləşmə ehtiyatının qalıq dəyərləri müvafiq olaraq 38,312,784 AZN və 34,908,620 AZN təşkil
etmişdir.
Əmlak və avadanlıqların faydalı iqtisadi ömrü
Qrup hər maliyyə ilinin sonunda əmlak və avadanlıqların qalan faydalı iqtisadi ömürlərini qiymətləndirir. Bu
aktivlərin nəzərdə tutulan faydalı ömürləri ötən ilin qiymətləndirilməsindən fərqli olduqda, 8 saylı MUBS “Uçot
Siyasətləri, Uçot Qiymətləndirmələrində Dəyişikliklər və Xətalar” standartına müvafiq olaraq uçot
təxminlərində dəyişiklik olaraq uçota alınır. Belə təxminlərin əmlak və avadanlıqların qalıq dəyərlərinin
məbləğləri və mənfəət və zərərdə tanınmış amortizasiya üzrə təsirləri olur.
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3.

MÜHÜM MÜHASİBAT TƏXMİNLƏRİ VƏ TƏXMİN EDİLƏN QEYRİ-MÜƏYYƏNLİKLƏRİN
ƏSAS MƏNBƏLƏRİ (davamı)

Cari vergilər
Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyində müxtəlif şərhlər edilir və dəyişikliklər tez-tez baş
verir. Qrupun əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq ediləcək səlahiyyətli vergi orqanının nümayəndələri
tərəfindən edilmiş vergi qanunvericiliyinə aid şərhlər rəhbərliyin fikirləri ilə uzlaşmaya bilər. Nəticədə,
səlahiyyətli vergi orqanının nümayəndələri əməliyyatlara etiraz edə bilər və Qrupa əhəmiyyətli dərəcədə əlavə
vergilər, cərimələr və faizlər təyin edilə bilər. Müvafiq olaraq, üç təqvim ili üzrə vergi öhdəlikləri ilə əlaqədar
olaraq vergi və gömrük orqanlarının nümayəndələri tərəfindən yoxlanıla bilər.
4.

YENİ VƏ YENİDƏN İŞLƏNMİŞ STANDARTLARIN VƏ ONLARA DAİR ŞƏRHLƏRİN
TƏTBİQİ

Aşağıda qeyd olunan yeni və ya düzəliş edilmiş standartlar və şərhlər ilk dəfə 01 yanvar 2019-cu il tarixindən
etibarən başlayan maliyyə hesabat dövrlərində tətbiq olunur:
23 saylı Şərh-Mənfəət vergisi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik
Şərh vergi əməliyyatları zamanı 12 saylı MUBS “Gəlir Vergisi”-nin tətbiqinə təsir göstərən qeyri-müəyyənlik
aşkar olunduqda mənfəət vergisinin uçotunu nəzərdən keçirir. Bu şərh 12 saylı MUBS-dən kənar vergilərə və
ya yığımlara şamil edilmir və müəyyən vergi əməliyyatları ilə əlaqəli faiz və cərimələrə aid tələbləri özündə əks
etdirmir. Bu təfsir xüsusi olaraq aşağıdakıları əhatə edir:
• Müəssisənin qeyri-müəyyən vergi yanaşmalarını ayrıca nəzərdən keçirib keçirməməsi;
• Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən vergi əməliyyatlarının araşdırılması barədə irəli sürdüyü fərziyyələr;
• Müəssisənin vergiyə cəlb olunan mənfəətini (və yaxud vergi zərəri), vergi bazalarını, istifadə olunmamış vergi
zərərlərini, vergi kreditlərini və dərəcələrinin necə müəyyənləşdirdiyi;
• Müəssisənin faktlara və mövcud vəziyyətdəki dəyişikliklərə necə yanaşdığı. Qrup hər bir qeyri müəyyən vergi
yanaşmasını ayrılıqda və ya bir neçə qeyri-müəyyən vergi yanaşması ilə birlikdə nəzərə alıb almayacağını
müəyyənləşdirir və bu qeyri-müəyyənliyin həllini daha yaxşı tənzimləyən yanaşmadan istifadə edir.
Qrup mənfəət vergisi yanaşması üzrə qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli mülahizələri
tətbiq edir. Qrup mürəkkəb mühitdə fəaliyyət göstərdiyinə görə, qeyd edilən Şərhin konsolidasiya edilmiş
maliyyə hesabatlarına təsir dərəcəsi Qrup tərəfindən qiymətləndirilir. Şərh qəbul edildikdən sonra Qrup,
xüsusilə köçürmə qiymətləriylə bağlı qeyri-müəyyən vergi mövqelərinin mövcud olub olmadığını müəyyən
edir. Müəssisə və törəmə şirkətlərin müxtəlif ölkələrdə vergi sənədlərinə köçürmə qiymətləri ilə əlaqədar xüsusi
imtiyazlar şamil edilə bilər və eyni zamanda yerli vergi orqanları bu prosedurlara dəyişiklik edə bilər.
Qrup vergi uyğunluğuna və köçürmə əməliyyatlarına dair apardığı tədqiqata əsasən vergi qaydalarının yerli
vergi orqanları tərəfindən qəbul olunduğuna qənaət edir. Şərh Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına
əsaslı təsir göstərməmişdir.
9 saylı MHBS –yə düzəlişlər – “Mənfi kompensasiyanı nəzərdə tutan qabaqcadan ödəmə növü”
9 saylı MHBS-yə əsasən borc aləti amortizasiya hesablanmış dəyərlə və ya digər məcmu gəlir vasitəsilə ədalətli
dəyərlə o şərtlə qiymətləndirilə bilər ki, müqavilə ilə nəzərdə tutulan pul vəsaitlərinin hərəkəti “yalnız əsas
məbləğin və faizin ödənilməsi” (YƏMFÖ) meyarına uyğun olsun və alət bu təsnifləşdirməyə müvafiq olan
biznes modeli çərçivəsində saxlanılsın. 9 saylı MHBS-yə edilən düzəlişlər izah edir ki, müqavilənin vaxtından
əvvəl ləğvinə səbəb olan hadisə və ya haldan və müqavilənin xitamına görə müvafiq kompensasiyanı hansı
tərəfin ödəməsindən asılı olmayaraq maliyyə aktivi üzrə YƏMFÖ meyarı tətbiq olunur.
Bu dəyişikliklərin Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına heç bir təsiri yoxdur.
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28 saylı MHBS –yə düzəlişlər Asılı və Birgə müəssisələrdə uzunmüddətli maraqlar
Düzəlişlər izah edir ki, müəssisə 9 saylı MHBS-ni asılı və birgə müəssisələrdəki kapital payı metodunun tətbiq
edilmədiyi uzunmüddətli faizlərə tətbiq edir, əslində isə asılı və birgə müəssisələrə xalis investisiyanın bir
hissəsini təşkil etdiyini aydınlaşdır. 9 saylı MHBS-də gözlənilən kredit zərəri modelinin belə uzunmüddətli
faizlərə tətbiq olunması nəzərdə tutulduğu üçün bu açıqlama aktualdır. Düzəlişlər, həmçinin 9 saylı MHBS
tətbiq edərkən asılı və ya birgə müəssisənin zərərlərini və ya 28 saylı MUBS-yə əsasən xalis investisiya
düzəlişləri kimi tanınan xalis investisiya üzrə dəyərsizləşmə zərərlərini nəzərə almır.
Qrupun asılı və birgə müəssisələrdə uzunmüddətli payları olmadığı üçün bu düzəlişlər konsolidə edilmiş
maliyyə hesabatlarına təsir göstərməmişdir.
MHBS standartlarına 2015-2017-ci illər üzrə illik təkmilləşdirmələr.
3 saylı MHBS müəssisələrin birləşməsi
Düzəlişlər, bir müəssisə müştərək əməliyyatları olan digər müəssisəyə nəzarət hüququ əldə etdikdə
müəssisələrin birləşməsinə dair mərhələli şəkildə yerinə yetirilən tələbləri, o cümlədən birgə əməliyyatın aktiv
və öhdəliklərində əvvəllər tutulan faizləri ədalətli dəyərdə yenidən qiymətləndirməyə dair tələbləri aydınlaşdırır.
Bununla, alıcı birgə əməliyyatda əvvəllər tətbiq olunan faizləri yenidən qiymətləndirir. Müəssisələr bu
düzəlişləri könüllü erkən tətbiqə icazə verilməklə, ilk tətbiq tarixi 01 yanvar 2019-cu il və ya bu tarixdən sonra
başlayan ilk illik hesabat dövrləri üçün tanıyır. Qrupun birgə nəzarət hüququ ilə həyata keçirdiyi əməliyyatları
mövcud olmadığı üçün bu düzəlişlər Qrupunun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına təsir göstərmir.
11 saylı MHBS Birgə Razılaşmalar
Ortaq əməliyyatlarda iştirak edən, lakin birgə nəzarət hüququ olmayan müəssisə, 3 saylı MHBS-də müəyyən
edilmiş ortaq əməliyyatlara birgə nəzarəti əldə edə bilər. Düzəliş izah edir ki, bu birgə razılaşmalarda daha əvvəl
tətbiq olunan fazilər yenidən qiymətləndirilmir. Müəssisələr bu düzəlişləri 01 yanvar 2019-cu il tarixində və ya
bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün erkən könüllü tətbiqə icazə verilməklə tətbiq edir. Qrup
birgə razılaşma ehtiva edən əməliyyat həyata keçirmədiyi üçün bu düzəlişlər Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarına təsir göstərmir.
12 saylı MUBS Mənfəət Vergisi
Düzəlişlər izah edir ki, dividendlərin mənfəət vergisi nəticələri mülkiyyətçilərə paylamalara deyil, bölüşdürülə
bilən mənfəəti yaradan keçmiş əməliyyatlar və ya hadisələrlə daha çox bağlıdır. Belə ki, müəssisə dividendlərin
vergi nəticələrini həmin keçmiş əməliyyat və hadisələri ilkin olaraq harada tanıdığından asılı olaraq mənfəət və
ya zərərdə, digər məcmu gəlirdə və ya kapitalda tanıyır.
Müəssisələr düzəlişləri 01 yanvar 2019-cu il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri
üçün erkən könüllü tətbiqə icazə verilməklə tətbiq edir. Müəssisə bu düzəlişləri ilk tətbiq etdikdə, onları
müqayisəli dövrün əvvəlində və ya sonra tanınan dividentlərin gəlir vergisi nəticələri ilə əlaqələndirir. Qrupun
hazırkı təcrübəsinin bu düzəlişlərə uyğun olduğu nəzərə alınaraq, Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarına təsiri gözlənilmir.
23 saylı MUBS Borclar üzrə məsrəflər
Düzəlişlər aydınlaşdırır ki, müəssisə, ilkin olaraq müəyyənləşdirilmiş aktivin inkişaf etdirilməsi üçün götürülən
borclara aktivin məqsədli istifadə və ya satılmağa hazırlanması üçün zəruri olan bütün fəaliyyətlər başa
çatdıqdan sonra ümumi borcların bir hissəsi kimi yanaşır. Müəssisələr bu düzəlişləri tətbiq etdiyi ilk illik hesabat
dövründə və ya sonrasında çəkilmiş borc xərclərinə şamil edir. Müəssisələr bu düzəlişləri erkən tətbiqinə icazə
verilməklə, 01 yanvar 2019-cu il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün tətbiq
edir. Qrupun hazırkı təcrübəsinin bu düzəlişlərə uyğun olduğu nəzərə alınaraq, Qrupun konsolidə edilmiş
maliyyə hesabatlarına təsiri gözlənilmir.
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Plana düzəliş, azalma və ya hesablaşma - 19 saylı MUBS-yə düzəlişlər
19 saylı MUBS-yə edilən düzəlişlər hesabat dövründə rəsmi plana düzəliş, azaldılma və ya hesablaşma baş
verdikdə mühasibat uçotunun tənzimlənməsinə yönəldilib. Düzəlişlər, illik hesabat dövründə rəsmi plana
düzəliş, azalma və ya hesablaşma baş verdikdə, müəssisə dəyişikliklər edildikdən sonra tətbiq olunan planda
müəyyən edilmiş müavinət öhdəliyi (aktivi) və plan aktivlərinin hadisədən sonra yenidən qiymətləndirilməsi
məqsədilə aktuari fərziyyələrindən istifadə edərək dövrün qalan hissəsi üçün cari xidmət dəyərini
müəyyənləşdirməlidir. Müəssisədən, plan dəyişikliyindən, azaldılmadan və ya hesablaşmadan sonrakı dövrdə
plan çərçivəsində təklif olunan müavinət öhdəliyini (aktivi) əks etdirən müəyyənləşdirilmiş mənfəət öhdəliyini
(aktiv) istifadə etməklə xalis faizi və xalis müəyyən edilmiş müavinət öhdəliyinin (aktivin) yenidən
qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan diskont dərəcəsini müəyyən etmək tələb olunur. Düzəlişlər Qrupun
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına təsir göstərmir, çünki dövr ərzində hər hansı plan dəyişiklikləri, azalma
və ya hesablaşmalar qeydə alınmamışdır.
DƏRC OLUNMUŞ, LAKIN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR VƏ ŞƏRHLƏR
Aşağıdakı verilən dərc olunmuş, lakin 31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən illik hesabat dövrü üçün tətbiqi icbari
olmayan yeni və ya dəyişdirilmiş Standartlarının və Şərhlərin Qrup tərəfindən erkən tətbiqi həyata
keçirilməmişdir.
17 saylı MHBS Sığorta müqavilələri (Qüvvədə olma tarixi: 01 yanvar 2021-ci il (01 yanvar 2022-ci ilədək
uzadıla bilər))
17 saylı MHBS 2017-ci ilin may ayında 4 saylı MHBS Sığorta Müqavilələri ilə əvəz edilmişdir. Standart hər
hesabat dövründə təxminlərin yenidən ölçüldüyü cari ölçmə modelini tələb edir. Müqavilələr aşağıda göstərilən
əsaslar vasitəsilə ölçülür:
diskontlaşdırılmış ehtimal-orta çəkili pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə,
açıq risk tənzimlənməsi ilə və,
qüvvədə olma müddəti ərzində gəlir kimi tanınan müqavilənin əldə edilməmiş mənfəətini təmsil edən
müqavilə üzrə xidmət marjası (MXM).
Standart uçot dərəcələrinin dəyişməsini ya mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda ya da birbaşa digər məcmu
gəlirdə tanımaq arasında seçim etməyə imkan verir. Əldə olunan qərar sığortaçıların maliyyə aktivlərini 9 saylı
MHBS-yə nə dərəcədə uyğun olduğunu əks etdirir. Əlavə olaraq, qeyri-həyat sığortaları üzrə qeyd olunan
sadələşdirilmiş mükafat bölgüsü yanaşması, qısa müddətli müqavilələr üçün öhdəlik hüququna icazə verir.
Həyat sığortası şirkətləri tərəfindən yazılmış bəzi müqavilələr üçün 'dəyişkən ödəniş haqqı yanaşması' adlanan
ümumi ölçü modelində sığorta sahiblərinin əsas maddələrdən əldə olunan gəlirdə iştirak payı tanınır.
•
•
•

