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Bakı, AZ 1010, Azərbaycan. T:+994

Müst

Unibank Kommersiya Bankının S

1 Biz Unibank Kommersiya Bankının (“Bank”) v
2010-cu il tarixinə konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqq
tamamlanan il üzrə konsolidasiya edilmiş 
kapitalda dəyişikliklər və konsolidasiya edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqq
eləcə də əsas uçot prinsiplərindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə 
hesabatlarının auditini aparmışıq

Konsolidasiya Edilmiş Maliyy

2 Rəhbərlik hazırkı konsolidasiya edilmiş
Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına v
ya səhv üzündən əhəmiyyətli təhriflər olmayan 
hazırlanması üçün rəhbərliyin fikrincə zəruri olan daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daş

Auditorun Məsuliyyəti

3 Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit 
üzrə rəy bildirməkdir. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlar
Standartlar bizdən etik normalara riayət etməyi və və auditin planlaşd
konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlar
əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir

4 Auditə konsolidasiya edilmiş
sübutunun əldə edilməsi üçün prosedurlar
auditorun mülahizəsindən, eləcə də f
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən 
asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən a
effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlar
hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən 
hazırlanması və düzgün təqdim edilm
Bundan əlavə, auditə mövcud uçot siyasətinin uy
əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də 
ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir

5 Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq 
əsası təmin edir.  

Rəy 

6 Bizim rəyimizcə, əlavə edilən 
tarixinə Qrupun maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və 
pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər bax
Standartlarına uyğun olaraq düzgün

27 aprel 2011-ci il
Bakı, Azərbaycan Respublikas

ərbaycan MMC, Landmark Ofis Plaza III, 12ci mərtəbə
994 (12) 497 2515, F: +994 (12)497 7411, www.pwc.com

Müstəqil Auditorun Hesabatı 

Unibank Kommersiya Bankının Səhmdarlarına və İdarə Heyətinə: 

Kommersiya Bankının (“Bank”) və onun törəmə müəssisələrinin (“Qrup”)
ə konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı v
ə konsolidasiya edilmiş mənfəət haqqında məcmu hesabat, konsolida

əyişikliklər və konsolidasiya edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqq
əcə də əsas uçot prinsiplərindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə 

hesabatlarının auditini aparmışıq.

dasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin Məsuliyyəti

konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabat
Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə, həmçinin f

əhv üzündən əhəmiyyətli təhriflər olmayan konsolidasiya edilmiş maliyy
əhbərliyin fikrincə zəruri olan daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daş

ığımız audit əsasında həmin konsolidasiya edilmiş 
ə rəy bildirməkdir. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. H

ən etik normalara riayət etməyi və və auditin planlaşdırılması v
ə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər 

əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir.

konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair audit 
əldə edilməsi üçün prosedurların həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar 

əsindən, eləcə də fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində konsolidasiya edilmiş 
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən 

əmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin 
ə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlar

əqsədilə müəssisə tərəfindən konsolidasiya edilmiş maliyy
dim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. 

əlavə, auditə mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot ehtimallar
ətləndirilməsi, eləcə də konsolidasiya edilmiş maliyy

əyərləndirilməsi daxildir.

əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq 

əyimizcə, əlavə edilən konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2010
ə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və 

əsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabat
araq düzgün əks etdirir. 

ərbaycan Respublikası 

ə, Nizami küçəsi, 90A,
com

ə onun törəmə müəssisələrinin (“Qrup”) 31 dekabr
ında hesabatı və həmin tarixdə 

əcmu hesabat, konsolidasiya edilmiş 
əyişikliklər və konsolidasiya edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, 

əcə də əsas uçot prinsiplərindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə 

əlxalq Maliyyə Hesabatı 
ə düzgün təqdim edilməsinə, həmçinin fırıldaqçılıq və 

maliyyə hesabatlarının 
əhbərliyin fikrincə zəruri olan daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.  

konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 
ına uyğun aparmışıq. Həmin 

ırılması və aparılmasını 
ətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər 

ıqlamalara dair audit 
. Seçilmiş prosedurlar 
konsolidasiya edilmiş 

əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən 
əssisənin daxili nəzarət sisteminin 

ə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib 
maliyyə hesabatlarının 

əsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. 
ə rəhbərliyin uçot ehtimallarının 

maliyyə hesabatlarının 

əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq 

ı 31 dekabr 2010-cu il
ə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və 

əlxalq Maliyyə Hesabatı 



Unibank Kommersiya Bankı 
Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat  

5-76-cı sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsidir.  1

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Qeyd 31 dekabr

2010
31 dekabr

2009
1 yanvar

2009

AKTİVLƏR
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 7            54,600 52,481 39,117
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar                  727 637 3,665
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr 8             27,903 35,655 16,117
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 9           228,022 223,319 317,714
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları 10               2,480 772 869
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya qiymәtli 
kağızları 11                200 - -

Tәxirә salınmış vergi aktivi 25              2,062 - -
Cari mәnfәәt vergisi üzrә qabaqcadan ödәnişlәr  1,074 - -
Binalar vә avadanlıqlar 12            38,600 11,195 12,387
Qeyri-maddi aktivlәr 12               1,635 1,026 945
Sair maliyyә aktivlәri 13               2,387 1,254 419
Sair aktivlәr 14            10,956 35,662 27,762

CƏMİ AKTİVLƏR 370,646 362,001 418,995

ÖHDƏLİKLƏR
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 15 14,455 4,824 7,386
Müştәri hesabları 16 181,671 148,026 142,281
Buraxılmış borc qiymәtli kağızları  - - 750
Müddәtli borc öhdәliklәri 17 108,555 140,173 200,361
Cari mәnfәәt vergisi öhdәliyi  44 2,747 993
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliyi 25 - 264 71
Sair maliyyә öhdәliklәri 18 1,490 3,382 1,376
Sair öhdәliklәr 19 267 1,788 529
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri 20 21,990 21,603 21,546

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 328,472 322,807 375,293

KAPİTAL
Nizamnamә kapitalı 21              44,919 30,000 15,000
Sәhm mükafatı 21                    484 484 12,076
Satıla bilәn investisiya kağızları üzrә yenidәn  
qiymәtlәndirmә ehtiyatı 10                          - 70 70

(Yığılmış zәrәr)/Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt                (5,558) 6,822 15,359

Bankın səhmdarlarına aid olan xalis aktivlər 39,845 37,376 42,505
Qeyri-nəzarət payı 2,329 1,818 1,197

CƏMİ KAPİTAL 42,174 39,194 43,702

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 370,646 362,001 418,995

27 aprel 2011-ci il tarixindә İdarә Heyәti adından imzalanmış vә buraxılış üçün tәsdiqlәnmişdir.  

______________________________ ______________________________
Faiq Hüseynov Anna Kostina
İdarә Heyәtinin Sәdri Baş Mühasib



Unibank Kommersiya Bankı 
Konsolidasiya Edilmiş Mənfəət Haqqında Məcmu Hesabat 

5-76-cı sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsidir.  2

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2010 2009

Faiz gәlirlәri 22 43,263 52,416
Faiz xәrclәri 22 (23,960) (24,674)

Xalis faiz gəlirləri 19,303 27,742
Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat 9 (12,428) (7,747)

Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri 6,875 19,995

Haqq vә komissiya gәlirlәri 23 6,576 5,581
Haqq vә komissiya xәrclәri 23 (796) (560)
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә gәlir – zәrәr çıxılmaqla 414 1,717
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә  
gәlir – zәrәr çıxılmaqla/(zәrәr – gәlir çıxılmaqla) 129 (1,456)

Sair әmәliyyat (xәrclәri)/gәlirlәri   (160) 184
İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri 24 (23,109) (20,766)

Vergidən əvvəlki (zərər)/mənfəət (10,071) 4,695
Mәnfәәt vergisi krediti/(xәrci) 25 1,829 (3,611)

İL ÜZRƏ (ZƏRƏR)/MƏNFƏƏT (8,242) 1,084

İl üzrə sair məcmu gəlir - -

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU (ZƏRƏR)/GƏLİR (8,242) 1,084

(Zərər)/mənfəət aşağıdakı kimi bölüşdürülür:
- Bankın sәhmdarlarına  (8,753) 463
- Qeyri-nәzarәt payına  511 621

İl üzrə (zərər)/mənfəət (8,242) 1,084

Cəmi məcmu (zərər)/gəlir aşağıdakı kimi bölüşdürülür:
- Bankın sәhmdarlarına  (8,753) 463
- Qeyri-nәzarәt payına  511 621

İl üzrə cəmi məcmu (zərər)/gəlir (8,242) 1,084

Bankın səhmdarlarına düşən (zərər)/mənfəət üçün səhm üzrə 
(zərər)/mənfəət, əsas və azaldılmış 
(bir sәhm üzrә AZN ilә) 26 (0.50) 0.04



Unibank Kommersiya Bankı  
Konsolidasiya Edilmiş Səhmdar Kapitalında Dəyişikliklər Haqqında Hesabat 

5-76-cı sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsidir.  3

Bankın səhmdarlarına aid olan hissə Qeyri-
nəzarət 

payı

Cəmi 
səhmdar 

kapitalı

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd

Nizam-
namə 

kapitalı

Səhm 
mükafatı

Satıla 
bilən 

investisiya
qiymətli 
kağızları 

üzrə 
yenidən 

qiymətlən-
dirmə 

ehtiyatı

Bölüş-
dürül-

məmiş 
mənfəət/
(Yığılmış 

zərər)

Cəmi

1 yanvar 2009-cu il tarixinə qalıq 15,000 12,076 70 15,359 42,505 1,197 43,702

İl üzrә mәnfәәt  - - - 463 463 621 1,084

2009-cu il üzrə cəmi məcmu gəlir - - - 463 463 621 1,084

Yeni sәhm emissiyası 21 15,000 - - (9,000) 6,000 - 6,000

Sәhm mükafatının lәğv olunması  - (11,592) - - (11,592) - (11,592)

31 dekabr 2009-cu il tarixinə qalıq 30,000 484 70 6,822 37,376 1,818 39,194

İl üzrә zәrәr  - - - (8,753) (8,753) 511 (8,242)

Yenidәn qiymәtlәndirmә 
ehtiyatının realizasiyası 10 - - (70) 70 - - -

2010-cu il üzrə cəmi məcmu zərər - - (70) (8,683) (8,753) 511 (8,242)

Yeni sәhm emissiyası 21 11,592 - - - 11,592 - 11,592

Kapitallaşdırılmış 
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt 21 3,327 - - (3,327) - - -

Sәhmdarlara dividend şәklindә 
olmayan ödәnişlәr 21 - - - (370) (370) - (370)

31 dekabr 2010-cu il tarixinə qalıq 44,919 484 - (5,558) 39,845 2,329 42,174



Unibank Kommersiya Bankı 
Konsolidasiya Edilmiş Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 

5-76-cı sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsidir.  4

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2010 2009

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Alınmış faizlәr 45,292 52,363
Ödәnilmiş faizlәr (23,893) (23,965)
Alınmış haqq vә komissiyalar 6,576 4,850
Ödәnilmiş haqq vә komissiyalar (796) (560)
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә gәlir 414 2,448
Ödәnilmiş sair әmәliyyat xәrclәri (143) 184
Ödәnilmiş inzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri (19,718) (17,887)
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi (4,274) (1,664)

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl 
əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti  3,458 15,769

ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlarda xalis (artım)/azalma (90) 3,028
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrdә xalis azalma/(artım) 7,775 (19,538)
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarda xalis (artım)/azalma (23,012) 86,701
Sair maliyyә aktivlәrindә xalis (artım)/azalma (1,133) 167
Sair aktivlәrdә xalis azalma/(artım) 14 (7,422)
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrdә xalis (azalma)/artım 9,631 (2,343)
Müştәri hesablarında xalis artım/(azalma) 34,148 (4,656)
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlarında xalis azalma - (750)
Sair maliyyә öhdәliklәrindә xalis azalma (1,809) (151)
Sair öhdәliklәrdә xalis azalma (1,516) (1,292)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri 27,466 69,513

İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının alınması (10,072) (10)
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının geri qaytarılması 8,363 107
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya qiymәtli kağızlarının 
alınması 11 (200) -

Binalar vә avadanlıqların alınması (3,643) (1,279)
Binalar vә avadanlıqların satışından daxilolmalar 67 15

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri (5,485) (1,167)

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin
hərəkəti 

Müddәtli borc öhdәliklәrindәn daxilolmalar 22,831 116,494
Müddәtli borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi (54,432) (176,077)
Adi sәhmlәrin emissiyası 21 11,592 6,000
Sәhmdarlara dividend şәklindә olmayan ödәnişlәr 21 (370) -

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri (20,379) (53,583)

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinə təsiri 517 (1,399)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım 2,119 13,364
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 7 52,481 39,117

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7 54,600 52,481
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1 Giriş 

Unibank Kommersiya Bankı (“Bank”) vә onun törәmә müәssisәlәrinin (birlikdә “Qrup” adlandırılır) 31 
dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il üçün hazırkı maliyyә hesabatları Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı 
Standartlarına uyğun hazırlanmışdır. 

Bank Azәrbaycan Respublikasında tәsis olunub vә bu ölkәdә fәaliyyәt göstәrir. Bank Azәrbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış açıq sәhmdar cәmiyyәtidir. Bankın әsas 
sәhmdarı cәnab Eldar Qәribovdur (2009: cәnab Eldar Qәribov).  

UniLeasing şirkәti (“UniLeasing”) 17 iyun 2004-cü il tarixindә Azәrbaycan Respublikası Ədliyyә 
Nazirliyindә dövlәt qeydiyyatından keçmişdir. Şirkәt 2004-cü ilin avqust ayında fәaliyyәtә başlamışdır vә 
sәhmlәrinin 66.7%-i Banka mәxsusdur.  

Sәhmlәri 100% Banka mәxsus olan UniCapital Şirkәti (“UniCapital”) 23 yanvar 2008-ci il tarixindә 
Azәrbaycan Respublikası Ədliyyә Nazirliyindә dövlәt qeydiyyatından keçmişdir. Şirkәt 2008-ci ilin fevral 
ayında fәaliyyәtә başlamışdır. Şirkәtin әsas fәaliyyәti müştәrilәr adından sәhm portfelinin idarә edilmәsi 
vә Azәrbaycanın qiymәtli kağızlar bazarında sәrmayә xidmәtlәrinin göstәrilmәsindәn ibarәtdir. 

Əsas fəaliyyət növləri. Bankın әsas fәaliyyәti Azәrbaycan Respublikasında hüquqi vә fiziki şәxslәr üçün 
bank xidmәtlәrinin göstәrilmәsindәn ibarәtdir. Bank 1992-ci ildәn Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı 
(“ARMB”) tәrәfindәn verilmiş ümumi bank lisenziyası әsasında fәaliyyәt göstәrir.  

Bank 29 dekabr 2006-cı il tarixli “Əmanәtlәrin sığortalanması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 
Qanununda nәzәrdә tutulan әmanәtlәrin sığortalanması üzrә dövlәt proqramında iştirak edir. Əmanәtlәrin 
Sığortalanması Fondu fiziki şәxslәrin 30 min AZN-dәn çox olmayan әmanәtlәri üzrә tam kompensasiya 
ödәnilmәsinә zәmanәt verir: 

Bankın Azәrbaycan Respublikasında iyirmi dörd filialı vardır (2009: iyirmi dörd filial).  

Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi ölkə. Bankın hüquqi ünvanı aşağıdakı kimidir: 

R. Behbudov küçәsi 55,  
AZ1022
Bakı, Azәrbaycan Respublikası 

Əməliyyat valyutası. Hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr, xüsusi qeydlәr 
göstәrilmәdiyi halda, min Azәrbaycan Manatı ilә (“min AZN”) әks olunmuşdur. Azәrbaycan Manatı 
(“AZN”) Azәrbaycan Respublikasının rәsmi valyutasıdır. 

2 Qrupun Əməliyyat Mühiti 

Azərbaycan Respublikası. Azәrbaycan Respublikasında inkişaf etmәkdә olan bazar iqtisadiyyatına xas 
xüsusiyyәtlәr, o cümlәdәn digәr ölkәlәrdә sәrbәst dönәrli olmayan valyuta, xarici valyuta әmәliyyatları 
üzrә ciddi nәzarәt vә nisbәtәn yüksәk inflyasiya sәviyyәsi mövcuddur. Azәrbaycanın bank sektoru ictimai 
fikirdәki mәnfi dәyişikliklәrә vә iqtisadi şәraitә qarşı hәssasdır. Bәzәn Azәrbaycan iqtisadiyyatında likvidlik 
risklәri ilә әlaqәdar olaraq bank sektoruna inamın azalması halları müşahidә olunur. Rәhbәrlik, bank 
sektorundakı iqtisadi tendensiyaları vә aparılacaq islahatları, habelә Azәrbaycanın bank sektorunda 
likvidlik vә ya inamın azalması hallarının Qrupun maliyyә vәziyyәtinә mümkün tәsirini qabaqcadan 
proqnozlaşdırmaq iqtidarında deyil. 

Azәrbaycan Respublikasının vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyi müxtәlif şәrhlәrә vә tez-tez baş verә 
bilәn dәyişikliklәrә mәruz qalır. Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn bankların 
üzlәşdiyi çәtinliklәrә müflislәşmә vә iflas haqqında qanunverici bazanın tәkmillәşdirilmәsi zәrurәti, 
rәsmilәşdirilmiş qeydiyyat vә girovun hesabına borcların ödәnilmәsi prosedurlarının çatışmazlığı, elәcә 
dә hüquqi vә fiskal sistemlә bağlı digәr çatışmazlıqlar daxildir. Azәrbaycan Respublikasında iqtisadi 
inkişafın gәlәcәk perspektivlәri Hökumәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyә vә pul islahatlarının 
effektivliyindәn, elәcә dә vergi, hüquq, normativ vә siyasi sistemin inkişafından xeyli dәrәcәdә asılıdır. 
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2     Qrupun Əməliyyat Mühiti (davamı) 

Qlobal maliyyə bazarlarındakı son qeyri-sabitlik. 2007-ci ilin ortalarında başlamış qlobal likvidlik 
böhranı kapital bazarlarında maliyyәlәşdirmә sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә, banklararası kredit 
dәrәcәlәrinin mütәmadi olaraq artmasına vә Azәrbaycanın bank sektorunda likvidlik sәviyyәsinin 
azalmasına sәbәb olmuşdur. Bu isә müştәrilәrә verilmiş yeni kreditlәr vә avansların sayının әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә azalmasına vә mümkün olduqda beynәlxalq institutlar vә digәr yerli banklardan borc 
vәsaitlәrinin alınması zamanı maliyyәlәşdirmә xәrclәrinin artmasına gәtirib çıxarır. Qlobal maliyyә 
bazarlarında baş verәn qeyri-müәyyәnliklәr bankların müflislәşmәsinә, hәmçinin Amerika Birlәşmiş 
Ştatları, Qәrbi Avropa ölkәlәri, Rusiyada bankların xilasına dair tәdbirlәrin görülmәsi zәrurәtinә gәtirib 
çıxarmışdır. Bu cür hallar Qrupun yeni borc vәsaitlәri әldә etmәsi vә daha erkәn dövrlәrdә hәyata 
keçirilәn әmәliyyatlara tәtbiq edilәn şәrtlәr ilә mövcud borc vәsaitlәrini yenidәn maliyyәlәşdirmәsi 
qabiliyyәtinә tәsir göstәrә bilәr. Bundan әlavә, Qrupun debitorları likvidlik sәviyyәsinin aşağı olmasından 
zәrәr çәkә bilәr vә bu da öz növbәsindә onların öhdәliklәrini yerinә yetirmәk qabiliyyәtinә tәsir göstәrә 
bilәr. Debitorlar üçün qeyri-әlverişli әmәliyyat şәrtlәri hәmçinin pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә rәhbәrliyin 
proqnozlarına, elәcә dә maliyyә vә qeyri-maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmәnin müәyyәn edilmәsinә 
tәsir göstәrә bilәr. Rәhbәrlik, mövcud mәlumatlara әsasәn dәyәrsizlәşmәnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı 
istifadә edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә tәxminlәrin yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsini lazımi 
şәkildә әks etdirmişdir. 