“Dəyişkən ödəniş haqqı yanaşması” tətbiq edilərkən, əsas maddələrin ədalətli dəyərində olan
dəyişikliklərindəki müəssisənin payı MXM-ə daxil edilir. Bu modeldən istifadə edən sığortaçıların nəticələri,
ümumi modelə nisbətən daha az dəyişkən olur. Yeni qaydalar, sığorta müqavilələri və ya investisiya
müqavilələri dərc edən bütün təşkilatların maliyyə hesabatlarına və əsas fəaliyyət göstəricilərinə təsir edəcəkdir.
Əhəmiyyətlilik meyarı – 1 saylı MUBS-yə və 8 saylı MUBS-yə düzəlişlər (Qüvvədə olma tarixi: 01 yanvar
2020)).
MUBSK 1 saylı MUBS Maliyyə Hesabatlarının Təqdim Edilməsi və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartları və Maliyyə Hesabatı üçün Konseptual Çərçivə daxilində əhəmiyyətlilik anlayışını sabit şəkildə
tərifləndirən 8 saylı MUBS Uçot Siyasəti, Uçot Qiymətləndirmələrində Dəyişikliklər və Səhvlərə, məlumatın
nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu dəqiqləşdirən düzəlişləri, eləcə də 1 saylı MUBS-yə əsasən maddi
əhəmiyyətli hesab olunmayan məlumatlara dair dəyişiklikləri tətbiq etdi. Düzəlişlər, xüsusilə:
•

Gizli məlumatlara dair tövsiyələrin bu məlumatı təqdim etməmə və ya yanlış təqdim etmə hallarının
eyni səviyyədə əhəmiyyətli olduğunu və müəssisənin əhəmiyyətliliyi bütövlükdə maliyyə hesabatları
kontekstində qiymətləndirdiyini izah edir;
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4.

YENİ VƏ YENİDƏN İŞLƏNMİŞ STANDARTLARIN VƏ ONLARA DAİR ŞƏRHLƏRİN
TƏTBİQİ (davamı)
•

maliyyə hesabatlarının birbaşa yönəldildiyi "ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının ilkin istifadəçiləri"
ifadəsi maliyyə məlumatlarının əksəriyyəti üçün ümumi məqsədli maliyyə hesabatlarına əsaslanan
"mövcud və potensial investor, borcverənlər və digər kreditorlar" olaraq təyin edilir.

Biznesin tərifi - 3 saylı MHBS-yə düzəlişlər (Qüvvəyə minmə tarixi: 01 yanvar 2020)
Biznesin tərifinə edilmiş düzəliş birlikdə son məhsulu ərsəyə gətirmək bacarığına malik hərəkətlərin və
substantiv prosedurların mövcudluğunu tələb edir. "son məhsul" anlayışına düzəliş müştərilərə təqdim olunan
mal və xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər, investisiya gəlirləri və digər gəlir yaradan fəaliyyətlərə diqqəti
yönəltməklə yanaşı azalan xərclər və digər kiçik iqtisadi fayda şəklində gəlirləri istisna edir. Düzəlişlərin,
aktivlərin alınması kimi uçota alınan daha çox satınalmalara səbəb olacağı ehtimal edilir.
Maliyyə Hesabatı üçün Yenidən işlənmiş Konseptual Əsaslar (Qüvvəyə minmə tarixi: 01 yanvar 2020)
Birbaşa təsiri ilə standart tənzimləmə qərarlarında istifadə ediləcək və MUBSK tərəfindən yenidən işlənib nəşr
edilmiş Konseptual Əsaslar aşağıdakı əsas dəyişiklikləri ehtiva edir:
•
•
•
•
•
•
•

maliyyə hesabatı məqsədi kimi idarəetmənin əhəmiyyətinin artırılması
neytrallıq komponenti kimi ehtiyatlılığın bərpa edilməsi
hüquqi şəxs və ya təşkilatın bir hissəsi kimi, hesabat verəcək müəssisənin müəyyənləşdirilməsi
aktiv və öhdəlik anlayışlarına yenidən baxılması
tanınma üçün ehtimal həddinin çıxarılması və tanınmanın dayandırılmasına dair təlimat əlavə edilməsi
müxtəlif ölçü əsasları üzrə təlimat əlavə olunması və
mənfəət və ya zərərin əsas fəaliyyət göstəricisi olduğunu və prinsip etibarı ilə digər məcmu
gəlirlərdəki gəlir və xərclərin maliyyə hesabatlarının aktuallığını və ya etibarlılığını artırdığı hallarda
mənfəət və ya zərərdə tanınması

Mövcud mühasibat uçotu standartlarından heç birində dəyişiklik edilməyəcəkdir. Bununla birlikdə,
əməliyyatlar, hadisələr və şərtlər üçün uçot siyasətlərini müəyyənləşdirməkdə Konseptual Əsaslara etibar edən
təşkilatlar mühasibat uçotu standartları ilə başqa cür əlaqələndirilməyən, yenidən işlənmiş Konseptual Əsasları
2020-ci il 01 yanvar tarixindən tətbiq etməli olacaq. Bu təşkilatlar uçot siyasətlərinin yenidən işlənmiş
Konseptual Əsaslara hələ də uyğun olub olmadığını müəyyən etməlidirlər.
İnvestor və onun ortağı və ya müştərək müəssisə arasında aktivlərin satılması və ya əvəzsiz verilməsi - 10
saylı MHBS-yə və 28 saylı MHBS-yə düzəlişlər (2015-ci ilin dekabr ayında MUBSK bu düzəlişin tətbiqi
tarixini MUBSK kapital metodu ilə bağlı tədqiqat layihəsini yekunlaşdıranadək təxirə salmağı qərara aldı.)
MUBSK 10 saylı MHBS Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına və 28 saylı MUBS ortaq və müştərək
müəssisələrə investisiya qoyuluşlarına məhdud dəyişikliklər etmişdir. Dəyişikliklər investor və onun ortaq və
ya müştərək müəssisələri arasında aktivlərin satışına və ya əvəzsiz ötürülməsinə dair uçot qaydalarını
aydınlaşdırır. Onlar təsdiq edir ki, bu zaman uçot siyasəti qeyri-monetar aktivlərin şərikli və ya ortaq müəssisəyə
satılması və ya əvəzsiz olaraq verilməsi əməliyyatının "biznes" tərkibli olub olmamasından asılıdır (3 saylı
MHBS-də müəyyənləşdirildiyi kimi). Qeyd olunan qeyri-monetar aktivlər biznes tərkiblidirsə, investor
aktivlərin satışından və ya əvəzsiz ötürülməsindən mənfəət və ya zərər tanıyacaqdır. Biznesi ehtiva etmirsə,
mənfəət və ya zərər investor tərəfindən ortaq və ya müştərək müəssisədəki digər maraqları həddində tanınır.
Düzəlişlər prospektiv şəkildə tətbiq olunur.
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5.

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ
31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

13,994,890
6,623,394

11,364,817
6,199,557

327,527
3,243,210
24,189,021

312,480
1,529,298
19,406,152

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

544,743
264,625
124,178
(15,908)
917,638

535,801
111,938
554,079
(3,292)
1,198,526

- Nağd pul
- ARMB nostro hesabı
Digər banklardakı müxbir hesablar və overnayt depozitlər:
- Azərbaycan Respublikasında
- Digər ölkələrdə
Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

6.

BANKLARDAN ALINACAQ VƏSAİTLƏR

ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
Rezident banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər
Digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
Banklardan alınacaq vəsaitlər

ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar ARMB tərəfindən tələb olunan məcburi ehtiyat depozitini əks
etdirir. Dövrü şəkildə hesablanaraq növbəti 30 gün müddətinə Qrupun gündəlik ehtiyat rezervi tələb olunan
məcburi ehtiyatdan yuxarı olmalıdır. Məcburi ehtiyatlar pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri hesabından,
banklardan alınacaq vəsaitlər hesabına köçürülmüşdür.
7.

MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR VƏ LİZİNQLƏR
31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Çıxılsın: Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatı

174,887,396
(38,312,784)

155,420,583
(34,908,620)

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər

136,574,612

120,511,963

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 9 saylı MHBS əsasında GKZ üzrə ehtiyatların bölgüsü aşağıdakı cədvəldə təqdim
edilir:
Səviyyə 1

Səviyyə 2

Səviyyə 3

Cəmi

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
01 yanvar tarixinə

431,477

18,360,429

16,116,714

34,908,620

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

282,459

(7,871,027)

10,992,732

3,404,164

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
31 dekabr tarixinə

713,936

10,489,402

27,109,446

38,312,784

27

“GÜNAY BANK” ASC
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR
31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)
7.

MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR VƏ LİZİNQLƏR (davamı)

31 dekabr 2018-ci il tarixinə 9 saylı MHBS əsasında GKZ üzrə ehtiyatların bölgüsü aşağıdakı cədvəldə təqdim
edilir:
Səviyyə 1

Səviyyə 2

Səviyyə 3

Cəmi

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
01 yanvar tarixinə

262,547

15,633,475

15,421,989

31,318,011

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
Silinmiş məbləğ

168,930
-

2,726,954
-

716,640
(21,915)

3,612,524
(21,915)

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
31 dekabr tarixinə

431,477

18,360,429

16,116,714

34,908,620

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

Korporativ kreditlər
Daşınmaz əmlak
Mənzil təmiri
İstehlak kreditləri
Avtomobil
Dövriyyə vəsaiti ilə bağlı kreditlər
Kredit kartları
Digər
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

12,937,255
146,732,687
9,623,322
243,878
2,595,561
1,510,472
205,287
1,038,934
(38,312,784)

5,593,525
111,889,398
28,466,415
176,642
4,314,510
1,283,027
197,510
3,499,556
(34,908,620)

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər

136,574,612

120,511,963

31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər üzrə
hesablanmış faiz gəliri, müvafiq olaraq 9,132,029 AZN və 4,565,676 AZN təşkil etmişdir.
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7.

MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR VƏ LİZİNQLƏR (davamı)
31 dekabr 2019-cu il

%

31 dekabr 2018-ci il

%

Hüquqi şəxslər
Fiziki şəxslər:
Daşınmaz əmlak
Mənzil təmiri
İstehlak kreditləri
Avtomobil
Digər

12,937,255

7.40%

5,593,256

3.60%

146,732,687
9,623,322
243,878
2,595,561
2,754,693

83.90%
5.50%
0.14%
1.48%
1.58%

111,889,667
28,466,415
176,642
4,314,510
4,980,093

71.99%
18.32%
0.11%
2.78%
3.20%

Cəmi

174,887,396

100%

155,420,583

100%

31 dekabr 2019-cu il tarixinə təminatlı və təminatsız kreditlər və lizinqlər haqqında məlumat:

Təminatsız
kreditlər
Girovun
növü
- Daşınmaz
əmlak
- Təminat
- Qiymətli
metal
- Əmanətlər
- Qiymətli
kağızlar
Cəmi

Korporativ

Daşınmaz
əmlak

Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər
Mənzil
təmirinə
Kredit
verilmiş İstehlak
kartları

4,799,589

8,219,821

9,076,651

101,221

152,811

2,537,078

380,939

25,268,110

8,030,851
106,815

126,499,804
-

395,819
-

740

5,182

58,483
-

650,559
-

135,635,516
112,737

-

102,173

16,809
134,043

141,917

47,294

-

393,203

16,809
818,630

-

11,910,889

-

-

-

-

1,124,705

13,035,594

12,937,255

146,732,687

9,623,322

243,878

205,287

2,595,561

2,549,406

174,887,396

Avtomobil

Digər

Cəmi

31 dekabr 2018-ci il tarixinə təminatlı və təminatsız kreditlər və lizinqlər haqqında məlumat:

Təminatsız
kreditlər
Girovun
növü
- Daşınmaz
əmlak
- Təminat
- Qiymətli
metal
- Əmanətlər
- Qiymətli
kağızlar
Cəmi

Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər
Mənzil
təmirinə
Kredit
verilmiş İstehlak
kartları

Korporativ

Daşınmaz
əmlak

3,440,504

13,307,172

27,959,968

101,307

2,035,071
112,113

87,188,565
-

442,669
-

5,837
-

25,272

5,593,525

Avtomobil

Digər

Cəmi

196,516

4,282,231

8,173

49,295,871

-

-

32,279
-

71,027
-

89,769,611
112,113

16,912
46,866

75,335

994

-

3,491,383

22,749
3,639,850

11,368,389

-

-

-

-

1,212,000

12,580,389

111,889,398

28,466,415

176,642

197,510

4,314,510

4,782,583

155,420,583
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7.

MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR VƏ LİZİNQLƏR (davamı)

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2019-cu il tarixinə hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş kreditlərin və lizinqlərin keyfiyyəti
üzrə məlumat verilmişdir:
Ümumi kreditlər
və lizinqlər

Dəyərsizləşmə
üzrə ehtiyat

Xalis kreditlər
və lizinqlər

10,625,297

(7,510)

10,617,787

643,173
196,844
1,471,941
2,311,958
12,937,255

(55,242)
(76,403)
(831,894)
(963,539)
(971,049)

587,931
120,441
640,047
1,348,419
11,966,206

Hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
- 30 gündən az vaxtı keçmiş
- 31-60 gün vaxtı keçmiş
- 61-90 gün vaxtı keçmiş
-90 gündən artıq vaxtı keçmiş
Cəmi dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
Cəmi hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
- 30 gündən az vaxtı keçmiş
- 31-60 gün vaxtı keçmiş
- 61-90 gün vaxtı keçmiş
-90 gündən artıq vaxtı keçmiş
Cəmi dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:

46,654,143

(633,536)

46,020,607

1,564,717
34,877,551
25,377
78,828,353
115,295,998

(17,648)
(10,405,555)
(7,444)
(26,277,552)
(36,708,199)

1,547,069
24,471,996
17,933
52,550,801
78,587,799

Cəmi fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər

161,950,141
174,887,396

(37,341,735)
(38,312,784)

124,608,406
136,574,612

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş kreditlərin və lizinqlərin keyfiyyəti üzrə
məlumat verilmişdir:
Ümumi kreditlər
və lizinqlər
Hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
- 30 gündən az vaxtı keçmiş
- 31-60 gün vaxtı keçmiş
- 61-90 gün vaxtı keçmiş
-90 gündən artıq vaxtı keçmiş
Cəmi dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
Cəmi hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmə əlaməti olmayan kreditlər və lizinqlər
Dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
- 30 gündən az vaxtı keçmiş
- 31-60 gün vaxtı keçmiş
- 61-90 gün vaxtı keçmiş
-90 gündən artıq vaxtı keçmiş
Cəmi dəyərsizləşmiş kreditlər və lizinqlər:
Cəmi fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər

30

Dəyərsizləşmə
üzrə ehtiyat

Xalis kreditlər
və lizinqlər

5,071,256

(4,539)

5,066,717

138,169
150,000
0
783,831
1,072,000
5,593,256

(33,386)
(133,734)

104,783
16,266

(494,566)
(661,686)
(666,225)

289,265
410,314
4,927,031

100,450,586

(382,886)

100,067,700

1,205,490
28,238,457
221,009
19,161,785
48,826,741
149,827,327
155,420,583

(10,666)
(18,213,665)
(13,030)
(15,622,148)
(33,859,509)
(34,242,395)
(34,908,620)

1,194,824
10,024,792
207,979
3,539,637
14,967,232
115,584,932
120,511,963
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8.

DİGƏR MALİYYƏ VƏ QEYRİ- MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

Maliyyə aktivləri
Ödəniş sistemi üzrə debitor borcları
Plastik kartlar üzrə hesablaşmalar
Cəmi maliyyə aktivləri

151,755
99,760
251,515

24,208
61,246
85,454

Qeyri-maliyyə aktivləri
Əsas vəsaitlərin alınması və təmiri üçün qabaqcadan ödəmə
İşçilərlə hesablaşmalar
Vergi və digər əməliyyatlar üçün avans
Digər
Cəmi qeyri-maliyyə aktivləri
Cəmi digər aktivlər

153,543
20,564
61,106
5,042
240,255
491,770

90,060
20,590
75,742
186,392
271,846

Ofis sahələri

Cəmi

799,848

799,848

-

-

01 yanvar 2019-cu il tarixinə qalıq dəyər

799,848

799,848

Əlavələr

259,593

259,593

(307,982)

(307,982)

751,459

751,459

9.

AKTİVDƏN İSTİFADƏ HÜQUQU

01 yanvar 2019-cu il tarixinə ilkin dəyər
Yığılmış köhnəlmə

İl üzrə köhnəlmə
31 dekabr 2019-cu il tarixinə qalıq dəyər
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10. ƏMLAK VƏ AVADANLIQLAR

Binalar

Mebel və
qurğular

Kompüter və
avadanlıqlar

Nəqliyyat
vasitələri

Digər əsas
vəsaitlər

Kapitallaşdırılmış
təmir xərcləri

Qeyri-maddi
aktivlər

Cəmi

13,559,000
13,559,000
120,209
13,679,209

201,266
173,551
(185)
374,632
243,414
618,046

277,818
92,299
370,117
50,428
420,545

258,734
70,500
329,234
23,800
(22,858)
330,176

24,677
78,562
103,239
6,021
109,260

14,870
43,472
58,342
820,841
879,183

135,478
35,000
170,478
37,167
207,645

14,471,843
493,384
(185)
14,965,042
1,301,880
(22,858)
16,244,064

(608,118)
(949,129)
(1,557,247)
(949,496)
(2,506,743)

(63,955)
(48,160)
(112,115)
(110,261)
(222,376)

(84,605)
(68,377)
(152,982)
(85,385)
(238,367)

(205,665)
(28,637)
(234,302)
(31,877)
1,291
(264,888)

(4,943)
(9,950)
(14,893)
(20,635)
(35,528)

(1,488)
(1,683)
(3,171)
(4,084)
(7,255)

(77,351)
(13,462)
(90,813)
(19,440)
(110,253)

(1,046,125)
(1,119,398)
(2,165,523)
(1,221,178)
1,291
(3,385,410)

12,950,882
12,001,753
11,172,466

137,311
262,517
395,670

193,213
217,135
182,178

53,069
94,932
65,288

19,734
88,346
73,732

13,382
55,171
871,928

58,127
79,665
97,392

13,425,718
12,799,519
12,858,654

Yenidən qiymətləndirilmiş
/ ilkin dəyəri
31 dekabr 2017-ci il
Əlavələr
Silinmə
31 dekabr 2018-ci il
Əlavələr
Silinmə
31 dekabr 2019-cu il
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2017-ci il
İl üzrə tutulma
31 dekabr 2018-ci il
İl üzrə tutulma
Silinmələr
31 dekabr 2019-cu il
Xalis qalıq dəyəri
31 dekabr 2017-ci il
31 dekabr 2018-ci il
31 dekabr 2019-cu il
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11. SATIŞ ÜÇÜN SAXLANILAN AKTİVLƏR
Satış üçün saxlanılan aktivlər 31 dekabr 2019-cu il tarixinə müştərilərə verilmiş kreditlərin geri qaytarılmaması
qarşılığında ilkin dəyəri 34,000,000 AZN dəyərində daşınmaz əmlaklardan ibarətdir. Həmin daşınmaz
əmlakların 31 dekabr 2019-cu il tarixinə ədalətli dəyəri 26,700,000 AZN olmuşdur (2018: 25,500,000 AZN).
12. BANKLARA VƏ DİGƏR MALİYYƏ İNSTİTUTLARINA ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR
31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

ARMB-dən alınmış qısamüddətli borclar
Maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər
Maliyyə institutlarından və rezident banklardan alınmış borclar
Digər maliyyə institutlarının cari hesab və overnayt depozitləri