Rәhbәrlik maliyyә bazarlarında likvidliyin gәlәcәkdә azalması vә valyuta vә kapital bazarlarında qeyri-
sabitliyin artmasının Qrupun maliyyә vәziyyәtinә tәsirini dәqiq qiymәtlәndirmәk iqtidarında deyil. 
Rәhbәrlik, mövcud şәraitdә Qrupun fәaliyyәtinin davamlılığını vә inkişafını tәmin etmәk üçün bütün lazımi 
tәdbirlәrin görülәcәyini hesab edir. Buna baxmayaraq, qlobal maliyyә böhranının tam tәsirini 
proqnozlaşdırmaq vә ya ona qarşı tәdbirlәr görmәk qeyri-mümkündür. Bununla belә, Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankı qlobal maliyyә bazarlarında qeyri-sabitliyin davam etdiyi bir vaxtda yerli 
bankların öz likvidlik mövqelәrini son illәr әrzindә Azәrbaycanda yığılmış mövcud ehtiyatlar hesabına 
artırması üçün onlara yardım göstәrәcәyini bәyan etmişdir vә bu günә qәdәr belә maliyyә dәstәyi 
göstәrmişdir. Lakin, qlobal maliyyә böhranının Bankın bir çox borcalanlarına tәsir göstәrmәsi nәticәsindә 
aktivlәrin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi riski qalmaqdadır. 

3 Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi 

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları. Hazırkı konsolidasiya 
edilmiş maliyyә hesabatları maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrlә ilkin uçotu vә satıla bilәn maliyyә 
aktivlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi istisna olmaqla, Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarına 
(“BMHS”) uyğun olaraq ilkin dәyәr uçotuna әsasәn hazırlanmışdır. Qeyd olunan konsolidasiya edilmiş 
maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında istifadә edilәn әsas uçot prinsiplәri aşağıda göstәrilir. Hәmin uçot 
prinsiplәri başqa hallar nәzәrdә tutulmadıqda, bütün dövrlәrә müvafiq şәkildә tәtbiq edilmişdir (5 saylı 
Qeydә baxın).

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları. Törәmә müәssisәlәr Qrupun birbaşa vә ya dolayısı ilә 
sәsvermә hüquqlu sәhmlәrinin 50%-dәn artıq hissәsinә sahib olduğu vә ya qazanc әldә etmәk mәqsәdilә 
onun maliyyә vә әmәliyyat siyasәtinә nәzarәt etmәk gücü olduğu müәssisәlәr vә digәr tәşkilatlardır 
(xüsusi tәyinatlı müәssisәlәr daxil olmaqla). Qrupun digәr müәssisәyә nәzarәt etmәsini 
müәyyәnlәşdirәrkәn istifadә edilmәsi vә ya dәyişdirilmәsi mümkün olan potensial sәsvermә hüquqlarının 
mövcudluğu vә tәsiri nәzәrә alınır. Törәmә müәssisәlәr onların әmәliyyatları üzrә effektiv nәzarәt Qrupa 
keçdiyi andan konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına daxil edilir vә nәzarәtin itirildiyi tarixdәn 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarından çıxarılır.  

Törәmә müәssisәlәr konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında alış metodu ilә әks etdirilir.
Müәssisәlәrin birlәşmәsi nәticәsindә әldә edilmiş müәyyәn edilә bilәn aktivlәr vә qәbul edilmiş 
öhdәliklәr/şәrti öhdәliklәr qeyri-nәzarәt payının hәcmindәn asılı olmayaraq alış tarixindә onların әdalәtli 
dәyәrindә ölçülür.  

Qrup qeyri-nәzarәt payını hәr bir әmәliyyat üzrә fәrdi qaydada a) әdalәtli dәyәrlә vә ya b) әldә edilmiş 
şirkәtin xalis aktivlәrindә qeyri-nәzarәt payına proporsional şәkildә qiymәtlәndirir. 
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3 Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi (davamı) 

Əldә edilmiş şirkәtin müqabilindә ödәnişlәr tәqdim edilmiş aktivlәrin, buraxılmış pay alәtlәrinin vә 
yaranmış vә ya götürülmüş öhdәliklәrin әdalәtli dәyәrindә, o cümlәdәn şәrti ödәnişlәr üzrә razılaşmalar 
nәticәsindә yaranmış aktiv vә öhdәliklәrin әdalәtli dәyәrindә qiymәtlәndirilir. Bu zaman mәslәhәt 
xidmәtlәri, hüquq xidmәtlәri, qiymәtlәndirmә vә analoji peşәkar xidmәtlәrә görә ödәnişlәr kimi alış xәrclәri 
nәzәrә alınmır. Pay alәtlәrinin buraxılması zamanı yaranmış әmәliyyat xәrclәri kapitaldan çıxılır; borc 
qiymәtli kağızların buraxılması ilә bağlı yaranmış әmәliyyat xәrclәri onların balans dәyәrindәn çıxılır vә 
alış ilә bağlı bütün sair әmәliyyat xәrclәri xәrcә silinir. 

Şirkәtdaxili әmәliyyatlar, qalıqlar vә qrup şirkәtlәri arasındakı әmәliyyatlar üzrә realizasiya olunmamış 
gәlirlәr konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarından silinir; realizasiya olunmamış zәrәrlәr dә dәyәrin 
әldә edilmәsi halları istisna olmaqla, konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarından çıxarılır. Bank törәmә 
müәssisәsi ilә birlikdә Qrup tәrәfindәn qәbul edilmiş qaydalara uyğun vahid uçot siyasәti tәtbiq edir. 

Qeyri-nәzarәt payı Qrupun birbaşa vә ya dolayısı ilә sahib olmadığı paya düşәn törәmә müәssisәnin 
xalis fәaliyyәt nәticәlәri vә sәhmdar kapitalının hissәsidir. Qeyri-nәzarәt payı Qrupun sәhmdar kapitalının 
ayrıca komponentini tәşkil edir. 

Qeyri-nəzarət payının alışı və satışı. Qrup qeyri-nәzarәt payına malik olan tәrәflәrlә әmәliyyatların 
uçotu üçün kommersiya müәssisәi modelini tәtbiq edir. Alınmış qeyri-nәzarәt payının ödәnişi ilә balans 
dәyәri arasında hәr hansı fәrq olduqda, bu fәrq kapitalda birbaşa olaraq kapital ilә әmәliyyat kimi uçota 
alınır. Qrup satışdan әldә olunan ödәniş ilә satılmış qeyri-nәzarәt payının balans dәyәri arasındakı fәrqi 
sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr haqqında hesabatda kapital ilә әmәliyyat kimi uçota alır. 

Maliyyə alətləri - əsas qiymətləndirmə üsulları. Tәsnifat formalarından asılı olaraq maliyyә alәtlәri 
әdalәtli dәyәrlә vә ya amortizasiya edilmiş dәyәrlә әks etdirilir. Hәmin qiymәtlәndirmә üsulları aşağıda 
göstәrilir.  

Ədalətli dəyər әmәliyyatın hәyata keçirilmәsindә maraqlı olan, yaxşı mәlumatlandırılmış vә bir birindәn 
asılı olmayan alıcı vә satıcı arasında aktivin mübadilә edilә bilәi vә ya öhdәliyin yerinә yetirildiyi 
mәblәğdir. Ədalәtli dәyәr fәal bazarda alınıb satılan maliyyә aktivlәri üzrә cari tәlәb qiymәtini vә maliyyә 
öhdәliklәri üzrә cari tәklif qiymәtini әks etdirir. Ədalәtli dәyәr fәal bazarda alınıb satılan maliyyә aktivlәri 
üzrә cari tәlәb qiymәtini vә maliyyә öhdәliklәri üzrә cari tәklif qiymәtini әks etdirir. Bazar risklәri qarşılıqlı 
şәkildә әvәzlәşdirilәn aktiv vә öhdәliklәr ilә әlaqәdar Qrup qarşılıqlı surәtdә әvәzlәşdirilәn risklәr üzrә 
әdalәtli dәyәr göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi üçün orta bazar qiymәtlәrindәn istifadә edә bilәr vә xalis 
açıq mövqeyә müvafiq tәlәb vә tәklif qiymәti tәtbiq edә bilәr. Maliyyә alәti fәal bazarda o zaman sәrbәst 
surәtdә alınıb satıla bilәn aktivlәr kimi qәbul edilir ki, onların qiymәtlәri haqqında mәlumat fond birjasında 
vә ya digәr maliyyә tәşkilatından sәrbәst vә müntәzәm şәkildә әldә edilә bilsin vә bu zaman hәmin 
qiymәtlәr könüllü şәkildә bazar şәrtlәri çәrçivәsindә hәyata keçirilәn real vә müntәzәm әmәliyyatları әks 
etdirsin.

Bazar qiymәtlәri mövcud olmayan maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini müәyyәn etmәk üçün pul 
axınlarının diskontlaşdırılması modelindәn, könüllü şәkildә hәyata keçirilәn әn son әmәliyyatlar haqqında 
mәlumata әsaslanan modellәr kimi qiymәtlәndirmә üsullarından, elәcә dә investisiya qoyulan 
müәssisәlәr haqqında maliyyә mәlumatlarının tәhlilindәn istifadә edilir. Qiymәtlәndirmә üsulları müşahidә 
edilә bilәn bazar mәlumatları ilә dәstәklәnmәyәn fәrziyyәlәrin istifadә olunmasını tәlәb edә bilәr. Bu 
fәrziyyәlәrin hәr hansı birinin mümkün alternativ variantla әvәz edilmәsi nәticәsindә mәnfәәt, gәlir, aktiv 
vә öhdәlik mәblәğlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәsinә sәbәb olacaq hallar barәdә mәlumat hazırkı 
maliyyә hesabatlarında açıqlanır. 

İlkin dəyər alış tarixinә aktivi almaq üçün ödәnilmiş pul vәsaitlәrini vә ya onların ekvivalentlәrinin 
mәblәğini vә yaxud verilmiş digәr resursların әdalәtli dәyәrini әks etdirir vә əməliyyat xərclərini ehtiva
edir. İlkin dәyәrlә qiymәtlәndirmә yalnız bazar qiymәtlәri olmayan vә әdalәtli dәyәri etibarlı şәkildә ölçülә 
bilmәyәn pay alәtlәrindәki investisiyalara, elәcә dә açıq bazarda kotirovkası olmayan vә pay alәtlәri ilә 
ödәnilmәli vә onlara bağlı olan derivativlәrә tәtbiq edilir tәtbiq edilir. 4 vә 10 saylı Qeydlәrә baxın.  
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Əməliyyat xərcləri әlavә xәrclәri әks etdirir vә birbaşa olaraq maliyyә alәtinin alışı, buraxılması vә ya 
satışı ilә әlaqәlidir. Əlavә xәrclәr әmәliyyatın hәyata keçirilmәdiyi tәqdirdә yaranmayan xәrclәrdir. 
Əmәliyyat xәrclәrinә agentlәrә (satış üzrә agentlәr kimi fәaliyyәt göstәrәn işçilәr daxil olmaqla), 
mәslәhәtçilәrә, brokerlәrә vә dilerlәrә ödәnilmiş haqq vә komissiyalar, tәnzimlәyici orqanlar vә fond 
birjalarına ödәmәlәr, elәcә dә mülkiyyәt hüququnun köçürülmәsi üzrә vergilәr vә rüsumlar daxildir. Borc 
öhdәliklәri üzrә mükafat vә ya diskontlar, maliyyәlәşdirmә xәrclәri, daxili inzibati vә ya saxlama xәrclәri 
maliyyә xәrclәrinә daxil edilmir.  

Amortizasiya edilmiş dəyər әsas mәblәğin ödәnilmәsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizlәri daxil etmәklә, 
maliyyә aktivlәri üçün isә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üzrә hәr hansı silinmәni çıxmaqla aktivlәrin ilkin dәyәrini 
әks etdirir. Hesablanmış faizlәrә ilkin uçot zamanı tәxirә salınmış әmәliyyat xәrclәrinin vә effektiv faiz 
metodundan istifadә etmәklә ödәniş mәblәği üzrә hәr hansı mükafat vә ya diskontun amortizasiyası 
daxildir. Hesablanmış faiz gәlirlәri vә faiz xәrclәri, o cümlәdәn hesablanmış kupon gәlirlәri vә 
amortizasiya edilmiş diskont vә ya mükafat (verilmә zamanı tәxirә salınmış komissiyalar daxil olmaqla, 
әgәr varsa) ayrıca göstәrilmir vә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda müvafiq maddәlәrin balans 
dәyәrinә daxil edilir. 

Effektiv faiz metodu maliyyә alәtinin balans dәyәri üzrә sabit faiz dәrәcәsinin (effektiv faiz dәrәcәsi) tәmin 
edilmәsi üçün faiz gәlirlәri vә ya xәrclәrinin müvafiq dövr әrzindә uçota alınması metodudur. Effektiv faiz 
dәrәcәsi, tәxmin edilәn gәlәcәk pul ödәnişlәrini vә ya daxilolmaları (kreditlәr üzrә gәlәcәk zәrәrlәr xaric 
olmaqla) maliyyә alәtinin gözlәnilәn fәaliyyәt müddәti әrzindә vә ya müvafiq hallarda daha qısa müddәt 
әrzindә maliyyә alәtinin xalis balans dәyәrinә diskontlaşdıran dәqiq dәrәcәdir. Effektiv faiz dәrәcәsi 
maliyyә alәti üçün nәzәrdә tutulan dәyişkәn faiz dәrәcәsi üzrә kredit spredini әks etdirәn mükafatlar vә ya 
diskont vә yaxud bazar qiymәtlәrindәn asılı olaraq müәyyәn edilmәyәn digәr dәyişkәn amillәr istisna 
olmaqla, faiz dәrәcәlәrinin növbәti dәyişdirilmә tarixinә qәdәr dәyişkәn faizli alәtlәr üzrә pul vәsaitlәrinin 
hәrәkәtini diskont etmәk üçün istifadә edilir. Bu cür mükafatlar vә ya diskontlar maliyyә alәtinin gözlәnilәn 
tәdavül müddәti әrzindә amortizasiya edilir. Diskont dәyәrinin hesablanmasına müqavilә tәrәflәri 
arasında ödәnilmiş vә ya alınmış effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsini tәşkil edәn bütün komissiyalar 
daxildir.

Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması. Mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә әks etdirilmiş maliyyә 
alәtlәri әdalәtli dәyәrdә qeydә alınır. Bütün digәr maliyyә alәtlәri әmәliyyat xәrclәri dә daxil olmaqla 
әdalәtli dәyәrdә qeydә alınır. İlkin uçot zamanı әdalәtli dәyәr әn yaxşı olaraq әmәliyyat qiymәti ilә sübut 
edilir. İlkin uçot zamanı yaranan mәnfәәt vә ya zәrәr yalnız әdalәtli dәyәr ilә әmәliyyat qiymәti arasında 
fәrq olduqda qeydә alınır. Ədalәtli dәyәr eyni maliyyә alәti ilә aparılan digәr cari bazar әmәliyyatlarının 
müşahidәsi vә yaxud hәmin bazarlardan әldә edilәn mәlumatlara әsaslanan qiymәtlәndirmә üsulu ilә 
sübut edilir.

Qanunvericilik vә ya ümumi qәbul edilmiş bazar qaydaları ilә müәyyәn edilmiş vaxt çәrçivәsindә tәchiz 
olunması nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin bütün digәr alış vә satışları (“müntәzәm” alış vә satışlar), 
Qrupun maliyyә aktivini almaq vә ya satmaq öhdәliyini qәbul etdiyi әmәliyyat tarixindә qeydә alınır. Alış 
üzrә bütün digәr әmәliyyatlar müәssisәnin hәmin maliyyә alәti üzrә müqavilә tәrәfi olduqda qeydә alınır. 

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması. Qrup aşağıdakı hallarda maliyyә aktivlәrinin 
tanınmasını dayandırır: (a) aktivlәr geri alındıqda vә ya bu aktivlәrlә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
üzrә hüquqların müddәti başa çatdıqda vә ya (b) Qrup maliyyә aktivlәrindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin 
axını üzrә mülkiyyәt hüququnu ötürdükdә vә ya ötürülmә haqqında müqavilә bağladıqda vә bu zaman (i) 
hәmin aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә başqa tәrәfә 
ötürdükdә vә ya (ii) bu aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә 
ötürmәdikdә vә ya saxlamadıqda, lakin, hәmin aktivlәr üzrә nәzarәt hüququnu özündә saxlamadıqda. 
Nәzarәt qarşı tәrәfin öz mülkiyyәtindә olan aktivi satış üzrә mәhdudiyyәtlәr qoymadan әlaqәli olmayan 
üçüncü tәrәfә satmaq üçün praktiki imkana malik olmadığı hallarda saxlanılır. 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri pul vәsaitlәrinin 
әvvәlcәdәn mәlum olan mәblәğinә asan çevrilә bilәn vә dәyәrin cüzi dәyişmәsi kimi riskә mәruz qalan 
qoyuluşlardır. Overnayt depozitlәr istisna olmaqla, bütün qısamüddәtli banklararası yerlәşdirmәlәr digәr 
banklardan alınacaq vәsaitlәrә daxil edilir. Mәhdudlaşdırılmış mәblәğlәr pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәrindәn çıxarılır. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri amortizasiya edilmiş dәyәrlә әks etdirilir. 
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ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar. ARMB-dә manatla vә xarici valyutada yerlәşdirilmiş 
mәcburi ehtiyatlar maya dәyәrindә qeydә alınmaqla, Qrupun gündәlik әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk 
üçün nәzәrdә tutulmayan mәcburi ehtiyat depozitlәrini әks etdirir vә bu sәbәbdәn konsolidasiya edilmiş 
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti hesabatının tәrtib edilmәsi mәqsәdilә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә 
aid edilmir.

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər. Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr tәsbit edilmiş vә ya müәyyәn 
edilә bilәn tarixlәrdә qaytarılmaq şәrtilә Qrup tәrәfindәn müxbir banklara avans şәklindә nağd pul verildiyi 
zaman uçota alınır. Bu zaman, Qrupun derivativ maliyyә alәtlәri ilә әlaqәsi olmayan vә sәrbәst surәtdә 
alınıb satıla bilmәyәn debitor borcları üzrә alqı-satqı әmәliyyatı aparmaq niyyәti olmur. Digәr banklardan 
alınacaq vәsaitlәr amortizasiya edilmiş dәyәrlә әks etdirilir.  

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar tәsbit edilmiş vә ya 
müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә qaytarılmaq şәrtilә sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn qeyri-derivativ 
maliyyә alәtlәri ilә әlaqәsi olmayan debitor borclarının әldә edilmәsi vә ya yaradılması mәqsәdilә, Qrup 
tәrәfindәn müştәrilәrә avans şәklindә nağd pul verildiyi zaman uçota alınır. Bu zaman Qrupun hәmin 
debitor borcları üzrә alqı-satqı әmәliyyatı aparmaq niyyәti olmur. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 
amortizasiya edilmiş dәyәrlә әks etdirilir. 

Amortizasiya edilmiş dəyərlə tanınan maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi. Maliyyә aktivinin ilkin 
uçotundan sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә halın (“zәrәr halları”) nәticәsindә yaranmış vә etibarlı 
şәkildә tәxmin edilә bilәn maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupu üzrә daxil olacaq pul vәsaitlәrinin 
mәblәğinә vә ya dövrünә tәsir göstәrәn dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrә aid 
edilir. Ayrıca qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivi (әhәmiyyәtindәn asılı olmayaraq) ilә әlaqәdar dәyәrsizlәşmә 
üzrә zәrәrin baş vermәsinә dair Qrupda obyektiv dәlil olmadıqda, hәmin aktiv analoji kredit riskinә malik 
olan maliyyә aktivlәri qrupuna aid edilir vә dәyәrsizlәşmәyә görә birlikdә qiymәtlәndirilir. Maliyyә aktivinin 
dәyәrsizlәşmәsi mәsәlәsinә baxarkәn Qrupun nәzәrә aldığı әsas amillәr hәmin aktivin vaxtı keçmiş 
statusu vә hәr hansı girov tәminatının realizasiya oluna bilmәsidir.  

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin baş vermәsinә dair obyektiv әlamәtlәrin mövcud olmasını müәyyәn edәn 
әsas meyarlar aşağıda göstәrilir: 

- hәr hansı ödәnişin gecikdirilmәsi vә bu zaman gecikdirilmiş ödәnişin hesablaşma sistemlәrindәki 
gecikmә ilә izah edilә bilmәmәsi; 

- borcalanın әhәmiyyәtli maliyyә çәtinliklәri ilә üzlәşmәsi vә bunun Qrupun borcalan haqqında 
maliyyә mәlumatları ilә tәsdiqlәnmәsi; 

- borcalanın müflislәşmәsi vә ya onun maliyyә strukturunun yenidәn tәşkil edilmәsi riskinә mәruz 
qalması; 

- borcalana tәsir göstәrәn milli vә ya yerli iqtisadi şәraitin dәyişmәsi nәticәsindә onun ödәniş 
statusunda mәnfi dәyişikliklәrin baş vermәsi; vә ya 

- girovun dәyәrinin bazar şәrtlәrinin pislәşmәsi nәticәsindә әhәmiyyәtli dәrәcәdә aşağı düşmәsi. 

Aktivlәr üçün dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәrin kollektiv şәkildә qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә maliyyә aktivlәri 
analoji kredit risk xüsusiyyәtlәrinә әsasәn qruplaşdırılır. Hәmin xüsusiyyәtlәr qiymәtlәndirilәn aktivlәrin 
müqavilә üzrә şәrtlәrinә uyğun olaraq borcalanlar tәrәfindәn bütün mәblәğlәrin ödәnilmәsi qabiliyyәtinin 
göstәricisi olmaqla, bu cür aktivlәr qrupu üzrә gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin tәxmin edilmәsi üçün 
uyğundur. 

Dәyәrsizlәşmәyә qarşı mәcmu şәkildә qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivlәri qrupundakı pul vәsaitlәrinin 
gәlәcәk hәrәkәti, hәmin aktivlәrlә bağlı müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә, keçmişdә baş vermiş 
zәrәr halları nәticәsindә yaranacaq vaxtı keçmiş borcların hәcminә dair rәhbәrlikdә mövcud olan 
statistikaya vә vaxtı keçmiş borcların geri qaytarılması nailiyyәtinә әsasәn müәyyәn edilir. Keçmiş 
dövrlәrә tәsir göstәrmәyәn cari şәraitin tәsirini әks etdirmәk vә cari dövrdә mövcud olmayan keçmiş 
hadisәlәrin tәsirini aradan qaldırmaq mәqsәdilә, keçmiş illәrin statistikası müşahidә edilә bilәn cari 
mәlumatlara әsasәn tәnzimlәnir.  
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Amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınan dәyәrsizlәşmiş maliyyә aktivi ilә bağlı şәrtlәrә yenidәn 
baxılarsa vә ya bu şәrtlәr borcalanın vә yaxud borcverәnin maliyyә vәziyyәtindәki çәtinliklәrә görә 
dәyişәrsә, dәyәrsizlәşmәnin uçotu şәrtlәrin dәyişmәsindәn әvvәlki effektiv faiz dәrәcәsinә әsaslanır.  

Aktivin balans dәyәrini effektiv faiz dәrәcәsilә diskont edilmiş gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari 
dәyәrinә (kreditlәr üzrә baş vermәmiş gәlәcәk zәrәrlәr istisna olmaqla) silmәk üçün aktivlәr üçün 
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr ehtiyat hesablarında qeydә alınır. Girov qoyulmuş maliyyә aktivi üzrә tәxmin 
edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәrinin hesablanması girovun alınması vә satılması ilә 
bağlı mәsrәflәr çıxılmaqla, girov nәticәsindә yarana bilәn (girovun olub-olmaması ehtimal edildikdә) pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәtini әks etdirir.  

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin mәblәği sonrakı dövrdә baş vermiş hadisәyә görә azalarsa vә hәmin azalma 
obyektiv olaraq zәrәrin qeydә alınmasından sonra baş vermiş hadisәyә (mәsәlәn, borcalanın kredit 
reytinqinin artması kimi) aid edilәrsә, әvvәl qeydә alınmış dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr il üzrә mәnfәәt vә 
zәrәr hesabına yaradılmış ehtiyata düzәliş etmәklә bәrpa edilir. 

Aktivlәr qaytarıla bilmәdikdә onlar, aktivin vә ya onun hissәsinin bәrpa olunması üçün bütün zәruri 
prosedurların tamamlanmasından vә zәrәrin mәblәğinin müәyyәn edilmәsindәn sonra müvafiq zәrәr 
ehtiyatından silinir. Əvvәllәr silinmiş mәblәğlәrin bәrpa edilmәsi il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә 
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin azaldılması kimi uçota alınır.  

Verilmiş kreditin geri ödənilməməsinə görə Bankın mülkiyyətinə keçmiş təminat. Verilmiş kreditin 
geri ödәnilmәmәsinә görә Qrupun mülkiyyәtinә keçmiş tәminat vaxtı ötmüş kreditlәrlә bağlı Qrup 
tәrәfindәn әldә edilmiş maliyyә vә qeyri-maliyyә aktivlәrini әks etdirir. Bu aktivlәr әldә edildiyi zaman ilkin 
olaraq әdalәtli dәyәrdә uçota alınır vә aktivlәrin növündәn vә Qrupun hәmin aktivlәri istifadә etmәk 
niyyәtindәn asılı olaraq binalar vә avadanlıqlar, sair maliyyә aktivlәri vә ya sair aktivlәrin tәrkibindә mal-
material ehtiyatlarına daxil edilir vә sonradan bu cür aktivlәr üçün uçot siyasәtinә uyğun olaraq yenidәn 
qiymәtlәndirilir vә uçota alınır. 

Verilmiş kreditin geri ödәnilmәmәsinә görә girov tәminatının Bankın mülkiyyәtinә keçmәsi nәticәsindә 
Bankın hәmin aktivin ilkin mülkiyyәtçisi üzәrindә nәzarәtinin yaranmasına gәtirib çıxardığı tәqdirdә, 
müәssisәlәrin birlәşmәsi alış metodu ilә uçota alınır (konsolidasiya haqqında uçot siyasәtinә baxın). Bu 
zaman ödәnilmiş kreditin әdalәtli dәyәri alış dәyәrini әks etdirir. Assossiasiya olunmuş müәssisәlәr üçün 
uçot siyasәti Qrupun hәmin müәssisәlәr üzrә әhәmiyyәtli tәsir әldә etdiyi, lakin onlara nәzarәt etmәdiyi 
hallarda verilmiş kreditin geri ödәnilmәmәsinә görә Bankın mülkiyyәtinә keçmiş sәhmlәrә tәtbiq edilir. 
Assossiasiya olunmuş müәssisәnin ilkin dәyәri girov qoyulmuş sәhmlәrin Bankın mülkiyyәtinә keçmәsi 
vasitәsilә ödәnilmiş kreditin әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir.  

Kreditlərlə bağlı sair öhdəliklər. Qrup akkreditivlәr vә maliyyә zәmanәtlәri daxil olmaqla, kreditlәrlә 
bağlı öhdәliklәri öz üzәrinә götürür. Maliyyә zәmanәtlәri müştәrinin üçüncü şәxslәr qarşısında öz 
öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәdiyi vә kreditlәr kimi eyni kredit riskinә mәruz qaldığı halda, ödәnişlәrin 
aparılması üzrә dәyişilmәz öhdәliklәri әks etdirir. Kreditlәrin verilmәsi üzrә maliyyә zәmanәtlәri vә 
öhdәliklәri әvvәlcә qaydaya görә әldә edilmiş komissiya gәlirlәri ilә tәsdiqlәnәn әdalәtli dәyәrlә qeydә 
alınır. Hәmin mәblәğ öhdәliyin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә düz xәtt metodu ilә amortizasiya edilir. Bu 
metod Qrupun xüsusi kredit müqavilәsi imzalayacağı vә onu qısa müddәtdә satmayacağı ehtimal 
edildikdә tәtbiq edilmir; bu cür kreditlәrin verilmәsi öhdәliklәri üzrә komissiya gәlirlәri tәxirә salınmaqla, 
kreditin ilkin uçotu zamanı onun balans dәyәrinә daxil edilir. Hәr bir hesabat dövrünün sonunda öhdәliklәr 
(i) ilkin uçot zamanı amortizasiya olunmamış mәblәğin qalığı vә (ii) hәr bir hesabat dövrünün sonunda 
öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan xәrclәr üzrә әn yaxşı tәxminlәrdәn daha yüksәk olanı ilә 
ölçülür.
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Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlar. Bu kateqoriyaya Qrupun qeyri-müәyyәn müddәt әrzindә 
saxlamaq niyyәti olan vә likvidliyin saxlanması üzrә tәlәblәrdәn asılı olaraq vә ya faiz dәrәcәlәri, valyuta 
mәzәnnәlәri vә ya sәhmlәrin qiymәtinin dәyişmәsi nәticәsindә satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları 
daxildir.

Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları әdalәtli dәyәrlә әks etdirilir. Satıla bilәn borc qiymәtli kağızları 
üzrә faiz gәlirlәri effektiv faiz metodu ilә hesablanır vә il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә qeydә alınır. Satıla 
bilәn pay alәtlәri üzrә dividendlәr, Qrupun ödәnişlәri әldә etmәk hüququ müәyyәn edildikdә vә 
dividendlәrin әldә edilmәsi ehtimalı yarandıqda il üzrә mәnfәәt vә zәrәrdә әks etdirilir. Ədalәtli dәyәrdәki 
dәyişikliklәrin bütün digәr elementlәri investisiyanın tanınmasının dayandırılması vә ya dәyәrsizlәşmәsi 
anınadәk sair mәcmu gәlirlәrdә әks etdirilir. Satıla bilәn qiymәtli kağızlar üzrә tanınma dayandırılarkәn 
әvvәllәr digәr mәcmu gәlir kateqoriyasına aid edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr kapitaldan il üzrә mәnfәәt vә 
ya zәrәrә yenidәn tәsniflәşdirilir.  

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının ilkin uçotundan sonra baş vermiş 
bir vә ya bir neçә halın (“zәrәr halları”) nәticәsindә yarandıqda il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks etdirilir. 
Pay qiymәtli kağızların әdalәtli dәyәrinin onun alış dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә vә ya uzun müddәt 
әrzindә aşağı olması hәmin qiymәtli kağızların dәyәrsizlәşmәsini göstәrir. Alış dәyәri ilә cari әdalәtli 
dәyәr arasında fәrq kimi müәyyәn edilәn dәyәrsizlәşmә üzrә yığılmış zәrәr, ilkin olaraq mәnfәәt vә ya 
zәrәrdә әks etdirilәn hәmin aktivin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәri çıxmaqla, sair mәcmu gәlirlәr 
kateqoriyasından il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrә yenidәn tәsniflәşdirilir. Pay alәtlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә 
zәrәr bәrpa edilmir vә sonrakı gәlirlәr sair mәcmu gәlirlәr kimi qeydә alınır. Satıla bilәn qiymәtli kağızlar 
kimi tәsniflәşdirilmiş borc alәtlәrinin әdalәtli dәyәri hesabat tarixindәn sonrakı dövr әrzindә artarsa vә 
hәmin artım obyektiv olaraq dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin mәnfәәt vә ya zәrәr kimi uçota alınmasından 
sonra baş vermiş hadisәyә aid edilә bilәrsә, dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr 
hesabına bәrpa edilir. 

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları. Bu kateqoriyaya Qrupun ödәniş 
tarixinәdәk saxlamaq niyyәti vә imkanı olan sabit vә ya müәyyәn edilә bilәn vә müәyyәn edilmiş ödәmә 
müddәtinә malik olan qeyri-derivativ maliyyә aktivlәri daxildir. Rәhbәrlik ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 
qiymәtli kağızları ilkin uçot zamanı tәsniflәşdirir vә hәr bir hesabat dövrünün sonunda bu tәsniflәşdimәni 
yenidәn nәzәrdәn keçirir. Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya qiymәtli kağızları edilmiş dәyәrlә әks 
etdirilir.

Binalar və avadanlıqlar. Binalar vә avadanlıqlar hәr hansı yığılmış amortizasiya vә ehtiyac yaranarsa, 
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr çıxılmaqla, ilkin dәyәrdә uçota alınır.

Kiçik hәcmli tәmir vә istismar xәrclәri çәkildiyi zaman xәrcә silinir. Binalar vә avadanlıqların әsas 
hissәlәrinin әvәz edilmәsi xәrclәri әvәz edilmiş hissәlәrin tanınması dayandırıldıqda kapitallaşdırılır. 

Rәhbәrlik, hәr bir hesabat dövrünün sonunda әsas vәsaitlәr üzrә dәyәrsizlәşmә әlamәtlәrinin mövcud 
olub-olmadığını qiymәtlәndirir. Əgәr bu cür әlamәtlәr mövcud olarsa, rәhbәrlik bәrpa dәyәrini tәxmin edir. 
Aktivin bәrpa dәyәri onun satışı üzrә mәsrәflәr çıxılmaqla, әdalәtli dәyәri vә istifadә dәyәrindәn daha 
yüksәk olan dәyәridir. Aktivin balans dәyәri onun bәrpa dәyәrinә qәdәr azaldılır vә dәyәrsizlәşmә üzrә 
zәrәr il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrә aid edilir. Aktivin satışı üzrә mәsrәflәr çıxılmaqla әdalәtli dәyәri vә ya 
onun istifadә dәyәrini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilmiş tәxminlәrdә dәyişiklik baş verdiyi tәqdirdә, 
әvvәlki illәrdә tanınmış dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr lәğv edilir. 

Binalar vә avadanlıqların satışından yaranan mәnfәәt vә ya zәrәr, gәlirin mәblәği ilә balans dәyәri 
arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir vә il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrә daxil edilir (sair әmәliyyat gәlirlәri vә 
ya xәrclәrinin tәrkibindә) әks etdirilir. 
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Amortizasiya. Torpaq vә başa çatdırılmamış tikintilәr üçün amortizasiya hesablanmır. Digәr әsas 
vәsaitlәr üzrә amortizasiya düz xәtt metoduna әsasәn, yәni әsas vәsaitlәrin aşağıda göstәrilәn tәxmini 
faydalı xidmәt müddәti әrzindә aşağıdakı illik köhnәlmә dәrәcәlәrini tәtbiq etmәklә aktivlәrin ilkin dәyәrini 
onların qalıq dәyәrinәdәk azaltmaqla hesablanır. İstisna hal olaraq icarәyә götürülmüş aktivlәrin 
yaxşılaşdırılması üzrә amortizasiya azalan balans metodu ilә hesablanır:  

 Faydalı xidmәt müddәti
Binalar 40 il
Ofis vә kompüter avadanlıqları 5 il
Mebel, qurğular vә sair avadanlıqlar 5 - 7 il
Nәqliyyat vasitәlәri 7 il
İcarәyә götürülmüş aktivlәrin yaxşılaşdırılması müvafiq lizinq müqavilәsinin müddәti әrzindә

Aktiv faydalı istifadә muddәtinin sonunda nәzәrdә tutulan vәziyyәtә uyğun olduqda, onun satışı ilә bağlı 
ehtimal olunan xәrclәr cıxıldıqdan sonra, Qrup tәrәfindәn әldә oluna bilәcәk qiymәtlәndirilmiş mәblәğ 
aktivin qalıq dәyәridir. Aktivlәrin qalıq dәyәri vә faydalı xidmәt müddәti hәr hesabat dövrünün sonunda 
nәzәrdәn keçirilir vә lazım olduqda dәyişdirilir.  

Qeyri-maddi aktivlər. Qrupun qeyri-maddi aktivlәri müәyyәn faydalı xidmәt müddәtinә malik olmaqla 
әsasәn kapitallaşdırılmış proqram tәminatından vә lisenziyalardan ibarәtdir.  

Proqram tәminatı üzrә әldә edilmiş lisenziyalar onların alınması vә tәtbiq edilmәsi üçün çәkilmiş xәrclәrin 
әsasında kapitallaşdırılır. 

Proqram tәminatı üzrә әldә edilmiş lisenziyalar hәmin proqram tәminatının alınması vә tәtbiq edilmәsi 
üçün çәkilmiş xәrclәrin әsasında kapitallaşdırılır. Qrup tәrәfindәn nәzarәt olunan identifikasiya edilә bilәn 
unikal proqram tәminatı ilә birbaşa әlaqәli olan tәrtibat xәrclәri, çәkilmiş xәrclәrdәn artıq olan әlavә 
iqtisadi sәmәrә gәtirәcәyi halda qeyri-maddi aktivlәr kimi tanınır. Kapitallaşdırılmış xәrclәrә proqram 
tәminatını tәrtib edәn işçilәrә sәrf olunan xәrclәr vә ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinin müvafiq hissәsi daxildir. 
Proqram tәminatı ilә әlaqәdar bütün sair xәrclәr (mәsәlәn, texniki dәstәk xәrclәri) çәkildiyi zaman xәrcә 
silinir. Kapitallaşdırılmış proqram tәminatı tәxmin edilәn faydalı xidmәt müddәti (4-5 il) әrzindә düz xәtt 
metoduna әsasәn amortizasiya olunur. 

Əməliyyat lizinqi. Qrup lizinqalan qismindә çıxış etdikdә vә lizinq obyektlәrinin mülkiyyәt hüququ ilә 
әlaqәdar risk vә gәlirlәr lizinqverәn tәrәfindәn Qrupa ötürülmәdikdә, әmәliyyat lizinqi müqavilәlәri üzrә 
cәmi ödәnişlәr lizinqin müddәti әrzindә düz xәtt metoduna әsasәn mәnfәәt vә ya zәrәrә (icarә xәrclәri 
kimi) aid edilir.

Digәr müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan lizinq a) müqavilәnin yerinә yetirilmәsi konkret aktiv vә ya aktivlәrin 
istifadәsi ilә әlaqәli olub-olmadıqda vә b) müqavilәdә aktivdәn istifadә hüququnun ötürülmәsi nәzәrdә 
tutulub-tutulmadıqda ayrılır. 

Aktivlәr әmәliyyat lizinqinә verildikdә alınacaq lizinq ödәnişlәri lizinqin müddәti әrzindә düz xәtt 
metodundan istifadә etmәklә lizinq gәliri kimi uçota alınır. 

Maliyyə lizinqi üzrə debitor borcları. Qrup lizinqverәn qismindә çıxış etdikdә vә lizinq obyektlәrinin 
mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar risk vә gәlirlәr lizinqalana ötürüldükdә, lizinqә verilәn aktivlәr maliyyә lizinqi 
üzrә debitor borcları kimi göstәrilir vә gәlәcәk lizinq ödәnişlәrinin diskont edilmiş dәyәrindә qeydә alınır. 
Maliyyә lizinqi üzrә debitor borcları ilkin olaraq lizinq müqavilәsinin bağlanma tarixindә (lizinq 
müqavilәsinin bağlanma tarixi lizinq müqavilәsinin bağlanma tarixi vә ya lizinq münasibәtlәri üzrә 
iştirakçılar tәrәfindәn lizinqin әsas şәrtlәrinin tәsdiqlәnmә tarixidir, bu tarixlәrin hansının daha tez baş 
vermәsindәn asılı olaraq) müәyyәn edilәn diskont dәrәcәsinә әsasәn lizinq münasibәtlәrinin yarandığı 
tarixdә qeydә alınır. 
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Debitor borc mәblәği ilә gәlәcәk lizinq ödәnişlәrinin diskont edilmiş dәyәri arasındakı fәrq әldә edilmәmiş 
maliyyә gәlirlәrini әks etdirir. Bu gәlirlәr lizinq müqavilәsinin qüvvәdә olduğu ümumi müddәt әrzindә daimi 
gәlirlilik normasını әks etdirәn xalis investisiya metodundan (vergidәn әvvәlki) istifadә etmәklә, lizinq 
müddәti әrzindә qeydә alınır. Birbaşa olaraq lizinq münasibәtlәrinin tәşkil edilmәsi ilә әlaqәdar olan әlavә 
xәrclәr Qrupun bәzi törәmә müәssisәlәrinin lizinqverәn-istehsalçı vә ya lizinqverәn-diler qismindә çıxış 
etdiyi hallar istisna olmaqla (bu halda belә xәrclәr tәxirәsalınmaz nağd hesablaşmanı әks etdirәn 
satışlarda olduğu kimi, satış nәticәlәrinә aid edilir), maliyyә lizinqi üzrә debitor borcların ilkin mәblәğinә 
daxil edilir vә lizinq dövründә qeydә alınmış gәlirlәrin hәcmini azaldır. Lizinqdәn әldә edilәn maliyyә 
gәlirlәri il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә sair әmәliyyat gәlirlәri kimi qeydә alınır. 

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr maliyyә lizinqi üzrә debitor borclarının ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir 
vә ya bir neçә halın (“zәrәr halları”) nәticәsindә yarandığı zaman il üzrә mәnfәәt vә zәrәrdә әks etdirilir. 
Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrә dair obyektiv әlamәtlәrin mövcudluğunu müәyyәn etmәk üçün Qrup  
amortizasiya edilmiş dәyәrdә uçota alınan kreditlәr üzrә eyni әsas meyarlardan istifadә edir. 
Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr maliyyә lizinqi üzrә debitor borcların xalis balans dәyәri ilә lizinq 
müqavilәsindә nәzәrdә tutulan gәlirlilik normasına әsasәn diskontlaşdırılan gәlәcәk pul vәsaitlәri 
hәrәkәtinin (hәlә baş vermәmiş gәlәcәk zәrәrlәr istisna olmaqla) cari dәyәri  arasındakı fәrq hәcmindә 
ehtiyat yaratmaqla qeydә alınır. Tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti lizinq müqavilәsi üzrә 
aktivin alınması vә satılması nәticәsindә yarana bilәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini әks etdirir. 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər. Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr, müxbir banklar tәrәfindәn 
Qrupa nağd pul vә ya sair aktivlәr verildiyi andan qeydә alınır. Qeyri-derivativ maliyyә öhdәliklәri 
amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınır. Qrup verdiyi borcları geri aldıqda, hәmin borc öhdәliklәri 
konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdan silinir vә öhdәliyin balans dәyәri ilә 
ödәnilmiş mәblәğ arasındakı fәrq borcun ödәnilmәsi üzrә yaranan gәlir vә ya xәrclәrә aid edilir. 