5,500,000
3,735,511
38,014,533
823,496

6,000,000
8,977,166
27,137,807
325,632

Cəmi banklara və digər maliyyə institutlarına

48,073,540

42,440,605

31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə banklar və digər maliyyə institutlarına ödəniləcək
vəsaitlərin balans dəyəri təxminən onların ədalətli dəyərinə bərabərdir. Hesablanmış faiz xərci 31 dekabr 2019cu il tarixinə 96,253 AZN (31 dekabr 2018: 437,968 AZN) ibarətdir.
ARMB-dən cəlb edilmiş vəsaitlər 5,500,000 AZN, 9% illik faiz dərəcəsi ilə (2018: 6,100,000 AZN, 3%-7%)
əldə edilmişdir. Qeyd olunan vəsaitin son ödəmə tarixləri 2019-cu il yanvar-aprel aylarına qədərdir.
Digər maliyyə institutlarının depozitləri, illik 0.5 və 1% faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilmişdir. Bu depozitlər üzrə
faizlər aylıq olaraq ödənilir.
ARİKZF-dən cəlb edilmiş vəsaitlər illik faiz dərəcəsi 1%-4% aralığında olmaqla, qalığı 31 dekabr 2019-cu il
tarixinə 34,265,195 AZN (2018: 25,635,885 AZN) təşkil etmişdir. Qeyd olunan vəsaitlərin son ödəmə tarixləri
2049-cu il dekabr ayına qədərdir.
AKİA-dan cəlb edilmiş vəsaitlər illik faiz dərəcəsi 2% olmaqla, qalığı 31 dekabr 2019-cu il tarixinə 3,664,754
AZN (2018: 1,400,000 AZN) təşkil etmişdir. Qeyd olunan vəsaitlərin son ödəmə tarixləri 2024-cu il dekabr
ayına qədərdir.
13. MÜŞTƏRİ HESABLARI
Dövlət Müəssisələri və İctimai Təşkilatlar
- Cari hesablar
- Müddətli depozitlər
Digər hüquqi şəxslər
- Cari hesablar
- Müddətli depozitlər
Fiziki şəxslər
- Cari hesablar
- Müddətli depozitlər
- Bloklaşdırılmış depozit hesabları
- Bloklaşdırılmış müştəri hesabları
Cəmi müştəri hesabları

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

14,269,650
10,224,585

7,736,437
15,166,666

7,388,247
5,240

5,637,023
-

11,040,977
54,998,087
2,764,927
826

6,946,756
48,727,898
1,552,457
11,592

100,692,539

85,778,829

Müştəri hesabları hüquqi və fiziki şəxslərin cari hesablarından, müddətli və tələbli depozitlərindən ibarətdir.
Müddətli depozitlər illik 0.5-12% faiz dərəcəsi ilə cəlb edilmişdir. Bu depozitlər üzrə faizlər aylıq, rüblük, yarım
illik və illik olmaqla ödənilir.
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13. MÜŞTƏRİ HESABLARI (davamı)

Müştəri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
Fiziki şəxslər
İstehsalat və sənaye
Ticarət və xidmətlər
Tikinti və daşınmaz əmlak
Nəqliyyat və rabitə
Digər
Cəmi:

31 dekabr 2019-cu il

%

31 dekabr 2018-ci il

%

68,804,817
5,422,959
6,112,819
1,011,210
50,737
19,289,997

68.33%
5.39%
6.07%
1.00%
0.05%
19.16%

57,238,703
200,373
11,547,876
1,234,117
15,557,760

66.73%
0.23%
13.46%
1.44%
18.14%

100,692,539

100%

85,778,829

100%

31 dekabr 2019-cu il tarixində müştəri hesabları üzrə hesablanmış faiz borcu 953,452 AZN (31 dekabr 2018:
642,837 AZN) təşkil etmişdir.
31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə müştəri hesablarının balans dəyəri onların ədalətli
dəyərinə bərabər olmuşdur. 31 dekabr 2019-cu il tarixinə müştəri hesablarının ədalətli dəyəri 100,692,539 AZN
(31 dekabr 2018: AZN 85,778,829) təşkil etmişdir.
14. İCARƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Cəmi 01 yanvar 2019-cu il tarixinə diskont edilmiş icarə öhdəlikləri

773,858

Əlavələr
Ödənilmiş icarə haqları
Faiz xərci

251,446
(323,107)
68,542

Cəmi 31 dekabr 2019-cu il tarixinə diskont edilmiş icarə öhdəlikləri

770,739

15. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR
Digər maliyyə öhdəlikləri:
Ödənilməkdə olan məbləğlər
AƏSF-nə ödəniləcək məbləğlər
Dövlət büdcəsinə ödəniləcək məbləğlər
Digər kreditorlar
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
Qeyri-maliyyə öhdəlikləri:
Digər öhdəliklər
Cəmi qeyri-maliyyə öhdəlikləri
Cəmi digər öhdəliklər

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

1,715,967
2,790
1,718,757

786,416
388,234
113,327
2,734
1,290,711

270
270
1,719,027

1,290,711

15 May 2017-ci il Azərbaycan Əmanətlərin sığortalanması fondu və “Günaybank” ASC arasında bağlanan
müqaviləyə əsasən Bank Fondun adından müqavilə üzrə qeyd olunmuş müvafiq kreditlər üzrə yığımı həyata
keçirməli və bu xidmət əvəzində Fond tərəfindən Banka müqavilədə müəyyən olunmuş məbləğdə ödəniş
olunmalıdır.
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16. SƏHM KAPİTALI

Qrupun qeydiyyatdan keçmiş və ödənilmiş səhmlərinin məbləği 31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il
tarixlərinə 64,910,093 AZN təşkil etmişdir. Səhmlərin hərəkəti aşağıdakı kimidir:
Adi səhmlər

Cəmi

64,910,093
64,910,093

64,910,093
64,910,093

31 dekabr 2019-cu il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

859,097
8,444,401
9,303,498

46,340
8,280,253
8,326,593

9,088,620
214,878

7,675,148
651,445

9,303,498

8,326,593

(1,280,730)
(4,719,255)
(68,542)

(1,104,001)
(2,215,805)
-

(6,068,527)
3,234,971

(3,319,806)
5,006,787

31 dekabr 2018-ci il
- buraxılmış yeni səhmlər
31 dekabr 2019-cu il

17. XALİS FAİZ GƏLİRLƏRİ

Faiz gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Dəyərsizləşmiş aktivlər üzrə faiz gəlirləri
Dəyərsizləşməmiş aktivlər üzrə faiz gəlirləri
Cəmi faiz gəlirləri
Amortizasiya olunmuş maya dəyərində aktivlər üzrə faiz
gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Müştəriyə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri
Banklar və digər maliyyə institutları üzrə faiz gəlirləri
Amortizasiya olunmuş maya dəyərində maliyyə aktivləri
üzrə faiz gəlirləri:
Faiz xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Banklar və digər maliyyə institutları üzrə faiz xərcləri
Müştəri hesabları üzrə faiz xərcləri
İcarə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri
Amortizasiya olunmuş maya dəyərində öhdəliklər üzrə
cəmi faiz xərcləri
Xalis faiz gəlirləri

18. XARİCİ VALYUTA İLƏ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ XALİS GƏLİR
31 dekabr 2019-cu il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

4,362,816
(18,713)
4,344,103

5,531,028
(16,034)
5,514,994

Dilinq əməliyyatları üzrə xalis gəlir
Xarici valyuta yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis zərər
Cəmi xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis gəlir

19. BANKLARDAN ALINACAQ VƏSAİTLƏR ÜZRƏ EHTİYAT
31 dekabr 2019-cu il tarixinə bitən il ərzində rezident maliyyə təşkilatlarından alınacaq Qrupun pul vəsaitlərinə
10,452 AZN ehtiyat yaradılmışdır (2018: ehtiyatın bərpası üzrə 224,222 AZN gəlir tanınmışdır).
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20. HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ VƏ XƏRCLƏRİ
31 dekabr 2019-cu il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

Haqq və komissiya gəlirləri:
Zəmanət məktublarından tutulan komissiya
Nağd pul vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatları üzrə haqlar
Müştəri hesabları üzrə əməliyyatlar
Xarici valyuta əməliyyatları
Digər əməliyyatlar
Plastik kartlarla əməliyyatlar
Cəmi haqq və komissiya gəlirləri

214,507
1,205,058
1,214,355
53,243
763,886
285,355
3,736,404

510,791
892,389
1,278,274
62,609
654,490
319,427
3,717,980

Haqq və komissiya xərcləri:
Müştəri hesablarının açılması üzrə əməliyyatlar
Plastik kartlar üzrə əməliyyatlar
Müştəri hesabları üzrə əməliyyatlar
Digər əməliyyatlar
Zəmanət məktublarından tutulan haqlar
Cəmi haqq və komissiya xərcləri
Cəmi xalis haqq və komissiya gəlirləri

(153,144)
(438,250)
(870)
(2,623)
(594,887)
3,141,517

(356,282)
(434,031)
(65,045)
(486)
(132,289)
(988,133)
2,729,847

Qrup 2019-cu il ərzində 5,041,925 AZN (2018-ci il 6,739,840 AZN) dəyərində zəmanət məktubu vermişdir.
21. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ

Əmək haqları
Amortizasiya və köhnəlmə
Mühafizə xidmətləri
Azərbaycan Respublikası Əmanətlərin
Sığortalanması Fonduna ödənişlər
Üzvlük haqları
Aktivdən istifadə hüququ üzrə köhnəlmə
Rabitə xərcləri
İcarə haqqı
Gəlir vergisindən başqa vergi xərcləri
Ofis ləvazimatları
Təmir və saxlama
Reklam xərcləri
Kommunal xidmətlər
Ezamiyyə xərcləri
Yanacaq xərcləri
Peşəkar və hüquqi xidmətlər
Sığorta xərcləri
Hüquqi və məhkəmə xərcləri
Cərimə
Digər
Cəmi əməliyyat xərcləri
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31 dekabr 2019-cu il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

(3,789,127)
(1,221,178)
(437,400)

(2,737,827)
(1,119,398)
(416,668)

(313,437)
(312,000)
(307,982)
(259,705)
(239,573)
(139,409)
(90,085)
(71,956)
(66,251)
(58,541)
(51,038)
(35,045)
(17,955)
(17,064)
(1,100)
(500)
(108,152)
(7,537,498)

(286,521)
(391,858)
(199,637)
(576,638)
(147,297)
(123,299)
(77,505)
(50,374)
(53,100)
(67,052)
(14,980)
(24,839)
(30)
(16)
(55,269)
(6,342,308)
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22. MƏNFƏƏT VERGİSİ XƏRCİ

Qrup cari mənfəət vergisi ödəmələrini və vergi bazalarını Qrupun fəaliyyət göstərdiyi Azərbaycan
Respublikasının vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq aktiv və öhdəliklərdə dəyərləndirir və əks etdirir və bu
hesablamalar MHBS-dən fərqlənir.
Bəzi xərclərin vergi bazasının hesablanması zamanı nəzərə alınmaması və bəzi gəlirlərin vergiyə tabe
tutulmaması nəticəsində Qrupun daimi vergi fərqləri yaranır.
Təxirə salınmış vergilər konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında göstərilən aktiv və öhdəliklərin qalıq dəyəri
ilə onların vergi hesabatındakı qalıq dəyərləri arasındakı müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirini əks etdirir. 31
dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə olan müvəqqəti fərqlərə əsasən gəlir və xərclərin
tanınmasında müxtəlif üsulların istifadə edilməsi, eləcə də bəzi aktivlər üzrə vergi uçotunda olan qalıqların
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında olan qalıqlara nisbətən fərqli olması nəticəsində yaranır.
Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi xüsusilə fərqli şərhlərə və dəyişikliklərə başlanğıc verə bilər.
Bundan əlavə, vergi qanunvericiliyinə dair rəhbərliyin şərhi vergi orqanlarının şərhindən fərqlənə biləcəyi üçün,
sövdələşmələrə vergi orqanları tərəfindən etiraz edilə bilər və nəticədə Qrupa konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatları üçün əhəmiyyətli olacaq əlavə vergilər, cəzalar və faizlər təyin oluna bilər.
31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

Vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər:
Təxirə salınmış vergi zərəri
Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər
Müştəri hesabları
İcarə öhdəlikləri
Digər aktivlər
Cəmi vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər

2,401,620
12,464,775
1,956
48
770,739
15,639,138

2,518,415
535,802
21,049
2,874,932
2,246,569
8,196,767

Vergi bazasını artıran müvəqqəti fərqlər:
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər
Satış üçün saxlanılan aktivlər
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Aktivdən istifadə hüququ
Digər öhdəliklər
Cəmi vergi bazasını artıran müvəqqəti fərqlər

1,200,000
4,870
751,459
25
1,956,354

324,558
324,558

13,682,784

7,872,209

2,736,557
2,736,557

1,574,442
1,574,442

Xalis vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər
Xalis təxirə salınmış vergi aktivi, mənfəət vergisi faizi ilə
(20%)
Xalis təxirə salınmış vergi aktivi

31 dekabr 2019-cu il və 2018-ci il üzrə vergi xərcləri ilə maliyyə mənfəəti arasındakı əlaqə aşağıdakı kimi izah
olunur:
31 dekabr 2019-cu il
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2018-ci il
tarixində bitən il üzrə

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət/(zərər)
Qanunla təyin edilmiş vergi faizi
Qanunla təyin edilmiş vergi faizi ilə nəzəri vergi
Əvvəlki illərdə tanınmamış vergi təsiri
Müvəqqəti fərqlər üzrə vergi təsiri

1,049,581
20%
(209,916)
1,564,093
1,382,380

(5,002,116)
20%
1,000,423
1,467,115
(903,445)

Mənfəət vergisi gəliri

2,736,557

1,564,093

(2,736,557)
(133)

(1,574,442)
(10,439)

Tanınmaya təxirə salınmış vergi aktivi
Mənfəət vergisi
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22. MƏNFƏƏT VERGİSİ XƏRCİ (davamı)
31 dekabr 2019-cu il tarixinə olan təxirə salınmış 2,736,557 AZN (2018: 1,574,442 AZN) vergi aktivləri Qrupda
mövcuddur, bütün müvəqqəti dəyişikliklərin xalis təsiri gələcəkdə vergidən yaranan fayda ilə nəticələnib.
Halbuki vergiyə cəlb olunan gəlirlər üzrə bu faydadan gələcəkdə istifadə olunması məlum deyil və buna görə
də Rəhbərlik təxirə salınmış vergi aktivləri hesabında əlavə vergi faydalarını tanımır.
23. ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR
Məhkəmə prosedurları. Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində müştərilər və əməkdaşlar tərəfindən Qrupa
qarşı iddialar sürülə bilər. Qrupun rəhbərliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli zərər baş
verməyəcəkdir və müvafiq olaraq konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün heç bir
ehtiyat yaradılmamışdır.
Vergi qanunvericiliyi. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindəki müddəalara bəzən müxtəlif
şərhlər və dəyişikliklər baş verir və bu dəyişikliklər müxtəlif mənalarda şərh edilə bilər və nəticədə vergi
orqanları bu müddəaları özləri hesab etdikləri kimi şərh edə bilərlər. Praktikada, vergi orqanları belə hallarda
adətən vergi ödəyicilərinin əleyhinə qərar çıxarırlar ki, nəticədə vergi ödəyiciləri öz hüquqlarını məhkəmə
vasitəsilə müdafiə etməyə məcbur olurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, vergi orqanları məhkəmə orqanları
tərəfindən təqdim edilmiş “haqsız vergi qazancı”, “əməliyyatın əsas kommersiya məqsədi” konsepsiyalarından
və “əməliyyatın kommersiya mahiyyəti/(məqsədi)” kriteriyalarından istifadə edə bilərlər.
Kapital məsrəfləri ilə bağlı öhdəliklər. 31 dekabr 2019-cu il tarixində Qrupun binaları və avadanlıqları, yaxud
hər hansı digər sahəsi ilə əlaqədar olaraq müqavilə üzrə kapital məsrəfləri ilə bağlı öhdəlikləri olmamışdır.
Uyğunluq prinsipi. Rəhbərlik yerli qanunvericiliyin tələblərinin şərhini nəzərdə tutan xüsusi şərtlərə Qrupun
uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi zamanı mülahizələr irəli sürmüşdür. Bu mülahizələrə hesablamaların
aparılma metodları və Qrupa potensial ziddiyyətlərin təsiri daxildir. Bu zaman Rəhbərliyin yanaşmasının
düzgün olmadığı təsdiqlənərsə Qrupa qarşı cərimələr və ya digər sanksiyalar tətbiq edilə bilər.
Kreditlə bağlı öhdəliklər. Bu maliyyə alətlərinin əsas məqsədi lazım olduqda müştərilərə maliyyə vəsaitlərinin
təqdim edilməsini təmin etməkdir.
Kreditlərin təqdim edilməsi üzrə öhdəliklərə kreditlər, zəmanətlər kreditlərin verilməsi üçün rəhbərlik
tərəfindən təsdiqlənməmiş məbləğlərin istifadə edilməyən hissəsi daxildir. Kreditlərin verilməsi üzrə öhdəliklər
ilə əlaqədar, Qrup istifadə edilməmiş məbləğlərin istifadə edilməli olduğu halda, potensial olaraq istifadə
edilməmiş öhdəliklərin ümumi məbləğinə bərabər məbləğdə zərərin yaranması riskinə məruz qalır. Lakin,
kreditlərin verilməsi üzrə öhdəliklərin böyük hissəsi müştərilərin ödəmə qabiliyyəti ilə bağlı müəyyən tələblərə
əməl etməsindən asılı olduğuna görə, ehtimal edilən zərərlərin məbləği istifadə edilməmiş öhdəliklərin ümumi
məbləğindən azdır. Uzunmüddətli öhdəliklər qısamüddətli öhdəliklər ilə müqayisədə daha yüksək kredit riskinə
malik olduğu üçün, Qrup kreditlərlə bağlı öhdəliklərin ödəmə müddətinə qədər qalan müddətə nəzarət edir.
31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə şərti öhdəliklər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
Zəmanət məktubları
Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit xətləri
Cəmi şərti öhdəliklər

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

5,041,925
6,247,520

6,739,840
6,300,428

11,289,445

13,040,268

İstifadə edilməmiş kredit xətləri, akkreditivlər və zəmanətlər üzrə müqavilədə nəzərdə tutulan ümumi borc
məbləği mütləq şəkildə pul vəsaitləri üzrə gələcək tələbləri əks etdirmir, belə ki, həmin öhdəliklərin müddəti
borcalana vəsaitlər təqdim edilmədən başa çata və ya ləğv oluna bilər. 31 dekabr 2019-cu il tarixində şərti
öhdəliklərin ədalətli dəyəri 11,289,445 AZN (2018: 13,040,268 AZN) təşkil etmişdir.
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24. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR

Əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatlar aşağıdakıları əks etdirsir:
a) Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar bir və ya bir neçə qrupun nəzarəti altında olsun və ya onlardan
biri digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən digər tərəfə
əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Ehtimal edilən hər hansı bir əlaqəli tərəfi nəzərə alarkən, əlaqənin təkcə hüquqi
formasına deyil həmçinin mahiyyətinə diqqət yetirilir.
b) Əlaqəli müəssisələr - Qrupa əhəmiyyətli təsiri olan, lakin törəmə, birgə müəssisə olmayan müəssisələr;
c) Birgə müəssisələr;
d) Qrupun və ya onun ana müəssisəsinin əsas idarəedici heyətinin üzvləri;
e) (a) və (d) bəndlərində qeyd olunan fiziki şəxslərin yaxın qohumları və ya ailə üzvləri
f) (d) və (e) bəndlərində qeyd olunan fiziki şəxslər tərəfindən birgə idarə olunan və ya onlar tərəfindən
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərilə bilən müəssisələr;
g) Qrupun və ya Qrupun əlaqəli tərəfi olan hər hansı müəssisənin işçilərinin xeyrinə növbədən kənar ödəniş
planları.
Hər bir əlaqəli tərəflə münasibətləri nəzərdən keçirərkən əsas diqqət bu münasibətlərin yalnız hüquqi formasına
deyil məzmununa yönəldilir. Qrup və onun yuxarıda vurğulanan əlaqəli tərəflər arasındakı əməliyyatların
təfərrüatları aşağıda qeyd edilmişdir:
31 dekabr 2019-cu il
Konsolidə
edilmiş maliyyə
Əlaqəli
hesabatlarında
tərəflərlə olan
bu bənd üzrə
qalıqlar
cəmi məbləğ
Müştərilərə verilmiş kreditlər və
lizinqlər
Bankın səhmdarları və fəaliyyətinə
ortaq nəzarət həyata keçirən və ya
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən
müəssisələr
Bankın rəhbər inzibatçı işçiləri və
yaxın qohumları
Ehtimal edilən zərər üzrə ehtiyat
Bankın səhmdarları və fəaliyyətinə
ortaq nəzarət həyata keçirən və ya
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən
müəssisələr
Bankın rəhbər inzibatçı işçiləri və
yaxın qohumları
Qısamüddətli ödənişlər - əmək
haqqı və mükafatlar
Bankın rəhbər inzibatçı işçilərinin
məvacibi

4,183,947

174,887,396

31 dekabr 2018-ci il
Konsolidə
edilmiş maliyyə
Əlaqəli
hesabatlarında
tərəflərlə olan
bu bənd üzrə
qalıqlar
cəmi məbləğ

3,573,870

4,096,583

3,487,240

87,364

86,630

(935,599)

(38,312,784)

(638,333)

(935,299)

(636,736)

(300)

(1,597)

3,789,127
375,555

155,420,583

(34,908,620)

2,737,827
113,630

31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il ərzində İdarə Heyətinin üzvlərindən ibarət olan baş rəhbərliyin əmək
haqqı xərcləri maaş və müavinətlərdən ibarət olmuş və 19 saylı MUBS “İşçilərə verilən mükafatlar” Standartına
uyğun olaraq qısamüddətli ödənişlər kimi təsnifləşdirilmişdir.

39

“GÜNAY BANK” ASC
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR
31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)
25. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ

Amortizasiya olunmuş dəyərdə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri
Qrup müəyyən qiymətləndirmə üsulları ilə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini açıqlamaq üçün aşağıdakı
qiymətləndirmə səviyyələrindən istifadə edir:
Səviyyə 1: fəal bazarda alınıb-satılan maliyyə alətlərinin (ictimai satışa çıxarılan törəmələr, ticarət və satıla bilən
qiymətli kağızlar və s.) ədalətli dəyəri hesabat dövrünün sonunda bazar qiymətlərinə əsaslanır. Qrup tərəfindən
saxlanılan maliyyə aktivləri üçün istifadə olunan bazar qiyməti cari təklif qiymətini əks etdirir. Bu alətlər 1-ci
səviyyəyə daxil edilir.
Səviyyə 2: fəal bazarda alınıb-satıla bilməyən maliyyə alətlərinin (hesabdan əlavə törəmələr) ədalətli dəyəri
müəssisənin təxminlərinə daha az etibar edərək və mümkün qədər müşahidə edilən bazar məlumatlarına
əsaslanan qiymətləndirmə üsullarından istifadə etməklə müəyyən edilir. Ədalətli dəyər aləti tələb olunan bütün
əhəmiyyətli müşahidələr mövcuddursa, alət 2-ci səviyyəyə aid edilir.
Səviyyə 3: Bir və ya daha çox əhəmiyyətli amillər müşahidə oluna bilən bazar məlumatlarına əsaslana bilmirsə,
bu maliyyə aləti 3-cü səviyyəyə aid edilir. Bu hal bazara çıxarılmamış qiymətli kağızlar üçün nəzərdə tutulur.
Aşağıdakı cədvəl maliyyə alətlərini ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyəsi ilə müəyyən edilən ədalətli dəyərlə
təhlil edir:

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

Səviyyə 2

31 dekabr 2019-cu il
Cəmi ədalətli
Səviyyə 3
dəyəri

Cəmi balans
dəyəri:

24,189,021
24,189,021

917,638
136,574,612
251,515
137,743,765

24,189,021
917,638
108,431,797
251,515
133,789,971

24,189,021
917,638
136,574,612
251,515
161,932,786

-

48,073,540

47,984,653

48,073,540

-

100,692,539
1,718,757
150,484,836

100,692,539
1,718,757
150,395,949

100,692,539
1,718,757
150,484,836

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Banklara və digər maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
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25. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ (davamı)

Səviyyə 2
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

31 dekabr 2018-ci il
Cəmi ədalətli
Səviyyə 3
dəyəri

Cəmi balans
dəyəri:

19,406,152
19,406,152

1,198,526
120,511,963
85,454
121,795,943

19,406,152
1,198,526
120,511,963
85,454
141,202,095

19,406,152
1,198,526
120,511,963
85,454
141,202,095

-

42,440,605
85,778,829
1,290,711
129,510,145

42,440,605
85,778,829
1,290,711
129,510,145

42,440,605
85,778,829
1,290,711
129,510,145

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Banklara və digər maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

Likvid və ya qısa müddətli (üç aydan az) maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin balans dəyərinin onların
ədalətli dəyərilə eyni olduğu güman edilir. Müştərilərə verilmiş kreditlər istisna olmaqla Qrupun maliyyə
aktivləri və maliyyə öhdəlikləri likvid hesab olunur və ya hesabat tarixindən etibarən üç ay ərzində müddətinin
tamamlanması gözlənilir.
Müştərilərə verilmiş kreditlərin ədalətli dəyəri ilk analoji maliyyə aktivləri üçün cari bazarda təklif olunan və
tanınan faiz dərəcələri müqayisə olunaraq təxmin edilir. 31 dekabr tarixinə mövcud olan kreditlərin əksər hissəsi
həmin tarixdə bitən dövrün 12 ayı ərzində və bazar faiz dərəcələri ilə verilmişdir, 2019-cu ildə verilən kreditlərin
müqavilə üzrə faiz dərəcələri isə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə olan bazar faiz dərəcələrinə yaxın qiymətləndirilir.
26. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Qrup daxilində risklərin idarə edilməsi maliyyə riskləri (kredit, bazar, coğrafi, valyuta, likvidlik və faiz dərəcəsi
riskləri), əməliyyat və hüquqi risklər ilə əlaqədar həyata keçirilir. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi
funksiyasının əsas məqsədi risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu limitlərə riayət edilməsidir. Əməliyyat və
hüquqi risklərin idarə edilməsində məqsəd, bu risklərin azaldılması üçün nəzərdə tutulan daxili qayda və
prosedurlara müvafiq qaydada riayət edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
• Kredit riski;
• Likvidlik riski;
• Bazar riski.
Qrup rəhbərliyi anlayır ki, risklərin səmərəli və effektiv idarə olunması sisteminə malik olmaq vacib şərtdir. Bu
məqsədlə, Qrup rəhbərliyi risklərin idarə olunması komitəsi yaratmışdır. Bu qrupun əsas məqsədi Qrupu ehtimal
edilən risklərə qarşı qorumaq və ona qarşıda qoyulan hədəflərə çatmaq imkanı yaratmaqdır. Risklərin idarə
olunması qrupu vasitəsilə Qrup rəhbərliyi aşağıdakı risklərin idarə olunmasına nəzarət edir:
Kredit riski
Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəf öz öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində digər tərəfə maliyyə
zərəri vurduqda, Qrup kredit riskinə məruz qalır. Kredit riski Qrupun qarşı tərəflərlə həyata keçirdiyi kredit və
digər əməliyyatlar nəticəsində ortaya çıxır ki, bu da maliyyə aktivlərinin yaranmasına gətirib çıxarır.
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Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ölkədə fəaliyyət göstərən bütün maliyyə institutları
tərəfindən riayət edilməsi məcburi hesab olunan bəzi limitlər müəyyən edir və bu limitlərə müntəzəm olaraq
nəzarət edir. Qəbul edilə bilən risk səviyyəsi üzrə limitlərə faktiki olaraq hər gün nəzarət edilir. Bank tərəfindən
aşağıdakı limitlər tətbiq edilir:
(1) bir borcalanın və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar Bankına verilmiş kreditlərin məbləği aşağıdakı
normalardan çox olmamalıdır:
(i) kredit tələblərinin təminatının bazar dəyəri bu kredit tələbinin məbləğinin 100 faizindən və daşınmaz əmlakla
təmin olunmuş kreditlər üzrə girovun bazar dəyəri 150 faizindən az olmadığı halda Qrupun məcmu kapitalının
20 faizindən; və
(ii) kredit tələblərinin təminatının bazar dəyəri bu kredit tələblərinin məbləğinin 100 faizindən və daşınmaz
əmlakla təmin olunmuş kreditlər üzrə girovun bazar dəyəri 150 faizindən az olduğu halda Qrupun məcmu
kapitalının 7 faizindən;
(2) bütün iri kredit tələblərinin ümumi məbləği məcmu kapitalının 8 mislindən çox olmamalıdır;
(3) Əlaqəli tərəflərə verilmiş kredit tələblərinin məbləği aşağıdakı normalardan çox olmamalıdır:
(i) Qrupun məcmu kapitalının 20 faizindən;
(ii) Onlar hüquqi şəxs olduqda Qrupun məcmu kapitalının 10 faizindən; və ya
(iii) Onlar fiziki şəxs olduqda Qrupun məcmu kapitalının 3 faizindən.
Bu dərəcələri yerli standartlara uyğun hazırlanmış Bank "maliyyə hesablarından çıxarılan rəqəmlər əsasında
hesablanır.
Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti hər rüb ARMB-nin limitlərindən başqa limitlər müəyyən edir və onları
nəzərdən keçirir. Bazar şərtlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə həmin limitlərə yenidən baxıla
bilər. Limitlərin dəyişməsi ilə bağlı təklif əvvəlcə Kredit Komitəsi, sonra isə İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənir.

Kredit Departamenti müntəzəm olaraq bütün limitlərin qorunub saxlanmasını təmin edir və bəzi limitlərə (bir
borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar Bankına verilmiş kreditlərin maksimum məbləği və əlaqəli
tərəflərə verilmiş kreditlərin maksimum məbləği) yeni kreditlərin verilməsindən əvvəl nəzarət edir.
Qrupun kredit siyasəti kreditlərin verilməsi prosesinə cəlb olunan Bankın hər bir əməkdaşının vəzifə və
səlahiyyətlərini tənzimləyir, eləcə də kreditlərin verilməsi limitlərini, kreditlərə nəzarət qaydalarını, kreditlərin
verilməsi prosedurlarını müəyyən edir.
Kreditin təsdiqlənməsi proseduru və səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi. Kreditin təsdiqlənməsi prosesi Qrupun
Kredit Siyasətində nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilir. Kreditin təsdiqlənməsi
səlahiyyətləri Qrupun Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş limitlər çərçivəsində müəyyən edilir.
Kreditlərin təsdiqlənməsi üzrə səlahiyyətlər. Müşahidə Şurası bütün kreditləri təhlil edərək təsdiqləyir. Kredit
limitləri aşağıdakı kimidir:
- 5 000 AZN məbləğindən çox olmayan kreditlər Kredit Departamenti tərəfindən təsdiqlənir;
- 5 000-10 000 AZN məbləğində olan Kredit Komitəsi tərəfindən təsdiqlənir;
- 10 000 AZN məbləğindən çox olan kreditlər Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənir.
Kreditlərin verilməsindən əvvəl Qrup, potensial borcalanların ətraflı qiymətləndirilməsini aparır. Bu təhlil
potensial borcalanın maliyyə vəziyyətinə, bazardakı mövqeyinə, kreditin təminatı üçün qoyulmuş girovun
növünə və dəyərinə, eləcə də kredit tarixçəsinə əsaslanır.
Kreditlər üzrə monitorinq borcalanın reytinqini nəzərə alaraq, kreditin ümumi müddəti ərzində müntəzəm
şəkildə aparılır. Bir çox hallarda planlaşdırılmış monitorinq hər rüb aparılır.
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Bunun üçün borcalana əvvəlcədən 10 gün ərzində bildiriş göndərilir. Borcalan krediti ödəyə bilmədiyi təqdirdə
30 gün ərzində ikinci bildiriş göndərilir. Kreditlərin böyük hissəsi üzrə faiz ödənişləri hər ay aparıldığına görə,
bu Qrupa borcalanın maliyyə vəziyyətinə dair əlavə məlumat əldə etmək imkanı verir. Ödənişlərin vaxtı
gecikdirildiyi halda, Problemli Kreditlər Şöbəsi tərəfindən əlavə monitorinq keçirilir. Həmin Şöbə Qrupun
aktivlərinin təhlükəsizliyi və mümkün kredit riskləri və zərərlərin azaldılmasını təmin etmək məqsədilə, bütün
kredit növləri üzrə monitorinq aparır və monitorinqin nəticələrinə dair xüsusi hesabat hazırlayaraq onu Qrupun
Kredit Komitəsinə təqdim edir. Kreditlərin böyük hissəsi üçün zəmanətlər və müxtəlif girov növləri
(daşınmaz əmlak, əsas vəsaitlər, dövriyyədə olan mallar, və s.) şəklində təminat alınır.
Girovun qiymətləndirilməsi müstəqil peşəkar şirkətlər və girovun növü və verilmiş kreditin məbləğindən asılı
olaraq Qrupun peşəkar əməkdaşları tərəfindən aparılır.
Balansdan kənar maliyyə alətləri üzrə kredit riski həmin maliyyə aləti üzrə əməliyyatların digər iştirakçısı
tərəfindən müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi nəticəsində zərərin yaranması ehtimalı kimi
müəyyən edilir. Qrup şərti öhdəlikləri və balans üzrə maliyyə alətləri ilə əlaqədar əməliyyatların təsdiqlənməsi
prosedurları, riskləri məhdudlaşdıran limitlərdən istifadə və monitorinq prosedurlarına əsaslanan eyni kredit
siyasətini tətbiq edir.
Kredit riskinin maksimum səviyyəsi
Qrupun balans üzrə məruz qaldığı kredit riskinin maksimal səviyyəsi, adətən balans hesabatında maliyyə
aktivlərinin balans dəyərində əks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv və öhdəliklərin
əvəzləşdirilməsi imkanı böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Balansdankənar maddələr, xüsusilə zəmanətlər üzrə kredit riskinin maksimal səviyyəsi öhdəliyin ümumi
məbləğini əks etdirir. Qrupun balansdan kənar maddələr üzrə kredit riski 23 saylı “Şərti Öhdəliklər” Qeydində
açıqlanır.
Balansdankənar maliyyə alətləri üzrə kredit riski həmin maliyyə aləti üzrə əməliyyatların digər iştirakçısı
tərəfindən müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi nəticəsində zərərin yaranması ehtimalı kimi
müəyyən edilir. Qrup şərti öhdəlikləri və balans üzrə maliyyə alətləri ilə əlaqədar əməliyyatların təsdiqlənməsi
prosedurları, riskləri məhdudlaşdıran limitlərdən istifadə və monitorinq prosedurlarına əsaslanan eyni kredit
siyasətini tətbiq edir.
Bank sektoru əsasən kredit risklərinə, mövcud maliyyə alətləri və şərti öhdəlikləri vasitəsilə məruz qalır. Bankın
kredit riskləri əsasən Azərbaycan Respublikasında cəmlənmişdir. Bu risklərin, Bankın risklərin idarə edilməsi
üzrə siyasətində göstərilən kredit limitləri ilə əlaqədar müddəaların pozulmamasından əmin olmaq məqsədilə
mütəmadi olaraq monitorinq keçirilir.
Qrupun maliyyə aktivlərinin kredit riskinə maksimum məruz qalma səviyyəsi aşağıdakı cədvəldə əks etdirilir:
31 dekabr 2019-cu il
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri

Maksimal risk
24,189,021
917,638
136,574,612
251,515

Alınmış girovlar
(121,766,979)
-

Girovlardan
sonra xalis risk
24,189,021
917,638
14,807,633
251,515

161,932,786

(121,766,979)

40,165,807

Cəmi maliyyə aktivləri
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31 dekabr 2018-ci il
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
Digər maliyyə aktivləri

Maksimal risk
8,041,335
1,198,526
120,511,963
85,454

Alınmış girovlar
(104,766,256)
-

Girovlardan
sonra xalis risk
8,041,335
1,198,526
15,745,707
85,454

129,837,278

(104,766,256)

25,071,022

Cəmi maliyyə aktivləri

Coğrafi konsentrasiya
Qrupun aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təhlili aşağıda göstərilir:
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ:
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və
lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ:
Banklara və digər maliyyə
institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
CƏMİ MALİYYƏ
ÖHDƏLİKLƏRİ
XALİS MÖVQE

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ:
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və
lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ:
Banklara və digər maliyyə
institutlarına ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
CƏMİ MALİYYƏ
ÖHDƏLİKLƏRİ
XALİS MÖVQE

Azərbaycan
Respublikası

İƏİT ölkələri

Digər İƏİT
olmayan ölkələr

Cəmi
31 dekabr 2019-cu il

20,924,760
917,638

99,553
-

3,164,708
-

24,189,021
917,638

136,574,612
251,515
158,668,525

99,553

3,164,708

136,574,612
251,515
161,932,786

48,073,540
100,692,539
1,718,757

-

-

48,073,540
100,692,539
1,718,757

150,484,836
8,183,689

99,553

3,164,708

150,484,836
11,447,950

Azərbaycan
Respublikası

İƏİT ölkələri

Digər İƏİT
olmayan ölkələr

Cəmi
31 dekabr 2018-ci il

11,677,297
1,198,526

1,518,493
-

6,210,362
-

19,406,152
1,198,526

120,511,963
85,454
133,473,240

1,518,493

6,210,362

120,511,963
85,454
141,202,095

42,440,605
85,778,829
1,290,711

-

-

42,440,605
85,778,829
1,290,711

129,510,145
3,963,095

1,518,493

6,210,362

129,510,145
11,691,950
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Likvidlik riski
Likvidlik riski aktivlər üzrə əməliyyatların yerinə yetirilmə müddətinin öhdəliklər üzrə əməliyyatların ödəmə
müddətləri ilə uzlaşmadığı hallarda ortaya çıxır. Bank hər gün overnayt depozitləri, müştəri hesabları üzrə
hesablaşmaların aparılması, depozitlərin ödənilməsi, kreditlərin verilməsi və zəmanətlər və pul vəsaitləri
vasitəsilə hesablaşmalar aparılan derivativ maliyyə vasitələri üzrə ödənişlər üçün mövcud olan pul
vəsaitlərindən istifadə etmək riskinə məruz qalır. Bank yuxarıda qeyd olunan bütün tələblər üzrə öhdəliklərin
eyni zamanda yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər nağd vəsait saxlamır, belə ki, təcrübəyə əsasən həmin
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün pul vəsaitlərinin lazımi səviyyəsini kifayət qədər dəqiqliklə
proqnozlaşdırmaq olar. Likvidlik riskinin idarə edilməsi Bankın İdarə heyətinə həvalə edilib.

Bank əsasən digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdən, hüquqi və fiziki şəxslərdən cəlb edilmiş depozitlərdən
ibarət olan davamlı maliyyələşdirmə bazasının saxlanması və həmçinin likvidlik üzrə gözlənilməyən tələblərin
tez bir zamanda və asanlıqla yerinə yetirilməsi imkanına malik olmaq üçün likvid aktivlərin diversifikasiya
edilmiş portfellərinə sərmayə qoymağa çalışır.
Bankda likvidliyin idarə edilməsi aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir: öhdəliklərin ödəmə
müddətində yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan likvid aktivlər üzrə təhlilin aparılması; müxtəlif maliyyələşdirmə
mənbələrindən istifadənin təmin edilməsi; maliyyələşdirmə ilə bağlı problemlərin yaranacağı təqdirdə planların
mövcud olması və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan balans üzrə likvidlik əmsallarına riayət edilməsinə nəzarətin
aparılması. Bank likvidlik əmsalını ARMB-nin tələblərinə uyğun olaraq hər ay hesablayır.
ARMB-nin təlimatlarına əsasən Bank ani likvidlik əmsalını gündəlik orta likvid aktivlərin gündəlik orta likvid
öhdəliklərə nisbəti kimi hesablayır. Bu əmsal Bankın yerli standartlara uyğun hazırlanmış maliyyə
hesablarından çıxarılan qalıqlara əsasən hesablanır.
Hesabat Departamenti maliyyə aktivləri və öhdəlikləri üzrə likvidlik profilinə dair məlumat əldə edir. Bundan
sonra, Hesabat Departamenti Bankda kifayət qədər likvidliyin təmin edilməsi məqsədilə, əsasən banklardakı
depozitlərdən və digər banklararası kreditlərdən ibarət olan qısamüddətli likvid aktivlər üzrə portfelin
adekvatlığını təmin edir.
Kredit Departamenti likvidlik mövqeyinə hər gün nəzarət edir və mütəmadi olaraq standart və daha əlverişsiz
bazar şərtlərini əhatə edən müxtəlif ssenarilər əsasında likvidlik üzrə həssaslıq testləri aparır. Xəzinədarlıq və
Maliyyə Departamentlərinin funksiyaları aşağıdakılardır:
i. ARMB-nin minimum likvidlik tələblərinə riayət edilməsi (aktiv və öhdəliklərin faiz nisbəti 30%-dən
az olmamalıdır);
ii. pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlaşdırılması və lazım olduqda bu barədə APİK və İdarə Heyətinə
hesabat verilməsi;
iii. likvidlik konsentrasiyası riski baxımından iri əmanətçilərin monitorinqi;
iv. lazım olduqda, orta və qısamüddətli borc vəsaitlərinin əldə edilməsi üçün daxili və beynəlxalq
bazarlarda fəal iştirakın təmin edilməsi; və.
v. Bankın kredit fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq pul vəsaitləri hərəkətinin monitorinqi.
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26. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ (davamı)
Qrup 31 dekabr 2019-cu il tarixinə aşağıda göstərildiyi kimi gözlənilən ödəmə müddətlərinə və likvidlik çatışmazlığına nəzarət edir:
1 ayadək

1 aydan
3 ayadək

3 aydan
1 ilədək

1 ildən artıq

Qeyri-müəyyən /
Vaxtı keçmiş

31 dekabr
2019-cu il

24,189,021
264,625
12,798,310
251,515
37,503,471

108,270
9,016,103
9,124,373

22,844,464
22,844,464

51,239,448
51,239,448

544,743
40,676,287
41,221,030

24,189,021
917,638
136,574,612
251,515
161,932,786

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ:
Banklara və digər maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
Likvidlik çatışmazlığı

3,636,405
59,092,239
1,718,757
64,447,401
(26,943,930)

5,247,500
10,613,969
15,861,469
(6,737,096)

3,932,773
30,894,775
34,827,548
(11,983,084)

35,256,862
35,256,862
15,982,586

91,556
91,556
41,129,474

48,073,540
100,692,539
1,718,757
150,484,836
11,447,950

Məcmu likvidlik çatışmazlığı

(26,943,930)

(33,681,026)

(45,664,110)

(29,681,524)

11,447,950

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə aktivləri

Qrup rəhbərliyinin fikrincə aktiv və öhdəliklərin ödəmə müddətlərinin və faiz dərəcələrinin uyğunluğu və/və ya nəzarət olunan uyğunsuzluğu Bankın idarə olunması
üçün əsas amillərdir. Ümumiyyətlə, banklarda bu göstəricilərə tam uyğunluq təmin edilmir. Belə ki, əməliyyatlar çox zaman qeyri-müəyyən müddətə aparılır və fərqli
xarakter daşıyır. Bu göstəricilər üzrə uyğunsuzluq potensial olaraq gəlirliliyi artıra, lakin eyni zamanda zərərin baş vermə riskini yüksəldə bilər. Aktiv və öhdəliklərin
ödəmə müddətləri, eləcə də ödəmə müddətləri tamamlandıqdan sonra faiz hesablanan öhdəliklərin münasib dəyərlə əvəz edilməsi imkanı, Bankın likvidliyinin və faiz
dərəcələri və mübadilə məzənnələrinin dəyişəcəyi halda onun risklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsas amillər hesab olunur.
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26. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ (davamı)
Qrup 31 dekabr 2018-ci il tarixinə aşağıda göstərildiyi kimi gözlənilən ödəmə müddətlərinə və likvidlik çatışmazlığına nəzarət edir:
1 ayadək

1 aydan
3 ayadək

3 aydan
1 ilədək

1 ildən artıq

Qeyri-müəyyən /
Vaxtı keçmiş

31 dekabr
2018-ci il

19,406,152
52,139
2,499,709
85,454
22,043,454

6,811
290,319
297,130

52,988
29,317,706
29,370,694

550,787
69,912,201
70,462,988

535,801
18,492,028
19,027,829

19,406,152
1,198,526
120,511,963
85,454
141,202,095

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ:
Banklara və digər maliyyə institutlarına
ödəniləcək vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
Likvidlik çatışmazlığı

4,011,782
39,954,545
1,290,711
45,257,038
(23,213,584)

303,308
4,953,142
5,256,450
(4,959,320)

12,567,582
40,605,320
53,172,902
(23,802,208)

70,462,988

25,557,933
265,822
25,823,755
(6,795,926)

42,440,605
85,778,829
1,290,711
129,510,145
11,691,950

Məcmu likvidlik çatışmazlığı

(23,213,584)

(28,172,904)

(51,975,112)

18,487,876

11,691,950

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə aktivləri

Likvidlik uyğunsuzluğu
Ödəmə müddətinin təhlili cədvəlində göstərildiyi kimi 31 dekabr 2019-cu il tarixinə Bankda üç aydan bir ilədək olan dövrdə 45,664,110 AZN məcmu likvidlik boşluğu
mövcud olmuşdur (31 dekabr 2018: 51,975,112 AZN).
Baxmayaraq ki 59,092,239 AZN müştəri hesabları ödəmə müddətinin təhlili cədvəlində bir ayadək kateqoriyasına daxil edilmişdir, müştəri hesablarının statistik
hərəkətinə əsaslanaraq rəhbərlik hesab edir ki, bu məbləğlərin hamısı bir il müddəti ərzində geri çəkilməyəcəkdir. Belə ki, 01 yanvar 2019-cu il və 30 aprel 2020-ci il
tarixləri aralığında müştəri hesablarının orta qalığı 48,867,654 AZN (audit olunmamış) olmuşdur.
Bankın səhmdarları likvidliklə bağlı problemlər olan dövrlərdə Banka davamlı dəstək verirlər. Rəhbərlik, gələcəkdə də Bankın likvidlik və kapital yetərsizliyi problemi
ilə üzləşəcəyi təqdirdə səhmdarların Banka dəstəyinin olacağını təxmin edir.
Qiymətləndirmə və görülən tədbirlər nəticəsində rəhbərlik Bankın növbəti on iki ay ərzində likvidlik mövqeyini bağlayacağına inanır.
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26. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ (davamı)
Bazar riski

Qrup bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan faiz, valyuta və pay alətləri üzrə açıq mövqelər
ilə əlaqədar bazar risklərinə məruz qalır. İdarə Heyəti qəbul edilə bilən risklərin səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən
edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir. Buna baxmayaraq, bu cür yanaşmadan istifadə edilməsi bazarda daha
əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyi halda, müəyyən edilmiş limitlərdən artıq zərərlərin yaranmasının
qarşısını almır.
Xarici valyuta riski
Xarici valyuta riski xarici valyuta dəyişikliklərinin maliyyə instrumentlərinin dəyərinə təsiri şəklində başa
düşülür. Qrup xarici valyuta məzənnə dəyişikliyinin maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin dövriyyəsinin
vəziyyətinə yaradacağı enib qalxma təsirinə məruz qalır.