Müştəri hesabları. Müştәri hesabları fiziki şәxslәr, dövlәt müәssisәlәri vә ya hüquqi şәxslәr qarşısında 
olan qeyri-derivativ maliyyә öhdәliklәrini әks etdirir vә amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınır.  

Müddətli borc öhdəlikləri. Müddәtli borc öhdәliklәrinә beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında qeyri-
derivativ öhdәliklәr vә sәhmdarlardan alınmış kreditlәr daxildir. Müddәtli borc öhdәliklәri amortizasiya 
edilmiş dәyәrlә uçota alınır. 

Subordinasiyalı borc öhdəlikləri. Subordinasiyalı borc öhdәliklәri beynәlxalq maliyyә institutları 
qarşısında uzunmüddәtli qeyri-derivativ öhdәliklәri әks etdirir vә amortizasiya edilmiş dәyәrdә uçota 
alınır. Subordinasiyalı borc öhdәliklәri lәğv etmә zamanı bütün digәr kreditor borclarından sonra ödәnilir 
vә Qrupun “II dәrәcәli kapitalına” daxil edilir. 

Mənfəət vergisi. Hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında mәnfәәt vergisi qüvvәdә olan vә 
ya hesabat dövrünün sonunda qüvvәyә minmiş Azәrbaycan qanunvericiliyinә uyğun olaraq göstәrilmişdir. 
Mәnfәәt vergisi xәrci cari vә tәxirә salınmış mәnfәәt vergisindәn ibarәtdir vә bu vә ya digәr dövrdә vergi 
tәsiri sair mәcmu gәlirlәrdә vә ya bilavasitә kapitalda qeydә alınan әmәliyyatlar istisna olmaqla, mәnfәәt 
haqqında mәcmu hesabatda vә ya bilavasitә kapitalda qeydә alınır. 

Cari mәnfәәt vergisi, cari vә әvvәlki dövrlәr üzrә vergiyә cәlb edilәn mәnfәәt vә ya zәrәr ilә әlaqәdar 
vergi orqanlarına ödәnilәcәk vә ya onlardan geri alınacaq mәblәği tәşkil edir. Vergiyә cәlb edilәn mәnfәәt 
vә ya zәrәr konsolidasiya edilmiiş maliyyә hesabatlarının müvafiq vergi bәyannamәlәrinin tәqdim 
olunmasından әvvәl tәsdiqlәndiyi halda tәxmini göstәricilәrә әsasәn hesablanır. Mәnfәәt vergisindәn 
başqa digәr vergilәr inzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri kimi qeydә alınır. 

Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәlik metodundan istifadә etmәklә, aktiv vә öhdәliklәrin vergi bazası vә 
maliyyә hesabatlarının hazırlanması mәqsәdlәri üçün onların balans dәyәri arasında yaranan keçmiş 
illәrin vergi zәrәri vә bütün müvәqqәti fәrqlәr üçün hesablanır. İlkin uçot zamanı istisna hal olaraq, әgәr 
әmәliyyat maliyyә mәnfәәti vә vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtә tәsir göstәrmirsә, aktiv vә öhdәliyin ilkin 
qeydә alınması nәticәsindә yaranan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salınmış vergi hesablanmır (biznes 
birlәşmәsi halları istisna olmaqla). Tәxirә salınmış vergi qalıqları, qüvvәdә olan vә ya hesabat dövrünün 
sonunda qüvvәyә minmiş vergi dәrәcәlәrinә әsasәn müvәqqәti fәrqlәrin qaytarılacağı vә ya keçmiş 
illәrdәn yığılmış vergi zәrәrlәrinin istifadә edilәcәyi dövrdә tәtbiq edilmәli vergi dәrәcәlәrindәn istifadә 
etmәklә hesablanır.  
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Tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliklәri yalnız Qrupun ayrı-ayrı şirkәtlәri arasında әvәzlәşdirilir. Gәlirdәn 
çıxılan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә keçmiş illәrin vergi zәrәrlәri o zaman 
hesablanır ki, bu çıxılmaların realizasiya oluna bilmәsi üçün gәlәcәkdә kifayәt qәdәr vergiyә cәlb edilәcәk 
mәnfәәtin mövcudluğu ehtimal edilsin.  

Qrupun dividendlәrlә әlaqәdar törәmә müәssisәlәrin siyasәtinә nәzarәt etdiyi vә müvәqqәti fәrqlәrin 
yaxın gәlәcәkdә dividendlәr vasitәsilә vә ya başqa şәkildә qeydә alınmayacağı ehtimalı mövcud olduğu 
hallarda, törәmә müәssisәlәrin alınmasından sonra yaranan bölüşdürülmәmiş mәnfәәt üzrә tәxirә 
salınmış mәnfәәt vergisi hesablanmır. 

Qeyri-müəyyən vergi mövqeləri. Qrupun qeyri-müәyyәn vergi mövqelәri rәhbәrlik tәrәfindәn hәr bir 
hesabat dövrünün sonunda qiymәtlәndirilir. Rәhbәrlik Qrupun vergi mövqeyinә vergi orqanları tәrәfindәn 
etiraz edildiyi halda, әlavә vergi öhdәliklәrinin yaranmasını ehtimal etdikdә, vergi öhdәliklәri nәzәrә 
alınmır. Bu cür qiymәtlәndirmә qüvvәdә olan vә ya hesabat dövrünün sonunda qüvvәyә minmiş vergi 
qanunvericiliyinin tәfsirinә vә bu mәsәlәlәrә dair hәr hansı mәhkәmә vә ya digәr qurumların mәlum 
qәrarlarına әsasәn aparılır. Mәnfәәt vergisi istisna olmaqla, cәrimәlәr, penyalar vә vergilәr üzrә öhdәliklәr 
hesabat dövrünün sonunda öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan xәrclәrә dair rәhbәrliyin әn 
yaxşı tәxminlәri әsasında uçota alınır. 

Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlar. Öhdәliklәr vә mәsrәflәr üzrә ehtiyatlara qeyri-müәyyәn müddәt 
vә ya mәblәğә malik olan qeyri-maliyyә xarakterli öhdәliklәr daxildir. Qrup keçmiş hadisәlәr nәticәsindә 
yaranan öhdәliklәrә malik olduqda (hüquqi vә ya işgüzar praktikadan irәli gәlәn) ehtiyatlar maliyyә 
hesabatlarında әks etdirilir. Bu zaman, hәmin öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün Bankdan iqtisadi 
resursların sәrf olunması tәlәb edilә bilәr vә öhdәliklәrin mәblәği kifayәt qәdәr dәqiq ölçülә bilәr. 

Kreditor borcları. Kreditor borcları qarşı tәrәfin müqavilә üzrә öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәsi zamanı 
qeydә alınır vә amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınır.  

Nizamnamə kapitalı. Adi sәhmlәr vә geri ödәnilmәsi mәcburi olmayan vә dividendlәrin ödәnilib-
ödәnilmәmәsi rәhbәrliyin qәrarından asılı olan imtiyazlı sәhmlәr sәhmdar kapitalı kimi tәsniflәşdirilir. Yeni 
sәhmlәrin emissiyası ilә birbaşa әlaqәli olan әlavә mәsrәflәr sәhmdar kapitalında daxilolmaların azalması 
kimi (vergi çıxılmaqla) göstәrilir. Alınmış mәblәğin әdalәtli dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin nominal 
dәyәrindәn artıq olan hissәsi sәhmdar kapitalında sәhm mükafatı kimi qeydә alınır. 

Gəlir və xərclərin uçotu. Bütün borc alәtlәri üzrә faiz gәlirlәri vә xәrclәri effektiv faiz metodundan istifadә 
etmәklә hesablama metodu ilә qeydә alınır. Bu metoda әsasәn, faiz gәlirlәri vә xәrclәrinә müqavilә 
tәrәflәri arasında ödәnilmiş vә ya alınmış vә effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsi olan bütün komissiya 
vә haqlar, sövdәlәşmә xәrclәri, elәcә dә bütün digәr mükafat vә ya güzәştlәr daxildir. 

Effektiv faiz dәrәcәsinә aid olan komissiya haqlarına maliyyә aktivinin yaradılması vә ya alınması, yaxud 
maliyyә öhdәliyinin (mәsәlәn, ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, zәmanәtlәrin vә ya girovun 
dәyәrlәndirilmәsi vә qeydә alınması, maliyyә alәtinin tәqdim edilmәsi şәrtlәrinin razılaşdırılması vә 
sövdәlәşmә sәnәdlәrinin hazırlanması haqları) buraxılması ilә әlaqәdar әldә edilmiş vә ya ödәnilmiş 
komissiya haqları daxildir. Bazar faiz dәrәcәlәri ilә kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәlik üçün Qrup tәrәfindәn 
әldә edilmiş komissiya haqları, Qrupun xüsusi kredit müqavilәsini imzalayacağı ehtimal edildikdә vә 
kreditin verilmәsindәn sonra qısa müddәt әrzindә onun realizasiyasını planlaşdırmadıqda effektiv faiz 
dәrәcәsinin tәrkib hissәsi hesab edilir. Qrup, kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәri mәnfәәt vә ya zәrәr 
vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә әks etdirilmiş maliyyә öhdәliklәri kimi tәsniflәşdirmir. 

Kreditlәrin vә digәr borc alәtlәrinin vaxtında qaytarılması ilә bağlı şübhә yarandıqda, onlar dәyәrsizlәşmә 
mәblәğinin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin diskontlaşdırılması üçün istifadә 
edilәn effektiv faiz dәrәcәsi әsasında hesablanmış faiz gәlirlәrini әks etdirmәklә bәrpa dәyәrinә qәdәr azaldılır. 

Bütün digәr komissiya gәlirlәri, sair gәlirlәr vә xәrclәr adәtәn göstәrilmәli olan ümumi xidmәtlәrdә faktiki 
göstәrilmiş xidmәtlәrin payı kimi müәyyәn edilmiş konkret әqdin tamamlanma dәrәcәsindәn asılı olaraq 
hesablama metodu ilә qeydә alınır. Sindikatlaşdırılmış kreditlәr üzrә komissiya haqları, sindikatlaşdırma 
başa çatdıqda vә Qrup kredit paketinin hәr hansı hissәsini özündә saxlamadıqda vә ya paketin bir 
hissәsini әqdin digәr iştirakçıları kimi eyni effektiv faiz dәrәcәsilә özündә saxladıqda gәlir kimi әks etdirilir. 
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Üçüncü tәrәflәr üçün әqdlәrin tәşkili üzrә komissiya gәlirlәri (mәsәlәn, kreditlәrin, sәhmlәrin vә digәr 
qiymәtli kağızların alınması vә yaxud qeyd olunan әmәliyyatlar nәticәsindә әldә edilmiş müәssisәlәrin 
alqısı vә ya satışı) әqd başa çatdıqda qeydә alınır. İnvestisiya portfelinin idarә olunması vә digәr 
idarәetmә vә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә komissiya gәlirlәri xidmәtlәrin göstәrilmәsinә dair müqavilәlәrin 
şәrtlәrinә uyğun olaraq adәtәn sәrf edilmiş vaxta proporsional şәkildә әks etdirilir. İnvestisiya fondlarının 
aktivlәrinin idarә olunması üzrә komissiya gәlirlәri bu cür xidmәtlәrin göstәrildiyi dövr әrzindә göstәrilmiş 
xidmәtlәrә proporsional şәkildә qeydә alınır. Eyni prinsip әmlakın idarә edilmәsi, maliyyә planlaşdırması 
vә uzun müddәt әrzindә davamlı olaraq göstәrilәn depozitari xidmәtlәri üçün tәtbiq edilir. 

Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi. Qrupun konsolidasiya edilmiş müәssisәlәrinin әmәliyyat 
valyutası hәmin müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi әsas iqtisadi mühitin valyutası hesab edilir. Bankın vә 
onun törәmә müәssisәlәrinin әmәliyyat valyutası vә Qrupun hesabat valyutası Azәrbaycan 
Respublikasının milli valyutası olan Azәrbaycan Manatıdır (“AZN”). 

Monetar aktiv vә öhdәliklәr müvafiq hesabat dövrünün sonunda ARMB-nin rәsmi valyuta mәzәnnәsinә 
әsasәn hәr bir müәssisәnin әmәliyyat valyutasına çevrilir. Xarici valyuta ilә әmәliyyatların hәyata 
keçirilmәsi vә ilin sonuna ARMB-nin rәsmi valyuta mәzәnnәsi ilә monetar aktiv vә öhdәliklәrin hәr bir 
müәssisәnin әmәliyyat valyutasına çevrilmәsi nәticәsindә yaranan müsbәt vә mәnfi mәzәnnә fәrqlәri il 
üzrә mәnfәәt vә zәrәrә (xaric valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә gәlir – zәrәr çıxılmaqla, 
kimi) aid edilir. İlin sonuna qüvvәdә olan valyuta mәzәnnәsi ilә yerli valyutaya çevrilmә ilkin dәyәrlә 
qiymәtlәndirilәn qeyri-monetar maddәlәrә tәtbiq edilmir. Xarici valyutada әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn 
qeyri-monetar maddәlәr, o cümlәdәn pay alәtlәri әdalәtli dәyәrin müәyyәn edildiyi tarixdә qüvvәdә olan   
valyuta mәzәnnәlәrinә әsasәn yerli valyutaya çevrilir. Mәzәnnә dәyişikliklәrinin xarici valyutada әdalәtli 
dәyәrlә qiymәtlәndirilәn qeyri-monetar maddәlәrә tәsiri әdalәtli dәyәr üzrә yenidәn qiymәtlәndirmә 
nәticәsindә gәlir vә ya xәrclәrin bir hissәsi kimi әks etdirilir. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә xarici valyuta hesablarındakı qalıqların çevrilmәsi üçün istifadә edilәn 
valyuta mәzәnnәlәri aşağıdakı kimi olmuşdur: 1 ABŞ dolları = 0.7979 AZN (2009: 1 ABŞ dolları = 0.8031 
AZN).

Xarici müәssisә üzәrindә nәzarәt itirildikdә, digәr hesabat valyutasına çevrilmә nәticәsindә yaranan 
mәzәnnә fәrqlәri sair mәcmu gәlirdәn il üzrә mәnfәәt vә zәrәrә satış üzrә gәlir vә zәrәr kimi yenidәn 
tәsniflәşdirilir. Törәmә müәssisә onun üzәrindә nәzarәt itirilmәdәn qismәn satıldıqda, yığılmış mәzәnnә 
fәrqlәrinin müvafiq hissәsi kapitalda qeyri-nәzarәt payına yenidәn tәsniflәşdirilir. 

Əvəzləşdirmə. Maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi vә xalis mәblәğin maliyyә vәziyyәti 
haqqında hesabata daxil edilmәsi, qeydә alınmış mәblәğlәrin әvәzlәşdirilmәsi üçün qanunvericiliklә 
müәyyәn edilmiş hüquq, elәcә dә әvәzlәşdirmәni aparmaq vә ya eyni zamanda aktivi realizasiya edәrәk 
öhdәliyi ödәmәk niyyәti mövcud olduğu hallarda hәyata keçirilә bilәr. 

Səhm üzrə mənfəət. Sәhm üzrә mәnfәәt Bankın sәhmdarlarının mәnfәәt vә ya zәrәrini hesabat ili 
әrzindә dovriyyәdә olan adi sәhmlәrin orta sayına bölmәklә hesablanır.  

İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar. Əmәk haqları, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt 
Sosial Müdafiә Fonduna ödәnişlәr, mәzuniyyәt vә bülletenlәr üzrә illik ödәnişlәr, mükafatlar vә pul 
şәklindә olmayan imtiyazlar Qrupun işçilәri tәrәfindәn müvafiq xidmәtlәr göstәrildikdә hesablanır. Qrupun 
yerli qanunvericiliyә uyğun olaraq müәyyәn edilmiş haqlar üzrә pensiya planına ödәnişlәrdәn başqa 
pensiya vә analoji ödәnişlәri hәyata keçirmәk üçün hәr hansı hüquqi vә ya işgüzar praktikadan yaranan 
öhdәliyi yoxdur. 

Seqmentlər üzrə hesabat. Əmәliyyat seqmentlәri haqqında mәlumat daxili hesabat qaydalarına әsasәn 
hazırlanır vә әmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı Qrupun әsas qәrar qәbul edәn şәxsinә tәqdim edilir. Gәlirlәri, 
maliyyә nәticәlәri vә ya aktivlәri bütün seqmentlәrin on faizini vә ya artıq hissәsini tәşkil edәn seqmentlәr 
ayrıca şәkildә açıqlanır. 
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3 Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi (davamı) 

Maliyyə hesabatlarının təqdimatında dəyişikliklər. Qrup müәyyәn qalıqların vә әmәliyyatların müddәt 
vә digәr müvafiq amillәr baxımında daha düzgün әks etdirilmәsi mәqsәdilә, müvafiq olaraq 31 dekabr 
2010-cu il tarixinә konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda vә hәmin tarixdә 
tamamlanan il üzrә konsolidasiya edilmiş mәnfәәt haqqında mәcmu hesabatda hәmin maddәlәrin 
tәsniflәşdirilmәsini yenidәn nәzәrdәn keçirmişdir. Zәrurәt yarandıqda cari ilin maliyyә hesabatlarındakı 
dәyişikliklәri әks etdirmәk mәqsәdilә keçәn ilin müqayisәli rәqәmlәri müvafiq şәkildә düzәldilmişdir.   

Yenidәn tәsniflәşdirmәlәrin 31 dekabr 2009-cu il tarixinә maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәrә tәsiri 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Əvvəlki 
hesabatda

təqdim edilmiş 
məbləğ 

Yenidən 
təsnifləşdirmə 

31 dekabr 2009-cu
il tarixinə yenidən 
təsnifləşdirmədən 

sonrakı məbləğ 

Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 19,614 (14,790) 4,824
Müddәtli borc öhdәliklәri 125,383 14,790 140,173
Sair maliyyә öhdәliklәri 3,058 324 3,382 
Sair öhdәliklәr 2,112 (324) 1,788
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә gәlir – zәrәr çıxılmaqla 2,448 (731) 1,717
Haqq vә komissiya gәlirlәri 4,850            731 5,581 

Yenidәn tәsniflәşdirmәlәrin 1 yanvar 2009-cu il tarixinә maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәrә tәsiri 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Əvvəlki 
hesabatda

təqdim edilmiş 
məbləğ 

Yenidən 
təsnifləşdirmə 

1 yanvar 2009-cu il
tarixinə yenidən 

təsnifləşdirmədən 
sonrakı məbləğ 

Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 15,396 (8,010) 7,386
Müddәtli borc öhdәliklәri 192,351 8,010 200,361
Sair maliyyә öhdәliklәri 799 577 1,376 
Sair öhdәliklәr 1,106 (577) 529

1 yanvar 2009-cu il tarixinә konsolidasiya edilmiş üçüncü maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat 
mәlumatların tәqdimatı ilә bağlı yuxarıdakı dәyişikliklәr nәticәsindә hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarında әks etdirilir. Müәssisә düzәlişlәr vә tәsniflәşdirmә apardıqda, әlavә açılış maliyyә 
vәziyyәti haqqında hesabatın tәqdim edilmәsi tәlәbi müvafiq qeydlәrdә dә әlavә mәlumatın tәqdim 
edilmәsinә tәtbiq edilir. Rәhbәrlik bu mәsәlәnin әhәmiyyәtini nәzәrdәn keçirmişdir vә müәssisә 
tәrәfindәn belә mәlumatların yalnız düzәliş vә yenidәn tәsniflәşdirmәnin tәsir göstәrdiyi qeydlәrdә 
açıqlanmasının vә hәmin düzәliş vә yenidәn tәsniflәşdirmәnin digәr qeydlәrә tәsir etmәdiyini 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında әks etdirilmәsinin yetәrli olması qәnaәtinә gәlmişdir. 
Belәliklә, rәhbәrlik açılış maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda qeydlәrin әks etdirilmәmәsini әhәmiyyәtli 
hesab etmir.

Aparılmış yenidәn tәsniflәşdirmәlәr 15, 17, 18, 19 vә 23 saylı Qeydlәrdә açıqlanan mәlumatlara tәsir 
göstәrmişdir vә maliyyә hesabatlarının digәr maddәlәrinә vә müvafiq qeydlәrdәki mәlumat 
açıqlamalarına tәsir göstәrmәmişdir. 

Hesabatların təsdiqlənməsindən sonra ona dəyişikliklərin edilməsi. Bankın sәhmdarları vә rәhbәrlyi 
hazırkı maliyyә hesabatlarını tәsdiqlәdikdәn sonra ona dәyişiklik etmәk sәlahiyyәtinә malikdir. 
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4 Uçot Siyasətinin Tətbiqi Zamanı Əhəmiyyətli Ehtimallar və Mülahizələr 

Qrup, növbәti maliyyә ili әrzindә hesabatlarda әks etdirilәn mәblәğlәrә vә aktiv vә öhdәliklәrin balans 
dәyәrinә tәsir göstәrәn ehtimallar vә mülahizәlәr irәli sürür. Hәmin ehtimallar vә mülahizәlәr müntәzәm 
olaraq rәhbәrliyin tәcrübәsinә vә digәr amillәrә, hәmçinin rәhbәrliyin fikrincә mövcud şәraitә uyğun olaraq 
әsaslandırılmış gәlәcәk hadisәlәr üzrә tәxminlәrә әsasәn tәhlil edilir. Uçot siyasәtinin tәtbiqi zamanı 
rәhbәrlik hәmçinin peşәkar mülahizәlәr vә ehtimallar irәli sürür. Maliyyә hesabatlarında әks etdirilәn 
mәblәğlәrә daha çox tәsir göstәrәn peşәkar mülahizәlәr vә növbәti maliyyә ili әrzindә aktiv vә 
öhdәliklәrin balans dәyәrinә әhәmiyyәtli düzәlişlәrin edilmәsinә sәbәb olan ehtimallara aşağıdakılar 
daxildir:

Fasiləsiz fəaliyyət prinsipi. Rәhbәrlik hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarını fasilәsiz 
fәaliyyәt prinsipinә әsasәn hazırlamışdır. Belә bir mülahizәdәn istifadә edәrkәn rәhbәrlik mövcud planları, 
әmәliyyatların gәlirliyini vә mövcud olan xarici maliyyә resurslarından istifadәni nәzәrә almışdır. 

28 saylı Qeyddә açıqlandığı kimi, Qrupun 31 dekabr 2010-cu il tarixindәn gәlәcәk on iki ay üzrә 
gözlәnilәn 45,689 min AZN mәblәğindә mәcmu likvidlik çatışmazlığı olmuşdur. 

Son zamanlar baş vermiş qlobal hadisәlәrin beynәlxalq maliyyә institutlarından yeni borc vәsaitlәrinin 
әldә edilmәsi vә ya mövcud borcların müddәtinin uzadılması qabiliyyәtinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir 
göstәrmәsi vә hәr hansı cari borclar üzrә faizlәrin artmasına baxmayaraq, rәhbәrlik, mövcud vәziyyәti 
fәal şәkildә idarә edir vә aşağıdakı amillәri nәzәrә alaraq, Qrupun bütün öhdәliklәrini vaxtlı-vaxtında 
yerinә yetirmәsi üçün kifayәt qәdәr maliyyә resursları әldә edәcәyini hesab edir: 

(i) 2011-ci ilin birinci rübündә Bank 31 dekabr 2009-cu il tarixindә tamamlanan il әrzindә imzalanmış 
maliyyә paketi çәrçivәsindә emissiya edilmiş konvertasiya olunan istiqrazların satışı nәticәsindә 
AYİB-dәn vә DEG-dәn 20,000 min AZN ekvivalentindә 25,000 min ABŞ dolları әldә etmişdir. 35 
saylı Qeydә baxın. Bank hәmçinin hәmin paket çәrçivәsindә 2011-ci ilin ikinci yarısında әlavә 
9,000 min AZN almağı planlaşdırır.   

(ii) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı likvidlik problemlәri dövründә Banka davamlı olaraq 
dәstәk göstәrmişdir. 

(iii)  Azәrbaycan Hökumәti qlobal maliyyә böhranının ölkә iqtisadiyyatına vә maliyyә sisteminә hәr 
hansı tәsirini azaltmaq üçün bir sıra pul siyasәti tәdbirlәri hәyata keçirmәkdәdir. Bu tәdbirlәrin bir 
hissәsi kimi, ARMB 2008 vә 2009-cu illәr әrzindә mәcburi ehtiyat normasını 12%-dәn 0.5%-dәk vә 
yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәsini 15%-dәn 3%-dәk tәdricәn azaltmışdır. Mәcburi ehtiyat 
norması 2010-cu il әrzindә dәyişmәmişdir.  

Rәhbәrliyin tәxminlәrinә vә görülmüş tәdbirlәrә әsaslanaraq Qrup, on iki ay әrzindә likvidlik ehtiyaclarını 
tәnzimlәmәk iqtidarında olacağını hesab edir.

Kreditlər və avansların dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər. Qrup müntәzәm olaraq kredit portfeli üzrә 
dәyәrsizlәşmәnin mövcudluğunu müәyyәn etmәk üçün onu tәhlil edir. Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin il üzrә 
mәnfәәt vә zәrәrdә әks etdirilmәsini müәyyәn edәrkәn, Qrup kredit portfelindә konkret bir kreditin 
dәyәrindә azalmanın müşahidә edilmәsindәn әvvәl kredit portfeli üzrә pul vәsaitlәrinin tәxmin edilәn 
hәrәkәtindә ölçülә bilәn azalmanı әks etdirәn nәzәrә çarpan әlamәtlәrin mövcudluğunu müәyyәn etmәk 
üçün peşәkar mülahizәlәr irәli sürür. Bu göstәricilәrә, qrupdakı borcalanların ödәniş statusunda vә ya 
qrupdakı aktivlәr üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsi ilә әlaqәdar ölkә sәviyyәsindә vә ya yerli iqtisadi 
şәrtlәrdә mәnfi dәyişikliyin olduğunu әks etdirәn müşahidә edilә bilәn mәlumatlar daxildir. Rәhbәrlik 
gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin proqnozlaşdırılması üçün istifadә edilәn kredit portfelindәki aktivlәr ilә 
analoji kredit riskinә vә dәyәrsizlәşmә üzrә obyektiv әlamәtlәrә malik aktivlәr ilә әlaqәdar әvvәlki ilin 
zәrәrlәri haqqında mәlumata әsaslanan tәxminlәr tәtbiq edir. Gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin mәblәğini 
vә müddәtini tәxmin edәrkәn istifadә edilәn metodologiya vә mülahizәlәr, tәxmini vә hәqiqi zәrәrlәr 
arasındakı hәr hansı fәrqi azaltmaq mәqsәdilә müntәzәm olaraq nәzәrdәn keçirilir. 9 saylı Qeydә baxın.
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4 Uçot Siyasətinin Tətbiqi Zamanı Əhəmiyyətli Ehtimallar və Mülahizələr (davamı) 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar. Rәhbәrlik Azәrbaycan İpoteka Fondu ilә bağlanmış 
müqavilәnin xarakterini vә xüsusilә Bankın hәmin Fondun agenti vә ya bu proqram çәrçivәsindә 
borcalanla prinsipal qismindә çıxış etdiyini nәzәrdәn keçirmişdir. Bu proqram çәrçivәsindә verilmiş 
kreditlәrlә bağlı risklәri vә faydaları nәzәrdәn keçirdikdәn sonra, rәhbәrlik Bankın prinsipal qismindә çıxış 
etdiyi qәnaәtinә gәlmişdir vә müvafiq olaraq hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarındakı uçot 
prinsipi bu mühakimәyә әsaslanır. Rәhbәrlik alternativ qәnaәtә gәlsәydi, 31 dekabr 2010-cu il tarixinә bu 
cür kreditlәr üzrә alınmış ümumi vәsaitlәr vә Fonda ödәnilәcәk 12,860 min AZN (2009: 7,115 min AZN) 
Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında qeydә alınmazdı.

Müddətli borc öhdəlikləri. Rәhbәrlik dövlәt vә beynәlxalq maliyyә institutlarından alınmış kreditlәrin vә 
müvafiq kreditlәrin ilkin uçotu zamanı yarana bilәcәk әdalәtli dәyәr üzrә gәlir vә ya zәrәri nәzәrә almışdır. 
Bank dövlәtdәn vә beynәlxalq maliyyә institutlarından bәnzәr tәşkilatların inkişaf etmәkdә olan 
bazarlarda tәqdim etdiyi vәsaitlәrin faiz dәrәcәlәri ilә eyni olan vә Bankın digәr borcverәnlәrdәn ala 
bilәcәyi borc vәsaitlәri üzrә faiz dәrәcәlәrindәn aşağı ola bilәn faiz dәrәcәlәri ilә uzunmüddәtli borc 
vәsaiti alır. Bank bu cür vәsait hesabına ayrı-ayrı müştәrilәrә güzәştli dәrәcәlәr ilә kreditlәr vermәk 
imkanı әldә edir. Hәmin әmәliyyatlar әlaqәli tәrәflәrlә aparılmadığına görә, rәhbәrlik hәmin vәsaitlәrin vә 
müvafiq kreditlәrin bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun olduğunu vә ilkin uçot zamanı gәlir vә ya zәrәrin 
yaranmadığını hesab edir. Belә bir mülahizә irәli sürәrkәn, Bank hәmçinin hәmin maliyyә alәtlәrinin 
ayrıca bazar seqmenti yaratdığını nәzәrә almışdır. 

Cari və təxirə salınmış vergilər. Uçota alınmış tәxirә salınmış xalis vergi aktivi vergiyә cәlb olunan 
gәlirdәn gәlәcәk çıxılmalar vasitәsilә әldә olunan mәnfәәt vergisi mәblәğlәrindәn ibarәtdir vә maliyyә 
vәziyyәti haqqında hesabatda qeydә alınır. Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivi müvafiq vergi 
faydasının realizasiya oluna bilәcәyi zaman qeydә alınır. Vergiyә cәlb olunan gәlәcәk mәnfәәtin vә 
gәlәcәkdә yaranması ehtimal edilәn vergi faydası mәblәğinin müәyyәn edilmәsi rәhbәrlik tәrәfindәn 
hazırlanmış ortamüddәtli biznes planına vә onun ekstrapolyasiya nәticәlәrinә әsaslanır. Biznes-plan 
rәhbәrliyin şәraitә adekvat olan tәxminlәrinә әsaslanır. 

Tәxminlәr vә ehtimallar әsasәn Bankın gәlәcәk illәr üzrә işgüzar fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına aiddir. 
Tәxminlәr vә ehtimallar әvvәlki dövrün tәcrübәsinә vә mövud vәziyyәtdә mәqbul hesab edilәn digәr 
ehtimallara әsaslanır. Hәmin tәxminlәr vә ehtimallar müntәzәm olaraq nәzәrdәn keçirilir, lakin faktiki 
göstәricilәrdәn fәrqlәnә bilәr.  

14 noyabr 2008-ci il tarixindә Azәrbaycan Respublikasında “Bankların, sığorta vә tәkrarsığorta 
şirkәtlәrinin kapitallaşma sәviyyәsinin artırılmasının stimullaşdırılması haqqında" yeni qanun tәtbiq 
olunmuşdur. Bu qanuna әsasәn bankların, sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәrinin mәnfәәtinin nizamnamә 
kapitalının artırılmasına yönәldilmiş hissәsi 1 yanvar 2009-cu il tarixindәn etibarәn 3 il müddәtindә 
mәnfәәt vergisindәn azad olunmuşdur. Rәhbәrlik, Bankın bu qanunda göstәrilmiş azadolmadan 
yararlanmaq üçün lazım olan şәrtlәrdә hәr hansı bir boşluğun olub-olmamasını dәyәrlәndirmişdir. 
Rәhbәrlik, yuxarıdakı dәyәrlәndirmәyә әsasәn Bankın bu qanundan yararlanacağını ehtimal edәrәk cari 
vә tәxirә salınmış vergilәri hesablamışdır. 25 vә 30 saylı Qeydlәrә baxın. 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların ilkin uçotu. Qrup öz fәaliyyәti gedişindә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar 
aparır. 39 saylı BMS-ә uyğun olaraq maliyyә alәtlәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrdә uçota alınmalıdır. Lakin, 
hәmin әmәliyyatların bazar vә ya qeyri-bazar faiz dәrәcәlәrindә hәyata keçirilmәsini müәyyәn etmәk 
mәqsәdilә bu cür әmәliyyatlar üçün aktiv bazar mövcud olmadıqda peşәkar mülahizәlәrdәn istifadә 
etmәk lazım gәlir. Mülahizәlәrin irәli sürülmәsinin әsasını әlaqәli olmayan tәrәflәrlә analoji әmәliyyatların 
qiymәtinin müәyyәn edilmәsi vә effektiv faiz dәrәcәsinin tәhlili tәşkil edir. Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatların 
şәrtlәri haqqında mәlumat 33 saylı Qeyddә açıqlanır. 

İlkin dəyərlə qeydə alınan investisiyalar. Rәhbәrlik Qrupun investisiya qoyduğu müәssisәlәrin 
sәhmlәrinә investisiya qoyuluşlarının әdalәtli dәyәrini kifayәt qәdәr dәqiq qiymәtlәndirmәk iqtidarında 
deyil. Hәmin investisiya qoyuluşları 460 min AZN (2009: 762 min AZN) mәblәğindә ilkin dәyәrlә 
göstәrilmlişdir. İnvestisiya qoyulan müәssisәlәr öz fәaliyyәtlәri haqqında son maliyyә mәlumatlarını dәrc 
etmәmiş, onların sәhmlәri birjada alınıb-satılmır, hәmçinin sәhmlәrinin son bazar qiymәti ilә bağlı 
ictimaiyyәtә açıq mәnbәlәrdә mәlumat mövcud deyildir. Bu cür aktivlәr üçün bazarın qeyri-likvid olmasına 
baxmayaraq, rәhbәrlik qiymәtli kağızların potensial alıcıları arasında digәr rezident kommersiya 
banklarının vә investisiya şirkәtlәrin olacağını hesab edir vә qiymәtli kağızların satış dәyәrinin onların 
balans dәyәrinә yaxın olacağı gözlәnilir.
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(a) 1 yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minmiş 
standartlar

Aşağıdakı yeni standartlar vә onlara dair şәrhlәr 1 yanvar 2010-cu il tarixindәn Qrup üçün qüvvәyә 
minmişdir:  

BMHŞK 17, Nağd olmayan aktivlərin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi (1 iyul 2009-cu il vә ya bu 
tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu şәrh, nağd olmayan aktivlәrin sәhmdarlara 
dividend şәklindә ödәnilmәsi zaman uçot qaydasını әks etdirir. Müәssisә, nağd olmayan aktivlәrin 
dividend şәklindә sәhmdarlara ödәnilmәsi öhdәliyini bölüşdürülәcәk aktivlәrin әdalәtli dәyәrindә 
qiymәtlәndirmәlidir. Bölüşdürülmüş nağd olmayan aktivlәrin silinmәsindәn yaranan gәlir vә ya zәrәr 
müәssisә tәrәfindәn dividendlәr ödәnildikdәn sonra il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә qeydә alınmalıdır. 
BMHŞK 17 hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsir göstәrmәmişdir. 

BMHŞK 18, Müştərilər tərəfindən təqdim edilmiş aktivlərin köçürülməsi (1 iyul 2009-cu il vә ya bu 
tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu şәrh, müştәrilәr tәrәfindәn tәqdim edilmiş 
aktivlәrin köçürülmәsini, xüsusilә aktiv anlayışının meyarlarına riayәt olunması hallarını; aktivin uçotu vә 
ilkin uçot zamanı onun dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsini; ayrıca identifikasiya edilә bilәn xidmәtlәrin 
(köçürülmüş aktivin әvәzindә bir vә ya daha çox xidmәtlәr) müәyyәn edilmәsi; gәlirin uçotu vә müştәrilәr 
tәrәfindәn tәqdim edilmiş aktivlәrin köçürülmәsinin uçotu qaydasını әks etdirir. BMHŞK 18 hazırkı 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsir göstәrmәmişdir.

BMS 27, Konsolidasiya edilmiş və fərdi maliyyə hesabatları (2008-ci ilin yanvar ayında yenidәn 
işlәnmişdir; 1 iyul 2009 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Yenidәn 
işlәnmiş BMS 27 şirkәtdәn ümumi gәlirlәrin baş müәssisә sahiblәrinә vә nәzarәt olunmayan pay 
sahiblәrinә (bundan әvvәl “azlığın payı”) aid edilmәsini tәlәb edir (hәtta nәzarәt olunmayan pay üzrә 
nәticәlәrin kәsir olduğu tәqdirdә) (әvvәlki standart әksәr hallarda artıq zәrәrlәrin baş müәssisәnin 
sahiblәrinә aid edilmәsini tәlәb edirdi). Bundan әlavә, yenidәn işlәnmiş standartda göstәrilir ki, baş 
müәssisәnin törәmә müәssisәdәki iştirak payında nәzarәtin itirilmәsi ilә nәticәlәnmәyәcәk dәyişikliklәr 
sәhm alәtlәri üzrә әmәliyyatlar kimi uçota alınsın. Standart hәmçinin törәmә müәssisә üzrә nәzarәtin 
itirilmәsi nәticәsindә yaranan hәr hansı mәnfәәt vә ya zәrәrin müәssisә tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsini 
müәyyәnlәşdirir. Nәzarәtin itirildiyi tarixdә keçmiş törәmә müәssisәdә saxlanılmış investisiyalar әdalәtli 
dәyәrlә ölçülmәlidir. Yenidәn işlәnmiş BMS 27 hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına hәr 
hansı tәsir göstәrmәmişdir.

Əvvәllәr Qrupun müәssisә üzәrindә nәzarәti vә ya әhәmiyyәtli tәsiri itdikdә, investisiyaların nәzarәtin vә 
ya әhәmiyyәtli tәsirin itmә tarixinә balans dәyәri saxlanılan iştirak paylarının assosiasiya olunmuş 
müәssisәlәr, birgә müәssisәlәr vә ya maliyyә aktivlәri kimi sonrakı uçotu mәqsәdilә istifadә edilәn dәyәrә 
çevrilirdi. Qrup 1 yanvar 2010-cu il vә ya bu tarixdәn sonra hәyata keçirilmiş әmәliyyatlara yeni uçot 
qaydaları tәtbiq etmişdir. Bunun nәticәsindә maliyyә hesabatlarında әvvәllәr әks etdirilmiş mәblәğlәrә hәr 
hansı düzәlişlәrin aparılması zәruri olmamışdır. 