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
CƏMİ AKTİVLƏR
Banklara və digər maliyyə
institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
AÇIQ BALANS
VƏZİYYƏTİ

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
və lizinqlər
Digər maliyyə aktivləri
CƏMİ AKTİVLƏR
Banklara və digər maliyyə
institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər
Müştəri hesabları
Digər maliyyə öhdəlikləri
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
AÇIQ BALANS
VƏZİYYƏTİ

AZN

USD

EUR

RUR

Başqa
valyutalar

Cəmi 2019

13,930,649
415,761

8,977,529
416,554

816,108
50,833

132,247
34,490

332,488
-

24,189,021
917,638

111,167,607
163,006
125,677,023

22,768,019
77,588
32,239,690

2,638,986
6,368
3,512,295

4,553
171,290

332,488

136,574,612
251,515
161,932,786

48,046,972
74,901,817
1,604,938
124,553,727

19,470
24,142,576
53,677
24,215,723

18.62
1,605,542
56,249
1,661,810

7,079.29
42,604
3,893
53,576

-

48,073,540
100,692,539
1,718,757
150,484,836

1,123,296

8,023,967

1,850,485

117,714

332,488

11,447,950

AZN

USD

EUR

RUR

Başqa
valyutalar

Cəmi 2018

12,575,419
845,798

3,262,511
76,595

1,425,917
2,896

101,568
32,447

2,040,737
240,790

19,406,152
1,198,526

115,060,148
64,801
128,546,166

3,666,173
279
7,005,558

1,785,642
20,374
3,234,829

134,015

2,281,527

120,511,963
85,454
141,202,095

38,507,675
59,705,872
1,184,800
99,398,347

3,932,591
24,193,250
25,245
28,151,086

339
1,825,380
38,615
1,864,334

53,895
53,895

432
42,051
42,483

42,440,605
85,778,829
1,290,711
129,510,145

29,147,819

(21,145,528)

1,370,495

80,120

2,239,044

11,691,950
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26. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ (davamı)
Kommersiya bank əməliyyatlarından yaranan xarici valyuta riskinə Bankın Əməliyyat Departamenti tərəfindən
hər gün nəzarət olunur və bu risklər aşağıdakı qaydada idarə edilir:
i.

Hər bir xarici valyuta üzrə ARMB-nin müəyyən etdiyi açıq valyuta mövqeyi limitlərinin saxlanması;

ii. Hər bir valyuta üzrə xarici valyuta mövqeyinin səviyyəsi və bu valyutaların müvafiq likvidlik
səviyyəsi arasında qarşılıqlı əlaqənin monitorinqi;
iii. Xüsusilə ABŞ dolları, Avro və Rusiya rublu kimi xarici valyuta məzənnələrindəki dəyişkənlik
meyllərinin proqnozlaşdırılması; və
iv. İxrac-idxal əməliyyatları ilə məşğul olan Bankın iri müştərilərinin fəaliyyəti və bank əməliyyatlarının
təhlil edilməsi.
Açıq valyuta mövqeyi limitləri. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Açıq Valyuta Mövqeyi
Limitlərinin Müəyyən Edilməsi və Tənzimlənməsi haqqında Qaydalarına uyğun olaraq, Bankın hər hansı bir
valyuta üzrə açıq valyuta mövqeyi Bankın məcmu kapitalının 10%-dən, bütün xarici valyutalar üzrə isə 20%dən artıq olmamalıdır.
Rəhbərlik 31 dekabr 2019-cu il tarixinə yerli qanunvericiliyə uyğun müəyyən edilmiş açıq valyuta mövqeyi
limitlərinə riayət olunduğunu hesab edir. Bankın yerli qanunvericiliyə uyğun müəyyən edilmiş açıq valyuta
mövqeyi onun yerli standartlara uyğun hazırlanmış hesabatları əsasında hesablanır və bu hesablama Bankın
hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında göstərilən məlumatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər.
Faiz dərəcəsi riski
Bank bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsiri ilə
əlaqədar riskə məruz qalır. Bu cür dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin faiz dərəcələri üzrə
gözlənilməyən dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə faiz marjaları həmçinin azala və ya zərərin yaranmasına səbəb
ola bilər. Rəhbərlik faiz dərəcələrinin dəyişməsinin qəbul edilə bilən səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu
limitlərə hər gün nəzarət edir. Aşağıdakı cədvəldə Bankın məruz qaldığı faiz dərəcəsi riski üzrə ümumi təhlil
əks olunur.
Vergidən əvvəlki mənfəətə təsir:

Banklardan alınacaq vəsaitlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər və
lizinqlər
Cəmi
Banklara və digər maliyyə
institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər
Müştəri hesabları
Cəmi
Mənfəət/zərərə xalis təsir

Faizdərəcəsi
+1%

31dekabr2019-cu il
Faizdərəcəsi
-1%

Faizdərəcəsi
+1%

31dekabr2018-ci il
Faizdərəcəsi
-1%

24,316

(24,316)

11,985

(11,985)

946,686
955,862

(946,686)
(955,862)

1,205,119
1,217,104

(1,205,119)
(1,217,104)

(479,734)
(907,535)
(1,387,269)
(431,407)

479,734
907,535
1,387,269
431,407

(424,406)
(857,788)
(1,282,194)
(65,090)

424,406
857,788
1,282,194
65,090
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27. KAPİTALIN İDARƏ EDİLMƏSİ

Kapitalın idarə edilməsi
Kapitalın idarə olunmasında Bankın məqsədi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“ARMB”) kapitalın
məbləği ilə bağlı müəyyən etdiyi tələblərə riayət edilməsini, Bankın fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin
və kapitalın adekvatlığı əmsalının 10% həcmində saxlanılması üçün kifayət qədər kapital bazasının
saxlanılmasını təmin etməkdir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi kapital adekvatlığı
əmsallarına riayət edilməsinə Bankın İdarə Heyətinin Sədri, Baş Mühasib, Daxili Audit Departamentinin
Direktoru, Audit Komitəsinin Sədri və Müşahidə Şurasının Sədri tərəfindən baxılmış və təsdiqlənmiş müvafiq
hesablamalardan ibarət aylıq hesabatlar vasitəsilə nəzarət edilir.
ARMB-nin kapitalın məbləği ilə bağlı mövcud tələblərinə görə banklar: (a) məcmu kapitalın minimum
məbləğini 50,000 min AZN həcmində saxlamalı; (b) məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə
nisbətini (“məcmu kapitalın adekvatlığı əmsalı”) minimum 10% və (c) 1-ci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə
ölçülmüş aktivlərə nisbətini (“1-ci dərəcəli kapitalın adekvatlığı əmsalı”) minimum 5% və ya yuxarı
saxlanılmasını təmin etməlidir.
ARMB-nin kapital adekvatlığı əmsalı
ARMB banklardan minimum kapital adekvatlığı əmsalının 10% (2018: 10%) olmasını tələb edir. 31 dekabr
2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il tarixlərinə Bankın kapitalın adekvatlığı nisbəti aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr 2019-cu il
60,170,186
4,108,481
(100,000)
64,178,667
181,833,092
35%
33%

1-ci dərəcəli capital
2-ci dərəcəli capital
Çıxılsın: kapitaldan tutulmalar
Cəmi məcmu kapital
Riski ölçüləbilən aktivlər
Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı
1-ci dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı

31 dekabr 2018-ci il
58,898,416
2,365,764
(100,000)
61,164,180
173,520,560
31%
30%

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti, bankların nizamnamə kapitalının minimal olaraq
50 milyon AZN məbləğində saxlanılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Məcmu kapitalın minimal məbləği
üzrə olan tələb 01 yanvar 2015-ci il tarixindən başlayaraq qüvvəyə minmişdir.
31 dekabr 2019-cu il tarixinə cəmi məcmu kapital 64,178,667AZN təşkil etmişdir ki, bu da ARMB-nin
normativlərinə uyğundur.
Rəhbərlik 31 dekabr 2019-cu il tarixində Bank tərəfindən ARMB-nin digər bütün normalarına riayət edildiyini
hesab edir.
28. HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR
11 mart 2020-ci il tarixində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, bütün dünya iqtisadiyyatına, eləcə də Qrupun
gəlirlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən qlobal koronavirus (COVID-19) pandemiyasını elan etdi.
Ölkədə infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün, COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə müxtəlif
ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah
tərəfindən 24 mart 2020-ci il tarixindən 31 may 2020-ci il tarixinə qədər xüsusi karantin rejimi elan edildi.
Dövlət əhəmiyyətli və həyat təminatlı obyektlər, eləcə də insanların həyat və fəaliyyəti üçün zəruri olan iş və
xidmət sahələrindən başqa digər istiqamətlər üzrə müəssisələrin fəaliyyəti qeyd olunan tarixə qədər
dayandırıldı.
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28. HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR (davamı)
31 mart 2020-ci il tarixində “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və
səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi
sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir
sıra tədbirlər haqqında” AR Prezidentinin Sərəncamına əsasən, sahibkarlara dəyə biləcək itkilərin minimuma
endirilməsi, o cümlədən sahibkarlığa dövlət dəstəyinin göstərilməsi üçün təkliflər paketi təqdim edildi.
Mövcud vəziyyətin Qrupun fəaliyyətində durğunluğa səbəb olduğu müşahidə olunmaqla bərabər nə qədər
müddət davam edəcəyi və sonrakı təsirləri haqqında dəqiq proqnozların verilməsi qeyri-mümkündür. Bu
səbəbdən hal-hazırda rəhbərlik sözügedən pandemiyanın maddi təsirlərini qiymətləndirmək iqtidarında deyil.

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 asılıdır. Bu səbəbdən sözügedən
sahənin qiymətlərində yaranan fərqlər iqtisadiyyat üzərində böyük təsirə malikdir və neftin dəyərindəki kəskin
dəyişikliklər valyuta dəyərdən düşməsi, iqtisadiyyat və sənaye sahələrinin inkişafında ləngimələr, həmçinin pul
vəsaitlərinin dövriyyəsində yaranan qeyri-sabitlik kimi bu və ya digər makro-iqtisadi faktorların mövcudluğuna
gətirib çıxarır.
Beynəlxalq bazarda neftin qiymətinin aşağı enməsi neft ixrac edən ölkələrin iqtisadiyyatı üçün ən böyük təhlükə
hesab olunmaqdadır. 2020-ci ilin 9 mart tarixindən etibarən neftin qiymətində qəfil enmə müşahidə olunmağa
başlamışdır və bu birbaşa neft istehsal edən ölkələrə, eləcə də Azərbaycana öz təsirini göstərir. 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 dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Neftin
dəyərindəki azalma uzun müddət davam edərsə, iqtisadiyyatın genişləndirilməsində uzunmüddətli geriləmələr,
bank və daşınmaz əmlak kimi müttəfiq sahələrə mənfi təsirlərlə nəticələnəcəkdir.
Neft böhranı 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. Makro-iqtisadi
amillərin gözlənilən dəyişiklikləri səbəbindən rəhbərlik bu dəyişikliklərin Qrupun əməliyyatları üzərində
təsirini dəqiq qiymətləndirmək və yarana biləcək nəticələrlə bağlı hər hansı bir ölçü götürmək iqtidarında deyil.
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