BMHS 3, Müəssisələrin birləşməsi (2008-ci ilin yanvar ayında yenidәn işlәnmişdir; alış tarixi 1 iyul 2009 
vә ya bu tarixdәn sonra başlayan birinci illik hesabat dövrünün başlanğıcı vә ya sonra olan müәssisәlәrin 
birlәşmәsi üçün qüvvәyә minir). Yenidәn işlәnmiş BMHS 3 müәssisәlәrә nәzarәt olunmayan iştirak 
paylarının әvvәlki BMHS 3 üsulundan (alıcının әldә edilmiş müәssisәnin identifikasiya edilә bilәn xalis 
aktivlәrindә proporsional payı) istifadә etmәklә vә ya әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәsi imkanı verir. 
Yenidәn işlәnmiş BMHS 3 müәssisәlәrin birlәşmәsindә alış metodunun tәtbiqi üzrә daha әtraflı tәlimat 
verir. Qudvilә aid olan hissәnin hesablanması mәqsәdilә, hәr bir mәrhәlәli alış prosesindә bütün aktiv vә 
öhdәliklәrin әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәsi tәlәbi hesabatdan çıxarılmışdır. Bunun әvәzindә alıcı 
müәssisәlәrin mәrhәlәli birlәşmәsi zamanı satın alınan müәssisәdә hәr әvvәlki mәrhәlәdә sahib olduğu 
payını alış tarixindәki әdalәtli dәyәrlә yenidәn qiymәtlәndirmәli vә yaranan gәlir vә ya zәrәri (әgәr gәlir vә 
ya zәrәr әldә edilmişdirsә) il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr kimi әks etdirmәlidir. Alış ilә bağlı xәrclәr 
müәssisәlәrin birlәşmәsi әmәliyyatından ayrıca tanınacaq vә qudvil kimi yox, xәrc kimi uçota alınır. Alıcı 
şirkәt alış tarixindә alış ilә bağlı hәr hansı şәrti mәblәğ üzrә öhdәliyi alış tarixindә uçota almalıdır. Alış 
tarixindәn sonra bu öhdәliyin dәyәrindәki dәyişikliklәr qudvilin tәshih edilmәsi yolu ilә deyil, tәtbiq edilәn 
digәr BMHS-lәrә uyğun olaraq uçota alınır. Yenidәn işlәnmiş BMHS 3 yalnız bir neçә müәssisәnin iştirakı 
ilә müәssisәlәrin birlәşmәsini vә tәkcә müqavilә әsasında hәyata keçirilmiş müәssisәlәrin birlәşmәsini 
әhatә edir. Yenidәn işlәnmiş BMHS 3 hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına hәr hansı tәsir 
göstәrmәmişdir. 
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Qrup üzrə pul şəklində səhm əsasında ödənişlər - BMHS 2, Səhm əsasında ödənişlər standartına 
dəyişikliklər (1 yanvar 2010-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu 
dәyişikliklәrdә sәhm әsasında ödәnişlәrin konsolidasiya edilmiş vә ayrıca maliyyә hesabatlarında 
tәsniflәşdirilmәsi üsulları aydın şәkildә müәyyәn edilir. Hәmin dәyişikliklәr qüvvәdәn düşmüş BMHŞK 8 
vә BMHŞK 11-dә göstәrilәn tәlimatı әks etdirir. Bu әlavәlәr standart üzrә şәrhdә әvvәllәr nәzәrdә 
tutulmayan planları әhatә etmәk üçün BMHŞK 11-dә verilmiş tәlimatı daha әtraflı açıqlayır. 
Dәyişikliklәrdә hәmçinin standarta Əlavәdә göstәrilәn anlayışların izahı verilir. Bu dәyişikliklәr hazırkı 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 

Müvafiq hecləşdirilən maddələr – BMS 39, Maliyyə alətləri: tanınması və qiymətləndirilməsi 
Standartına Dəyişiklik (1 iyul 2009-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәrә retrospektiv 
qaydada tәtbiq edilmәklә qüvvәyә minir). Bu dәyişiklik heclәşdirilәn risk vә ya nağd pul axınlarının bir 
hissәsi üçün heclәşdirmә uçotunun tәtbiq edilә bilmәsini müәyyәn edәn prinsiplәrin ayrı-ayrı 
vәziyyәtlәrdә necә istifadә edildiyini göstәrir. Bu dәyişiklik hazırkı maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. Yenidәn işlәnmiş standard hazırkı maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 

BMHS 1, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi (2008-ci ilin dekabr
ayında edilmiş dәyişikliyi nәzәrә alaraq, 1 iyul 2009 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan dövr üçün BMHS-ә 
uyğun hazırlanmış ilk maliyyә hesabatlarına tәtbiq edilir). Yenidәn işlәnmiş BMHS 1, istifadәçilәrin 
Standarta edilmiş dәyişikliklәri başa düşmәsi vә mәnimsәmәsini asanlaşdırmaq üçün әvvәlki versiyaya 
edilmiş struktur dәyişikliklәr ilә birlikdә öz mәzmununu saxlamışdır. Bu dәyişikliklәr hazırkı konsolidasiya 
edilmiş maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 

BMHS-i ilk dəfə tətbiq edən müəssisələr üçün əlavə istisnalar – BMHS 1-ə dəyişikliklər, BMHS-in 
ilk dəfə tətbiq edilməsi (1 yanvar 2010-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә 
minir). Bu dәyişikliklәr tam xәrc metodundan istifadә edәn müәssisәlәrin neft vә qaz aktivlәrinin uçotu ilә 
bağlı BMHS-lәri retrospektiv qaydada tәtbiq etmәkdәn, hәmçinin, qüvvәdә olan icarә müqavilәlәrinә 
malik olan müәssisәlәrin hәmin müqavilәlәri, müәssisәlәrin milli uçot standartlarını tәtbiq edәcәyi 
tәqdirdә әldә edәcәklәri nәticәlәr ilә eyni olduqda, BMHŞK 4 'Müqavilәdә İcarә Əlamәtlәrinin 
Mövcudluğunun Müәyyәn Edilmәsi” Şәrhinә uyğun olaraq tәsniflәşdirmәkdәn azad edir. Bu dәyişikliklәr 
hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının təkmilləşdirilməsi (2009-cu ilin aprel ayında dərc 
edilmişdir; BMHS 2, BMS 38, BMHŞK 9 və BMHŞK 16-ya dəyişikliklər 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən 
sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir; BMHS 5, BMHS 8, BMS 1, BMS 7, BMS 17, BMS 
36 və BMS 39-a dəyişikliklər 1 yanvar 2010 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün 
qüvvəyə minir). Tәkmillәşdirmәlәr aşağıdakı standartlara vә onlara dair şәrhlәrә edilmiş әsaslı 
dәyişikliklәr vә düzәlişlәrdәn ibarәtdir: müәssisәlәr tәrәfindәn ümumi nәzarәt olunan әmәliyyatlara 
qoyuluşlar vә birgә müәssisәlәrin yaradılmasının BMHS 2-yә  uyğun olmadığının aydınlaşdırılması; 
BMHS 5 vә digәr standartlarda satış üçün nәzәrdә tutulan uzunmüddәtli aktivlәr (vә ya silinmә 
qruplarının) vә ya dayandırılmış әmәliyyatlar üzrә mәlumatların açıqlanması tәlәblәrinin 
aydınlaşdırılması; BMHS 8-ә әsasәn hesabat verilәn bütün seqmentlәr üzrә cәmi aktiv vә öhdәliklәrin 
qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı hesabatın hazırlanması tәlәbi (yalnız bu cür mәblәğlәr müntәzәm olaraq 
rәhbәr işçiyә tәqdim edildikdә); müәssisәnin öz pay alәtlәri hesabına yerinә yetirilmiş bәzi öhdәliklәrin 
uzunmüddәtli öhdәliklәr kimi tәsniflәşdirilmәsi üçün BMS 1-ә dәyişikliyin edilmәsi; yalnız aktivlәrin uçota 
alınmasına tәsir göstәrәn xәrclәrin investisiya fәaliyyәti kimi tәsniflәşdirilmәsi üçün BMS 1-ә dәyişikliyin 
edilmәsi; hәtta lizinq müddәtinin sonunda torpaq üzrә mülkiyyәt hüququnu ötürmәdәn, bәzi uzunmüddәtli 
torpaq lizinqlәrinin BMS 17-yә uyğun olaraq maliyyә lizinqi kimi tәsniflәşdirilmәsi; müәssisәnin prinsipal 
vә ya agent qismindә fәaliyyәt göstәrmәsini müәyyәn etmәk üçün BMS 18-dә әlavә tәlimatın verilmәsi; 
gәlir yaradan vahidin aktivlәrin birlәşmәsindәn әvvәl әmәliyyat seqmentindәn artıq olmayacağının BMS 
36-da aydınlaşdırılması; müәssisәlәrin birlәşmәsi nәticәsindә әldә edilmiş qeyri-maddi aktivlәrin әdalәtli 
dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı BMS 38-ә dәyişikliyin edilmәsi; (i) müәssisәlәrin birlәşmәsi ilә 
nәticәlәnә bilәn opsion müqavilәlәrinin BMS 39-a daxil edilmәsi, (ii) nağd pul axınlarının heclәşdirilmәsi 
alәtlәri üzrә gәlir vә ya zәrәrin sәhmdar kapitalından il üzrә mәnfәәt vә zәrәrә köçürülmәsi müddәtinin 
aydınlaşdırılması vә (iii) hәtta opsion icra edilәrkәn borcverәnә dәymiş zәrәr borcalan tәrәfindәn 
ödәnildikdә, qabaqcadan ödәniş opsionunun әsas müqavilә ilә sıx әlaqәli olduğunu göstәrmәk üçün BMS 
39-a dәyişikliyin edilmәsi; ümumi nәzarәt olunan әmәliyyatlar zamanı әldә edilmiş müqavilәlәrdәki әlavә 
elementli derivativlәr vә birgә müәssisәlәrin yaradılmasının BMHŞK 9-a uyğun olmadığının 
aydınlaşdırılması;  
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vә hecinq alәtlәrinin özü heclәşdirilәn xarici müәssisә tәrәfindәn saxlanıla bilmәmәsi haqqında 
mәhdudiyyәtin BMHŞK 16-dan çıxarılması. Bundan әlavә, törәmә müәssisә üzәrindә nәzarәtin itirildiyi 
halda BMHS 5-ә әsasәn maddәlәrin “satış üçün nәzәrdә tutulan” kimi tәsniflәşdirilmәsini nәzәrdә tutan 
2008-ci ilin may ayında Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının İllik Təkmilləşdirilməsi çәrçivәsindә 
dәrc edilmiş dәyişikliklәr 1 iyul 2009-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlaya illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir. 
Bu dәyişikliklәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir 
göstәrmәmişdir.

Yuxarıda başqa cür göstәrilmәdikdә, hazırkı dәyişikliklәr vә şәrhlәr Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 

(b) Standartların qüvvəyə minmə tarixinədək onlara edilmiş dəyişikliklər 

Qrup Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarının illik tәkmillәşdirilmәsi prosesi çәrçivәsindә 2010-cu ilin 
may ayında dәrc edilmiş BMS 1 “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” Standartına dәyişikliklәri qәbul 
etmişdir. Bu dәyişiklik sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr haqqında hesabatın tәqdim edilmәsi vә mәzmunu 
ilә bağlı tәlәblәri әks etdirir. Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr haqqında hesabatda dövrün әvvәlinә vә 
dövrün sonuna kapitalın hәr bir komponenti üzrә balans dәyәrinin üzlәşdirilmәsi tәqdim edilmәlidir. 
Bununla kapitalın hәr bir komponentinin ayrı-ayrı maddәlәri üzrә sair mәcmu gәlirlәrin maliyyә 
hesabatlarına qeydlәrdә tәhlil edilә bilmәsinә görә hesabatın mәzmunu sadәlәşdirilmişdir. 

6 Yeni Uçot Qaydaları 

Qrupun 1 yanvar 2011-ci il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik hesabat dövrlәri üçün mәcburi 
xarakter daşıyan vә ya Bank tәrәfindәn әvvәllәr tәtbiq edilmәyәn bәzi yeni standartlar vә onlara dair 
şәrhlәr dәrc olunmuşdur.  

Səhm emissiyalarının təsnifləşdirilməsi – BMS 32 Standartına dəyişiklik (8 oktyabr 2009-cu il
tarixindә dәrc edilmişdir; 1 fevral 2010-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә 
minir). Bu dәyişiklik xarici valyutada ifadә olunan müәyyәn sәhm emissiyaları üzrә daxilolmaları maliyyә 
derivativlәri kimi tәsniflәşdirilmәkdәn azad edir. 

BMS 24, Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar standartına dəyişiklik (2009-cu ilin noyabr ayında dәrc 
edilmişdir vә 1 yanvar 2011-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). 24 
saylı BMS 2009-cu ildә yenidәn nәzәrdәn keçirilmiş vә nәticәdә: (a) әlaqәli tәrәf anlayışı sadәlәşdirilmiş, 
onun mәnası dәqiqlәşdirilmiş vә uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmışdır vә (b) dövlәt müәssisәlәri barәdә 
açıqlamaların tәqdim edilmәsi ilә bağlı tәlәblәr qismәn azad edilmişdir.  

BMHŞK 19, Maliyyə öhdəliklərinin pay alətləri ilə ödənilməsi (1 iyul 2010-cu il vә ya bu tarixdәn sonra 
başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu şәrh müәssisәnin borc öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi  üzrә 
şәrtlәri yenidәn nәzәrdәn keçirdiyi vә nәticәdә borclu tәrәfin qarşı tәrәfә pay alәtlәrinin buraxılması 
hesabına öhdәliyin yerinә yetirildiyi hallarda uçot qaydasını müәyyәn edir. Gәlir vә ya zәrәr pay alәtlәrinin 
әdalәtli dәyәrinin borc öhdәliyinin balans dәyәri ilә müqayisәsi әsasında mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks 
etdirilir.

Minimal maliyyələşdirmə tələbləri həcmində qabaqcadan ödənişlər – BMHŞK 14-ə Dəyişiklik 
(1 yanvar 2011-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu dәyişiklik yalnız 
müәyyәn edilmiş ödәnişlәrdәn ibarәt pensiya planları çәrçivәsindә minimal ödәnişlәri hәyata keçirmәli 
olan müәssisәlәrә aid edildiyi üçün mәhdud tәsirә malikdir. Dәyişiklik hәmçinin, minimal maliyyәlәşdirmә 
tәlәblәrinin tәtbiq edildiyi pensiya planları üzrә könüllü ödәnişlәr ilә bağlı BMHŞK 14-ün nәzәrdә 
tutulmayan nәticәlәrini aradan qaldırır. 

BMHS-i ilk dəfə qəbul edən müəssisələrin BMHS 7-yə uyğun olaraq müqayisəli məlumatları 
açıqlamaq tələbindən məhdud həcmdə azad edilməsi – BMHS 1-ə Dəyişiklik (1 iyul 2010-cu il vә ya 
bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu dәyişiklik BMHS-i ilk dәfә qәbul edәn 
müәssisәlәri 2009-cu ilin mart ayında BMHS 7 “Maliyyә Alәtlәri: Mәlumatların Açıqlanması” Standartına 
edilmiş dәyişikliklәrә uyğun olaraq müqayisәli mәlumatları açıqlamaq tәlәbindәn azad edir. BMHS 1-ә 
edilmiş bu dәyişiklik BMHS-i ilk dәfә qәbul edәn müәssisәlәri BMHS 7-yә edilmiş düzәlişlәri tәtbiq 
edәrkәn istifadә olunan eyni azadolmalar ilә tәmin edir. 
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BMHS 9, “Maliyyə Alətləri Hissə 1: Təsnifləşdirmə və Qiymətləndirmə”. 2009-cu ilin noyabr ayında 
dәrc edilmiş BMHS 9 39 saylı BMS-dә maliyyә aktivlәrinin tәsniflәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi 
bölmәlәrini әvәz edir. Onun әsas fәrqlәri aşağıda göstәrilir. 2010-cu ilin oktyabr ayında BMHS 9 yenidәn 
işlәnmişdir. Yenidәn işlәnmiş BMHS 9 maliyyә öhdәliklәrinin tәsniflәşdirilmәsini vә qiymәtlәndirilmәsini 
әhatә edir. Bu Standartın әsas fәrqlәri aşağıda göstәrilir: 

 Maliyyә aktivlәri iki qiymәtlәndirmә kateqoriyasında tәsniflәşdirilmәlidir: ilkin qiymәtlәndirmәdәn sonra 
әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn aktivlәr vә ilkin qiymәtlәndirmәdәn sonra amortizasiya edilmiş 
dәyәrlә qiymәtlәndirilәn aktivlәr. Tәsniflәşdirmә ilә bağlı qәrar ilkin uçot zamanı qәbul edilmәlidir. 
Tәsniflәşdirmә, müәssisәnin maliyyә alәtlәrinin idarә edilmәsi üzrә biznes modeldәn vә alәt üzrә 
nağd pul axınlarının xüsusiyyәtindәn asılıdır.  

 Maliyyә alәti yalnız borc alәti olduqda ilkin qiymәtlәndirmәdәn sonra amortizasiya edilmiş dәyәrlә 
qiymәtlәndirilir. Eyni zamanda bu aktiv aşağıdakı tәlәblәrә cavab vermәlidir: (i) müәssisәnin biznes 
modelinin mәqsәdi aktivi saxlamaq yolu ilә onun yaratdığı nağd pul axınlarını әldә etmәkdәn ibarәtdir 
vә (ii) aktivin yaratdığı nağd pul axınları yalnız әsas mәblәği vә faiz ödәnişlәrini әks etdirir (yәni, 
maliyyә alәti yalnız ‘kreditin әn sadә xüsusiyyәtlәrinә’ malikdir). Bütün digәr borc alәtlәri mәnfәәt vә 
ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәlidir. 

 Bütün pay alәtlәri ilkin qiymәtlәndirmәdәn sonra әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәlidir. Satış üçün 
nәzәrdә tutulan pay alәtlәri mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәli vә әks 
etdirilmәlidir. Bütün digәr pay qoyuluşları ilә bağlı әdalәtli dәyәrlә yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә 
realizasiya edilmәmiş vә realizasiya edilmiş gәlir vә zәrәrlәrin mәnfәәt vә ya zәrәr kimi deyil, sair 
mәcmu gәlirlәr kateqoriyasında uçota alınması üçün ilkin uçot zamanı yekun seçim edilә bilәr. 
Ədalәtli dәyәrlә yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә gәlir vә xәrclәr mәnfәәt vә ya zәrәrә aid edilmir. Bu 
seçim hәr bir maliyyә alәti üçün fәrdi qaydada tәtbiq edilә bilәr. Dividendlәr, investisiya üzrә gәlirlәri 
әks etdirdiyinә görә mәnfәәt vә ya zәrәr hesabında göstәrilmәlidir.  

 Maliyyә öhdәliklәrinin tәsniflәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı BMS 39-un әksәr tәlәblәri 
dәyişdirilmәdәn BMHS 9-a köçürülmüşdür. Əsas dәyişiklik mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli 
dәyәrdә qeydә alınan maliyyә öhdәliklәri kateqoriyasına aid edilmiş daxili kredit riski üzrә 
dәyişikliklәrin effektinin müәssisәlәr tәrәfindәn sair mәcmu gәlirlәrin tәrkibindә açıqlanması 
tәlәbindәn ibarәtdir.  

BMHS 9 1 yanvar 2013-cü il tarixindәn mәcburi şәkildә tәtbiq edilir, lakin hәmin standartın bu tarixdәn 
әvvәl tәtbiqinә icazә verilir. Hazırda Qrup bu standartın tәtbiqi nәticәlәrini, onun maliyyә hesabatlarına 
tәsirini vә tәtbiq olunma tarixini nәzәrdәn keçirir. 

Məlumatların açıqlanması – Maliyyə aktivlərinin ötürülməsi – BMHS 7-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin
oktyabr ayında dәrc edilmişdir vә 1 iyul 2011-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün 
qüvvәyә minir). Bu dәyişiklik maliyyә aktivlәrinin ötürülmәsi zamanı yaranan riskin hәcminә dair 
mәlumatların әlavә açıqlanmasını tәlәb edir. Hәmin dәyişiklik şirkәtin balansında olan qarşı tәrәfә 
ötürülmüş maliyyә aktivlәrinin növlәri üzrә aşağıdakı mәlumatların açıqlanması tәlәbini әhatә edir: aktivlә 
bağlı risk vә faydaların xarakteri, dәyәri vә tәsviri. Eyni zamanda istifadәçiyә aktivlә bağlı maliyyә 
öhdәliyinin hәcmini, elәcә dә maliyyә aktivi vә onunla bağlı maliyyә öhdәliyi arasında qarşılıqlı әlaqәni 
anlamaq imkanı yaradan mәlumatların açıqlanması zәruridir. Aktivin uçotu dayandırıldıqda, lakin şirkәtin 
hәlә dә müәyyәn risklәrә mәruz qaldığı vә ötürülmüş aktivlә bağlı müәyyәn faydalar әldә etmәk 
iqtidarında olduğu tәqdirdә, belә riskin hәcminin istifadәçiyә aydın olması üçün әlavә mәlumatların 
açıqlanması tәlәb olunur.
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Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının təkmilləşdirilməsi (2010-cu ilin may ayında dәrc 
edilmişdir vә 1 yanvar 2011-ci il tarixindәn qüvvәyә minir). Tәkmillәşdirmәlәr aşağıdakı standartlara vә 
onlara dair şәrhlәrә edilmiş әsaslı dәyişikliklәr vә izahatlardan ibarәtdir: yenidәn işlәnmiş BMHS 1-ә 
uyğun olaraq: (i) әvvәlki mühasibat qaydalarına uyğun olaraq hesablanmış balans dәyәri әsas vәsaitlәr 
vә qeyri-maddi aktivlәr üzrә hәr bir maddәnin şәrti hesablanmış dәyәri kimi istifadә edilә bilәr (әgәr 
hәmin maddә әmsalların tәnzimlәnmәsi tәlәbi ilә üzlәşәn әmәliyyatlarda istifadә edilmişdirsә) (ii) 
müәyyәn hadısәnin nәticәsindә yaranmış yenidәn qiymәtlәndirmә BMHS-ә uyğun hazırlanmış ilk maliyyә 
hesabatlarının әhatә etdiyi dövr әrzindә baş vermәsindәn asılı olmayaraq, әsas vәsaitlәrin şәrti 
hesablanmış dәyәri kimi istifadә oluna bilәr vә (iii) BMHS-i ilk dәfә tәtbiq edәn müәssisәlәr BMHS-ә 
uyğun birinci aralıq hesabatı ilә BMHS-ә uyğun birinci maliyyә hesabatları arasındakı müddәt әrzindә öz 
uçot siyasәtinә vә BMHS 1-dә nәzәrdә tutulan istisnalara dәyişiklik edәrsә, hәmin dәyişikliklәri izah 
etmәlidir; yenidәn işlәnmiş BMHS 3-ә uyğun olaraq (i) mövcud iştirak paylarını әks etdirmәyәn vә 
müәssisәnin likvidasiyası halında xalis aktivlәrdә proporsional hәcmdә pay әldә etmәk hüququ vermәyәn 
nәzarәt olunmayan iştirak payı әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndrilmәlidir (BMHS-dә başqa qiymәtlәndirmә 
üsulu nәzәrdә tutulamdığı halda), (ii) müәssisәlәrin birlәşmәsi nәticәsindә dәyişdirilmәmiş vә ya könüllü 
şәkildә dәyişdirilmiş sәhm әsasında ödәniş şәrtlәrinә dair tövsiyәlәrin verilmәsi vә (iii) yenidәn işlәnmiş 
BMHS 3-ün (2008-ci ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir) qüvvәyә mindiyi tarixdәn әvvәl baş vermiş 
müәssisәlәrin birlәşmәsi nәticәsindә yaranan şәrti ödәnişlәrin BMHS 3-ün әvvәlki versiyasının tәlәblәrinә 
uyğun olaraq nәzәrә alınması göstәrilmәlidir; yenidәn işlәnmiş BMHS 7 mәlumatların açıqlanması 
sahәsindә bәzi tәlәblәri dәqiqlәşdirir, o cümlәdәn (i) maliyyә risklәrinin xarakteri vә sәviyyәsi barәdә 
mәlumatının keyfiyyәt vә kәmiyyәt acıqlamalarının qarşılıqlı әlaqәsinә xüsusi diqqәt yetirilir (ii) şәrtlәrinә 
yenidәn baxılmış vә әks tәqdirdә vaxtı keçmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş maliyyә aktivlәrinin balans dәyәrinin 
açıqlanması tәlәb olunmur (iii) girov tәminatının әdalәtli dәyәri ilә bağlı mәlumatların açıqlanması tәlәbi 
onun maddi tәsirinin açıqlanmasına dair daha ümumi tәlәb ilә әvәzlәşdirilmişdir; (iv) müәssisәnin hesabat 
dövrü әrzindә әldә edilmiş mәblәği yox, hesabat tarixinә istifadә hüququndan mәhrum edilmiş girov 
tәminatının mәblәğini açıqlaması aydınlaşdırılır; yenidәn işlәnmiş 1 saylı BMS sәhmdar kapitalında 
dәyişikliklәr haqqında hesabatın tәqdim edilmәsi vә mәzmunu ilә bağlı tәlәblәri әks etdirir (Qrup bu 
dәyişikliyi vaxtında әvvәl qәbul etmişdir); yenidәn işlәnmiş BMS 27 (2008-ci ilin yanvar ayında edilmiş 
dәyişikliklәri nәzәrә alaraq) bu standarta edilmiş dәyişikliklәr nәticәsindә BMS 21, BMS 28 vә BMS 31 
standartlarında yaranan dәyişikliklәr ilә bağlı keçid qaydalarını aydınlaşdırır; yenidәn işlәnmiş BMS 34-dә 
yığcam aralıq maliyyә hesabatlarında açıqlanmalı olan әhәmiyyәtli hadisәlәr vә әmәliyyatlara dair әlavә 
nümunәlәr, o cümlәdәn әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirmә iyerarxiyasının sәviyyәlәri arasında 
yerdәyişmәlәr, maliyyә aktivlәrinin tәsnifatındakı dәyişikliklәr vә ya müәssisәnin maliyyә alәtlәrinin 
әdalәtli dәyәrinә tәsir göstәrәn faәliyyәt şәraiti vә iqtisadi vәziyyәtdәki dәyişikliklәr әks etdirilir; vә 
yenidәn işlәnmiş BMHŞK 13 mükafatlandırma ilә bağlı  ödәnişlәrin әdalәtli dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi 
üsulunu müәyyәnlәşdirir. Qrup 5 saylı Qeyddә göstәrildiyi kimi, vaxtından әvvәl qәbul etdiyi BMS 1 üzrә 
dәyişikliklәr istisna olmaqla, bu dәyişikliklәrin onun maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir 
edәcәyini gözlәmir. 

Əsas aktivlərin balans dəyərinin ödənilməsi – BMS 12-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin dekabr ayında dәrc 
edilmişdir vә 1 yanvar 2012-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu
dәyişiklik әdalәtli dәyәrlә uçota alınan investisiya mülkiyyәtinin dәyәrinin satış hesabına tam şәkildә 
ödәnilmәsi ilә bağlı tәkzib edilmәz ehtimal irәli sürür. Hәmin ehtimal investisiya mülkiyyәtinin satış 
nәticәsindә deyil, onun müәyyәn dövr әrzindә istifadә edilmәsi nәticәsindә praktiki olaraq bütün iqtisadi 
faydaların әldә edilmәsinә yönәldilәn biznes modeli çәrçivәsindә saxlanıldığı halda tәkzib edilir. BMS 16 
“Əsas Vəsaitlər” standartına uyğun olaraq yenidәn qiymәtlәndirmә modeli ilә qiymәtlәndirilәn 
amortizasiya edilmәyәn aktivlәrlә bağlı analoji mәsәlәlәri nәzәrdә tutan Şәrhlәr üzrә Daimi Komitәnin 
(ŞDK) 21 saylı Şәrhi “Mənfəət Vergisi - Yenidən Qiymətləndirilmiş Amortizasiya Edilməyən Aktivlərin 
Ödənilməsi” әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn investisiya mülkiyyәtinin BMS 12-dәn çıxarılmasından sonra 
bu standarta daxil edilmişdir. 
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6 Yeni Uçot Qaydaları (davamı) 

Hiperinflyasiya iqtisadiyyatı və BMHS-i ilk dəfə qəbul edən müəssisələr üçün dəqiq müəyyən 
edilmiş tarixlərin ləğv edilməsi – BMHS 1-ə Dəyişiklik (2010-cu ilin dekabr ayında dәrc edilmişdir vә 1 
iyul 2011-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Hiperinflyasiya ilә bağlı 
olan hazırkı dәyişiklik müәyyәn müddәt әrzindә hiperinflyasiya iqtisadiyyatı şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn 
müәssisәnin BMHS-ә uyğun maliyyә hesabatlarının tәqdimatını bәrpa etdiyi vә ya belә hesabatları ilk 
dәfә tәqdim etdiyi hallar üçün әlavә istisna yaradır. Bu istisna müәssisәlәrә aktiv vә öhdәliklәri әdalәtli 
dәyәrlә qiymәtlәndirmәk vә BMHS-ә uyğun hazırlanmış açılış maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda 
hәmin aktiv vә öhdәliklәrin әdalәtli dәyәrini tәxmin edilәn dәyәr qismindә istifadә etmәk imkanı yaradır. 

Beynәlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri ilә bağlı bir 
istisna vә bir azadetmә üzrә müәyyәn edilmiş tarixlәrә istinadların aradan qaldırılması mәqsәdilә BMHS 
1-ә dәyişikliklәr etmişdir. Birinci dәyişikliyә әsasәn BMHS-i ilk dәfә qәbul edәn müәssisәlәr uçotun 
dayandırılması ilә bağlı BMHS-in tәlәblәrini 1 yanvar 2004-cü il tarixindәn deyil, perspektiv olaraq BMHS-
ә keçid tarixindәn yerinә yetirmәlidir. İkinci dәyişiklik әdalәtli dәyәri ilkin uçot zamanı qiymәtlәndirmә 
metodlarının vasitәsilә müәyyәn edilәn maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinә aiddir vә müvafiq metodun 25 
oktyabr 2002-ci il tarixindәn vә ya 1 yanvar 2004-cu il tarixindәn deyil, perspektiv olaraq BMHS-ә keçid 
tarixindәn tәtbiq edilmәsinә icazә verir. Bu, BMHS-i ilk dәfә qәbul edәn müәssisәlәrin BMHS-ә keçid 
tarixindәn әvvәlki dövrlәr üçün bәzi maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәrini ilkin uçot zamanı 
müәyyәn etmәyәcәyini bildirir. Hәmin dәyişikliklәri әks etdirәn düzәlişlәr dә BMHS 9-a daxil edilmişdir.

Yuxarıda göstәrilәn hallardan başqa, yeni standartlar vә şәrhlәrin Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsiri gözlәnilmir.
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7 Pul Vəsaitləri və Onların Ekvivalentləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Nağd pul 15,789 15,063
ARMB-dәki qalıqlar (mәcburi ehtiyat depozitlәrindәn başqa) 18,879 25,226
Digәr banklardakı müxbir hesablar vә overnayt depozitlәr 
- Azәrbaycan Respublikasında 4,081 442
- Digәr ölkәlәrdә 15,851 11,750

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 54,600 52,481

31 dekabr 2010-cu il tarixinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

ARMB-dəki 
qalıqlar

Digər 
banklardakı 

müxbir hesablar
və overnayt 

depozitlər 

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 
- ARMB-dә 18,879 - 18,879
- 15 әn böyük Azәrbaycan bankında - 70 70
- Digәr Azәrbaycan banklarında - 4,011 4,011
- İƏİT-yә üzv ölkәlәrin banklarında - 14,308 14,308
- İƏİT-yә üzv olmayan ölkәlәrin banklarında - 1,543 1,543

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,
nağd pul çıxılmaqla 18,879 19,932 38,811

31 dekabr 2009-cu il tarixinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

ARMB-dəki 
qalıqlar

Digər 
banklardakı 

müxbir hesablar
və overnayt 

depozitlər 

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 
- ARMB-dә 25,226 - 25,226
- Reytinqli Azәrbaycan banklarında - 213 213
- Reytinqsiz 15 әn böyük Azәrbaycan bankında - 27 27
- Digәr Azәrbaycan banklarında - 202 202
- İƏİT-yә üzv ölkәlәrin banklarında - 11,677 11,677
- İƏİT-yә üzv olmayan ölkәlәrin banklarında - 73 73

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,
nağd pul çıxılmaqla 25,226 12,192 37,418

Beynәlxalq reytinq agentliklәri Azәrbaycan Respublikasına tәyin etdiklәri BBB-/Stable (20 may 2010 – 
Fitch Ratings), Ba1/Positive (8 mart 2011 – Moody’s Investors’ Service) vә BB+/Positive (21 dekabr 2010 
– Standard&Poor’s) reytinqlәri tәsdiqlәmişdir. 
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8 Digər Banklardan Alınacaq Vəsaitlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Digәr banklardakı cari müddәtli yerlәşdirmәlәr 27,903 35,655

Cəmi digər banklardan alınacaq vəsaitlər 27,903 35,655

31 dekabr 2010-cu il tarixinә digәr banklardakı cari müddәtli yerlәşdirmәlәrә xarici bankda illik 3.0% vә 
8.2% faiz dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş 21,543 min AZN ekvivalentindә müddәtli depozitlәr daxildir (2009: 
xarici bankda illik 3% vә 4.9% faiz dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş 14,456 min AZN mәblğindә qısamüddәtli 
depozitlәr). Bu depozitlәr daha sonra hәmin xarici bank tәrәfindәn ayrı-ayrı kredit müqavilәlәrinә әsasәn 
2011-ci ilin sentyabr vә oktyabr, 2012-ci ilin fevral vә 2013-cü ilin avqust vә sentyabr aylarında ödәnilmәk 
şәrtilә illik 6.3% vә 10% (2009: 3.5% vә 5.4%) faiz dәrәcәsi ilә kredit şәklindә Unileasing şirkәtinә 
verilmişdir. Bankın yerlәşdirdiyi hәmin müddәtli depozitlәr vә Unileasing şirkәti tәrәfindәn alınmış kreditlәr 
hüquqi müqavilәyә әsasәn yerlәşdirilmiş ayrıca aktivlәri vә üçüncü tәrәflәr qarşısında öhdәliklәri әks 
etdirdiyinә görә qarşılıqlı şәkildә әvәzlәşdirilmir. 17 saylı Qeydә baxın. 

Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr tәminatsızdır. 31 dekabr 2010-cu il tarixinә digәr banklardan alınacaq 
vәsaitlәrin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə
Digər banklardakı cari 

müddətli yerləşdirmələr
Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş  
- A- reytinqindәn aşağı 27,903 27,903

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş digər 
banklardan alınacaq vəsaitlər 27,903 27,903

31 dekabr 2009-cu il tarixinә digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə
Digər banklardakı cari 

müddətli yerləşdirmələr
Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 
 - A- reytinqindәn aşağı 31,402 31,402
- Reytinqsiz 4,253 4,253

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş digər 
banklardan alınacaq vəsaitlər 35,655 35,655

Bankın rәhbәrliyi digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin dәyәrsizlәşmәsinә dair obyektiv dәlil müәyyәn 
etmәdiyinә görә 31 dekabr 2010-cu il tarixinә dәyәrsizlәşmә üzrә hәr hansı ehtiyat qeydә alınmamışdır. 

Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında 
mәlumat üçün 31 saylı Qeydә baxın. Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin faiz dәrәcәsi, ödәmә müddәti 
vә valyuta tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. 
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Korporativ kreditlәr 49,154 56,033
Sahibkarlara verilmiş kreditlәr  45,103 56,408
Avtomobil kreditlәri 82,537 70,092
İstehlak kreditlәri 44,840 35,566
İpoteka kreditlәri 40,781 34,239

Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat çıxılmaqla (34,393) (29,019)

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 228,022 223,319

2010-cu il әrzindә kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıdakı kimidir:  

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri

İstehlak
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

1 yanvar 2010-cu il tarixinə 
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 12,067 7,948 4,642 2,575 1,787 29,019

İl әrzindә silinmiş kreditlәr (1,832) (5,222) - - - (7,054)
İl әrzindә dәyәrsizlәşmә üzrә 
ehtiyatın (qaytarılması)/yaradılması 2,011 7,412 3,611 (1,592) 986 12,428

31 dekabr 2010-cu il tarixinə 
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 12,246 10,138 8,253 983 2,773 34,393

2009-cu il әrzindә kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıdakı kimidir:   

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

1 yanvar 2009-cu il tarixinə 
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 6,599 6,332 4,526 2,645 1,170 21,272

İl әrzindә dәyәrsizlәşmә üzrә 
ehtiyatın (qaytarılması)/yaradılması 5,468 1,616 116 (70) 617 7,747

31 dekabr 2009-cu il tarixinə 
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 12,067 7,948 4,642 2,575 1,787 29,019
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı)  

Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrә bölgüsü aşağıdakı kimidir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə
2010 2009

Məbləğ % Məbləğ %

Fərdi müştərilər 
Nәqliyyat vasitәlәrinin alınması 82,537 31.5 70,092 27.8
Mәnzil vә әmlak girovunun alınması 40,781 15.5 34,239 13.6
Kredit kartları 6,662 2.5 4,844 1.9
Mikro kreditlәr 7,313 2.8 2,683 1.1
Digәr 30,865 11.8 28,039 11.1
Cəmi fərdi müştərilərə verilmiş kreditlər 168,158 64.1 139,897 55.4

Sahibkarlara verilmiş kreditlər 
Ticarәt vә xidmәtlәr 30,801 11.7 26,482 10.5
İnşaat 5,811 2.2 3,194 1.3
İstehsalat 4,703 1.8 11,827 4.7
Kәnd tәsәrrüfatı 2,752 1.0 1,185 0.5
Digәr 1,036 0.4 13,720 5.4
Cəmi sahibkarlara verilmiş kreditlər 45,103 17.1 56,408 22.4

Korporativ müştərilər
Ticarәt vә xidmәtlәr 24,921 9.5 23,588 9.3
İstehsalat 9,712 3.7 12,496 5.0
İnşaat 9,329 3.6 9,759 3.9
Kәnd tәsәrrüfatı 2,172 0.8 982 0.4
Nәqliyyat 1,214 0.5 1,270 0.5
Digәr 1,806 0.7 7,938 3.1
Cəmi korporativ müştərilərə verilmiş 
kreditlər 49,154 18.8 56,033 22.2

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər və 
avanslar (ehtiyat ayırmalarından əvvəl) 262,415 100.0 252,338 100.0

31 dekabr 2010-cu il tarixinә Qrupun kredit portfelindә kredit qalığı 1,000 min AZN-dәn yuxarı olan 26 
borcalanı (2009: 54 borcalan) olmuşdur. Bu kreditlәrin ümumi qalığı 42,942 min AZN (2009: 50,164 min 
AZN) vә ya ümumi kredit portfelinin 16%-ni tәşkil edir (2009: 20%). 

40,781 min AZN (2009: 34,239 min AZN) mәblәğindә cәmi ipoteka kreditlәrindәn 12,860 min AZN-i 
(2009: 7,141 min AZN) Azәrbaycan İpoteka Fondu ilә bağlanmış müqavilәdә nәzәrdә tutulan proqram 
çәrçivәsindә verilmişdir. 17 saylı Qeydә baxın. Bundan әlavә, hәmin proqram çәrçivәsindә 45 min AZN 
(2009: 110 min AZN) mәblәğindә ipoteka kreditinin Azәrbaycan İpoteka Fondu tәrәfindәn tәsdiqlәnmәsi 
vә kredit müqavilәsinә uyğun olaraq gәlәcәkdә Banka verilmәsi gözlәnilir. 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların 5%-i ödәmә müddәtindәn bir ay gec vә ya tez ödәnilәrsә, 
hәmin kreditlәr üzrә ehtiyat tәxminәn 1,720 min AZN (2009: 1,460 min AZN) çox vә ya az olardı. 
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı)  

31 dekabr 2010-cu il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslara Qrupun törәmә lizinq 
müәssisәsinin 25,132 min AZN mәblәğindә maliyyә lizinqi üzrә debitor borcları daxildir vә bu debitor 
borcları üçün ehtiyat yaradılmamışdır (2009: müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslara Qrupun törәmә 
lizinq müәssisәsinin 18,444 min AZN mәblәğindә maliyyә lizinqi üzrә debitor borcları daxildir vә bu 
debitor borcları üçün ehtiyat yaradılmamışdır). 31 dekabr 2010-cu il tarixinә maliyyә lizinqi üzrә debitor 
borcları әsasәn müxtәlif növ nәqliyyat vasitәlәri, inşaat vә tibb avadanlıqlarının lizinqi ilә әlaqәdar 859 
lizinq müqavilәsini әks etdirir (2009: әsasәn müxtәlif növ nәqliyyat vasitәlәri, inşaat vә tibb 
avadanlıqlarının lizinqi ilә әlaqәdar 631 lizinq müqavilәsi). Hәmin maliyyә lizinqi müqavilәlәrinin müddәti 
adәtәn üç-beş il әrzindә başa çatır vә lizinq ödәnişlәri hәr ay hәyata keçirilir. Lizinq müddәti әrzindә 
lizinqә verilәn әmlak üzrә mülkiyyәt hüququ törәmә lizinq müәssisәsinә mәxsusdur. Lizinqә verilәn 
әmlakın müxtәlif sәbәblәr üzündәn zәdәlәnmәsi, oğurlanması vә digәr hallar kimi әlaqәli risklәri adәtәn 
maliyyә lizinqi müqavilәlәrindә sığorta edilir. Hәmin sığorta müqavilәsi lizinq obyektinin yuxarıda qeyd 
edilәn sәbәblәr üzündәn zәdәlәnmәsini sığortalamaq üçün lizinq alan vә sığorta şirkәti arasında bağlanır. 
Törәmә lizinq müәssisәsinin rәhbәrliyi müntәzәm olaraq lizinq mәblәğinin ödәnilmәmiş hissәsinә nәzarәt 
etmәklә vә lizinq alanların maliyyә hesabatlarını tәhlil etmәklә, onların maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirir. 

Rәhbәrlik maliyyә lizinqinin ayrıca kateqoriyanı әks etdirib-etdirmәmәsini vә bu sәbәbdәn hazırkı 
qeyddәki tәhlildә ayrıca göstәrilmәsi zәrurәtini nәzәrdәn keçirmişdir. Buna baxmayaraq, rәhbәrlik risklәrin 
qiymәtlәndirilmәsi üzrә onların tәtbiq etdiyi yanaşmanın bu qeyddә göstәrilәn kateqoriyalara 
әsaslandığını vә ayrıca kateqoriya kimi maliyyә lizinqi üzrә ödәnişlәrә әsaslanmadığını müәyyәn etdiyinә 
görә bu cür lizinqlәrin ayrıca bir kateqoriya kimi göstәrilmәsi tәlәb edilmir. 

Maliyyә lizinqi üzrә alınacaq ödәnişlәr (lizinqә qoyulan ümumi investisiyanın dәyәri) vә onların diskont 
edilmiş dәyәri aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə
1 ildən 

az
2-5 il

ərzində
5 ildən 

çox
Cəmi

31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə lizinqi 
üzrə debitor borcları 341 23,639 6,925 30,905

Maliyyә gәlirlәrinin qazanılmamış hissәsi (43) (9,449) (2,969) (12,461)

31 dekabr 2009-cu il tarixinə lizinq üzrə debitor 
borclarının diskont edilmiş dəyəri 298 14,190 3,956 18,444

31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə lizinqi 
üzrə debitor borcları 1,858 34,222 488 36,568

Maliyyә gәlirlәrinin qazanılmamış hissәsi (135) (11,132) (169) (11,436)

31 dekabr 2010-cu il tarixinə lizinq üzrə debitor 
borclarının diskont edilmiş dəyəri 1,723 23,090 319 25,132
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı) 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

Tәminatsız kreditlәr 4,600 1,755 1,381 20,522 25 28,283
Girovla təmin edilmiş kreditlər: 
- daşınmaz әmlak 31,465 35,598 264 10,285 40,756 118,368
- şәxsi avtomobil 742 772 80,892 1,089 - 83,495
- bank depozitlәri 118 237 - 7,275 - 7,630
- daşınan әmlak 8,933 4,707 - 288 - 13,928
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 
şәxsi әmlak - 10 - 4,785 - 4,795

- sair aktivlәr 3,296 2,024 - 596 - 5,916

Cəmi müştərilərə verilmiş 
kreditlər və avanslar 49,154 45,103 82,537 44,840 40,781 262,415

31 dekabr 2009-cu il tarixinә girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

Tәminatsız kreditlәr 1,421 1,125 7 17,536 181 20,270
Girovla təmin edilmiş kreditlər: 
- daşınmaz әmlak 36,438 45,047 188 8,879 34,058 124,610
- şәxsi avtomobil 10,270 5,849 69,897 1,269 - 87,285
- bank depozitlәri 98 599 - 6,639 - 7,336
- daşınan әmlak 5,697 3,515 - 279 - 9,491
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 
şәxsi әmlak 11 15 - 931 - 957

- zәmanәt mәktubu  - - - 22 - 22
- sair aktivlәr 2,098 258 - 11 - 2,367

Cəmi müştərilərə verilmiş 
kreditlər və avanslar     56,033 56,408 70,092 35,566 34,239 252,338

Sair aktivlәrә әsasәn avadanlıq vә debitor borcları daxildir. Yuxarıda qeyd olunan mәlumatda kreditin vә 
ya qoyulmuş girovun balans dәyәri (bunlardan hansı daha aşağı olarsa) göstәrilmişdir; digәr mәlumatlar 
isә tәminatsız kreditlәrin tәrkibindә açıqlanmışdır. Kreditlәrin balans dәyәri girov qoyulmuş aktivlәrin 
likvidlik sәviyyәsinә görә bölüşdürülmüşdür. 
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı) 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş       
Tәminatsız kreditlәr  3,367 1,025 138 19,190 25 23,745
Girovla tәmin edilmiş kreditlәr:
- daşınmaz әmlak  14,404 23,716 209 9,143 35,330 82,802
- şәxsi avtomobil  281 527 67,125 1,013 - 68,946
- bank depozitlәri  118 237 - 7,265 - 7,620
- daşınan әmlak  8,325 3,721 - 281 - 12,327
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 

şәxsi әmlak  - 10 - 4,616 - 4,626
- digәr  2,909 2,023 - 565 - 5,497
2010-cu ildә yenidәn baxılmış 

kreditlәr  2,760 315 184 182 - 3,441

Cəmi vaxtı keçməmiş və 
dəyərsizləşməmiş 32,164 31,574 67,656 42,255 35,355 209,004

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş 
- ödәnişin 30 gündәn 90 

günәdәk gecikdirilmәsi 2,895 2,205 4,756 378 806 11,040
- ödәnişin 90 gündәn 180 

günәdәk gecikdirilmәsi - 698 - 157 - 855
- ödәnişin 360 gündәn artıq 

gecikdirilmәsi - - - 1 156 157

Cəmi vaxtı keçmiş, lakin 
dəyərsizləşməmiş 2,895 2,903 4,756 536 962 12,052

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş 
kreditlər (ümumi məbləğ) 

- ödәnişin 30 gündәn az 
gecikdirilmәsi  580 - - - - 580

- ödәnişin 30 gündәn 90 
günәdәk gecikdirilmәsi  34 138 - - - 172

- ödәnişin 90 gündәn 180 
günәdәk gecikdirilmәsi  896 679 2,516 318 1,285 5,694

- ödәnişin 180 gündәn 360 
günәdәk gecikdirilmәsi  3,225 1,886 1,933 442 1,394 8,880

- ödәnişin 360 gündәn artıq 
gecikdirilmәsi  9,360 7,923 5,676 1,289 1,785 26,033

Cəmi fərdi şəkildə 
dəyərsizləşmiş kreditlər 
(ümumi məbləğ) 14,095 10,626 10,125 2,049 4,464 41,359

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 
çıxılmaqla (12,246) (10,138) (8,253) (983) (2,773) (34,393)

Cəmi müştərilərə verilmiş 
kreditlər və avanslar 36,908 34,965 74,284 43,857 38,008 228,022
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı) 

31 dekabr 2009-cu il tarixinә kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 
Tәminatsız kreditlәr 1,415 1,093 7 12,729 181 15,425
Girovla tәmin edilmiş kreditlәr:
- daşınmaz әmlak 12,965 22,738 40 4,628 19,977 60,348
- şәxsi avtomobil 8,518 5,609 47,891 843 - 62,861
- bank depozitlәri 2 444 - 5,335 - 5,781
- daşınan әmlak 5,583 3,515 - 245 - 9,343
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 

şәxsi әmlak 11 14 - 735 - 760
- digәr - 258 - 10 - 268
2009-cu ildә yenidәn baxılmış 

kreditlәr 2,389 1,225 222 3,181 43 7,060

Cəmi vaxtı keçməmiş və 
dəyərsizləşməmiş 30,883 34,896 48,160 27,706 20,201 161,846

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş 
- ödәnişin 30 gündәn az 

gecikdirilmәsi 5,372 4,219 11,319 4,523 7,770 33,203
- ödәnişin 30 gündәn 90 

günәdәk gecikdirilmәsi 795 1,761 2,180 1,210 4,067 10,013
- ödәnişin 90 gündәn 180 

günәdәk gecikdirilmәsi 762 1,165 1,548 455 795 4,725
- ödәnişin 180 gündәn 360 

günәdәk gecikdirilmәsi 521 2,298 2,307 483 1,104 6,713
- ödәnişin 360 gündәn artıq 

gecikdirilmәsi 368 608 753 158 86 1,973

Cəmi vaxtı keçmiş, lakin 
dəyərsizləşməmiş 7,818 10,051 18,107 6,829 13,822 56,627

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş 
kreditlər (ümumi məbləğ) 

- ödәnişin 30 gündәn az 
gecikdirilmәsi 3,500 208 34 - 64 3,806

- ödәnişin 30 gündәn 90 
günәdәk gecikdirilmәsi 1,510 - 64 4 - 1,578

- ödәnişin 90 gündәn 180 
günәdәk gecikdirilmәsi 619 20 47 8 - 694

- ödәnişin 180 gündәn 360 
günәdәk gecikdirilmәsi 5,095 1,195 605 161 79 7,135

- ödәnişin 360 gündәn artıq 
gecikdirilmәsi 6,608 10,038 3,075 858 73 20,652

Cəmi fərdi şəkildə 
dəyərsizləşmiş kreditlər 
(ümumi məbləğ) 17,332 11,461 3,825 1,031 216 33,865

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 
çıxılmaqla (12,067) (7,948) (4,642) (2,575) (1,787) (29,019)

Cəmi müştərilərə verilmiş 
kreditlər və avanslar 43,966 48,460 65,450 32,991 32,452 223,319
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı) 

Bank BMHS-ә uyğun hazırlanmış maliyyә hesabatlarında BMS 39, Maliyyə Alətləri: Tanınması və 
Qiymətləndirilməsi, Standartında nәzәrdә tutulan portfel üzrә ehtiyatın yaradılması metodologiyasını 
tәtbiq etmiş vә baş vermiş, lakin hesabat dövrünün sonunda heç bir fәrdi kredit üzrә konkret olaraq 
müәyyәn edilmәmiş dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün portfel üzrә ehtiyat yaratmışdır. Bankın siyasәti kreditin 
dәyәrsizlәşmәsinә dair konkret olaraq obyektiv dәlil müәyyәn edilmәyәnә qәdәr hәr bir krediti “cari vә 
dәyәrsizlәşmәmiş” kateqoriyasına tәsniflәşdirmәkdir. Bu siyasәt vә portfelin dәyәrsizlәşmәsi 
metodologiyasının tәtbiqi ilә әlaqәdar olaraq dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәrin ümumi mәblәğindәn artıq ola bilәr. 

Kreditin dәyәrsizlәşmәsi mәsәlәsinә baxarkәn Qrupun nәzәrә aldığı әsas amillәr vaxtı keçmiş kredit 
statusu vә müvafiq girov tәminatının (әgәr varsa) dәyәrini realizasiya etmәk imkanıdır. Bunun әsasında 
yuxarıdakı cәdvәldә fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş kreditlәrin ödәmә müddәtlәri üzrә tәhlili göstәrilir. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr vә fәrdi şәkildә 
dәyәrsizlәşmiş kreditlәr üzrә tәminatın әdalәtli dәyәri aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri 

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş 
kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri 

- daşınmaz әmlak 2,377 9,582 - 1,170 1,032 14,161
- şәxsi avtomobil - 684 8,152 67 - 8,903
- daşınan әmlak 521 1,113 - - - 1,634
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 

şәxsi әmlak - - - 11 - 11
- digәr            1,050 - - 42 - 1,092

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər 
üzrə təminatın ədalətli dəyəri

- daşınmaz әmlak 21,052 27,506 159 2,526 5,473 56,716
- şәxsi avtomobil 23 - 17,632 162 - 17,817
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 
şәxsi әmlak - - - 180 - 180

- daşınan әmlak 1,397 482 - 36 - 1,915
- digәr - - - 6 - 6

Cəmi 26,420 39,367 25,943 4,200 6,505 102,435
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9 Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı) 

31 dekabr 2009-cu il tarixinә vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr vә fәrdi şәkildә 
dәyәrsizlәşmiş kreditlәr üzrә tәminatın әdalәtli dәyәri aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ
kreditlər

Sahibkarlara
verilmiş 
kreditlər 

Avtomobil
kreditləri 

İstehlak 
kreditləri

İpoteka 
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş 
kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri 

- daşınmaz әmlak 18,462 34,975 931 8,536 18,294 81,198
- şәxsi avtomobil 1,208 1,130 41,998 1,287 - 45,623
- bank depozitlәri 115 165 - 2,586 - 2,866
- daşınan әmlak 2,223 - - 39 - 2,262
- zinәt әşyaları daxil olmaqla, 

şәxsi әmlak 1,531 12 - 152 - 1,695

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə 
təminatın ədalətli dəyəri

- daşınmaz әmlak 16,089 9,744 - 527 385 26,745
- daşınan әmlak - - - 11 - 11
- bank depozitlәri - - - 62 - 62

Cəmi 39,628 46,026 42,929 13,200 18,679 160,462

Vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş, lakin yenidәn baxılmış kreditlәr artıq şәrtlәrinә baxılmış vә әks 
tәqdirdә vaxtı keçmiş vә dәyәrsizlәşmiş ola bilәn kreditlәrin balans dәyәrini әks etdirir. Yuxarıdakı 
cәdvәldә göstәrilәn vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәrә әsasәn tәminatlı kreditlәr daxildir. 
Tәminatın әdalәtli dәyәri gecikdirilmiş faiz ödәnişlәri vә әsas mәblәğin ödәnilmәsinә kifayәt edir. Vaxtı 
keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş kimi göstәrilәn mәblәğlәr kreditin yalnız ayrı-ayrı ödәnişlәrinin vaxtı 
keçmiş mәblәğini deyil, bu cür kreditlәrin bütün qalığını әks etdirir.  

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında 
mәlumat üçün 31 saylı Qeydә baxın. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların faiz dәrәcәsi, ödәmә 
müddәti vә valyuta tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 33 
saylı Qeyddә açıqlanır. 

10 Satıla Bilən İnvestisiya Qiymətli Kağızları 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Azәrbaycan İpoteka Fondunun (“AİF”) kupon qiymәtli kağızları  2,020 -
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin (“Maliyyә Nazirliyi)  
istiqraz vәrәqәlәri - 10

Cəmi borc qiymətli kağızları 2,020 10

Sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn korporativ sәhmlәr 460 762

Cəmi satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 2,480 772
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10 Satıla Bilən İnvestisiya Qiymətli Kağızları (davamı) 

Azәrbaycan İpoteka Fondunun 2,020 min AZN (2009: sıfır) mәblәğindә kupon qiymәtli kağızlarının 
ödәmә müddәti 2019-cu ilin dekabr ayında başa çatır vә illik faiz dәrәcәsi 3.25% tәşkil edir.         

4 saylı Qeyddә göstәridliyi kimi, sәrbәst surәtdә alınıb-satıla bilmәyәn korporativ sәhmlәrin әdalәtli dәyәri 
etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilmәdiyinә görә, onların әdalәtli dәyәri haqqında mәlumat 
açıqlanmamışdır.  

31 dekabr 2010-cu il tarixinә borc qiymәtli kağızların kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә 
göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə
Kupon qiymətli 

kağızlar
Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş  
- BBB- (Fitch Ratings) 2,020 2,020

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş satıla bilən 
borc qiymətli kağızları 2,020 2,020

Beynәlxalq reytinq agentliklәri Azәrbaycan Respublikasına tәyin etdiklәri BBB-/Stable (20 may 2010 – 
Fitch Ratings), Ba1/Positive (8 mart 2011 – Moody’s Investors’ Service) vә BB+/Positive (21 dekabr 2010 
– Standard&Poor’s) reytinqilәri tәsdiqlәmişdir.  

31 dekabr 2009-cu il tarixinә borc qiymәtli kağızların kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә 
göstәrilir:  

Min Azərbaycan Manatı ilə
Kupon qiymətli 

kağızlar
Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş  
- Azәrbaycan Hökumәti 10 10

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş satıla bilən 
borc qiymətli kağızları 10 10

Sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn korporativ sәhmlәr aşağıda göstәrilir: 

Adı Fəaliyyət 
növü

Qeydiyyat
ölkəsi 

İştirak payı 
%

Balans dəyəri
2010 2009

Bakı Fond Birjası Fond birjası Azәrbaycan Respublikası  6% 60 60
Milli Kart Kart prosessinqi Azәrbaycan Respublikası  8% 400 400
MBASK Sığorta Azәrbaycan Respublikası   - 302

Cəmi 460 762

31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il әrzindә Bank MBASK şirkәtinin sәhmdar kapitalındakı 
10.6%-lik payını satmışdır. Bu әmәliyyat nәticәsindә ödәnilmiş mәblәğ sәhmlәrin balans dәyәrinә 
bәrabәr olduğuna görә 31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il üzrә konsolidasiya edilmiş mәnfәәt 
haqqında mәcmu hesabatda heç bir gәlir vә ya zәrәr qeydә alınmamışdır. 
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11 Ödəniş Tarixinədək Saxlanılan İnvestisiya Qiymətli Kağızları 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Kupon qiymәtli kağızları 200 -

Cəmi ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları 200 -

Kupon qiymәtli kağızları rezident şirkәt tәrәfindәn 2011-ci ilin mart ayında ödәnilmәk şәrtilә illik 14% 
dәrәcәsi ilә emissiya edilmiş vә hәr birinin nominal dәyәri 1,000 AZN olan 200 әdәd qiymәtli kağızları әks 
etdirir. Hәmin qiymәtli kağızlar hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra tam şәkildә ödәnilmişdir.

31 dekabr 2010-cu il tarixinә ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya qiymәtli kağızlarının kredit 
keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Kupon qiymətli 

kağızları 

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Reytinqsiz 200

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 200

Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya qiymәtli kağızlarının hәr bir kateqoriyasının әdalәtli dәyәri 
haqqında mәlumat üçün 31 saylı Qeydә baxın. Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya qiymәtli 
kağızlarının faiz dәrәcәsi, ödәmә müddәti vә coğrafi tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir.  
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12 Binalar, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd İcarəyə 
götürülmüş 

aktivlərin 
yaxşılaşdırılması

Torpaq və 
binalar

Ofis və 
kompüter

avadanlıqları

Mebel,
qurğular 

və sair

Başa 
çatdırılma-

mış tikintilər

Cəmi binalar 
və 

avadanlıqlar

Qeyri-maddi
aktivlər

Cəmi

1 yanvar 2009-cu il tarixinә dәyәr  3,873 735 4,919 6,683 1,627 17,837 1,197 19,034
Yığılmış amortizasiya (855) (26) (2,278) (2,291) - (5,450) (252) (5,702)

1 yanvar 2009-cu il tarixinə balans dəyəri 3,018 709 2,641 4,392 1,627 12,387 945 13,332

Əlavәlәr  169 - 165 346 361 1,041 238 1,279
Köçürmәlәr  - 533 - - (533) - - -
Silinmәlәrin ilkin dәyәri  - - (101) (124) - (225) - (225)
Silinmәlәr üzrә yığılmış amortizasiya  - - 100 110 - 210 - 210
Amortizasiya ayırmaları 24 (409) (30) (844) (935) - (2,218) (157) (2,375)

31 dekabr 2009-cu il tarixinə balans dəyəri 2,778 1,212 1,961 3,789 1,455 11,195 1,026 12,221

31 dekabr 2009-cu il tarixinә dәyәr  4,042 1,268 4,983 6,905 1,455 18,653 1,435 20,088
Yığılmış amortizasiya (1,264) (56) (3,022) (3,116) - (7,458) (409) (7,867)

31 dekabr 2009-cu il tarixinə balans dəyəri 2,778 1,212 1,961 3,789 1,455 11,195 1,026 12,221

Əlavәlәr  24 93 272 1,327 29,002 30,718 673 31,391
Köçürmәlәr  - 29,825 - - (29,825) - - -
Silinmәlәrin ilkin dәyәri  - - (423) (266) - (689) (5) (694)
Silinmәlәr üzrә yığılmış amortizasiya - - 423 187 - 610 - 610
Amortizasiya ayırmaları 24 (717) (656) (826) (1,035) - (3,234) (59) (3,293)

31 dekabr 2010-cu il tarixinə balans dəyəri 2,085 30,474 1,407 4,002 632 38,600 1,635 40,235

31 dekabr 2010-cu il tarixinә dәyәr  4,066 31,186 4,832 7,966 632 48,682 2,103 50,785
Yığılmış amortizasiya (1,981) (712) (3,425) (3,964) - (10,082) (468) (10,550)

31 dekabr 2010-cu il tarixinə balans dəyəri 2,085 30,474 1,407 4,002 632 38,600 1,635 40,235



Unibank Kommersiya Bankı 
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

38

12 Binalar, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər (davamı)

Başa çatdırılmamış tikintilәrә filialların tikintisi vә tәmiri xәrclәri daxildir. Tikinti işlәri başa çatdırıldıqdan 
sonra, hәmin aktivlәr binalar vә avadanlıqlar kateqoriyasına köçürülür. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә binalar vә avadanlıqların yekun qalığına istismar olunan, lakin tamamilә 
köhnәlmiş vәziyyәtdә olan 1,505 min AZN (2009: 828 min AZN) mәblәğindә aktivlәr daxildir. 

13 Sair Maliyyə Aktivləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Mәhdudliyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri  1,564 424
Kredit vә debet kartları üzrә debitor borcları  789 667
Pul köçürmә әmәliyyatları üzrә hesablaşmalar                 34 163

Cəmi sair maliyyə aktivləri 2,387 1,254

Mәhdudliyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә klirinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsi 
üçün iki rezident bankda yerlәşdirilmiş zәmanәt depozitlәrini vә ödәniş sistemi üzrә operatorda 
yerlәşdirilmiş zәmanәt depozitini әks etdirir. Qrup bu vәsaitlәrdәn öz fәaliyyәtini maliyyәlәşdirmәk 
mәqsәdilә istifadә etmәk hüququna malik deyil. 31 dekabr 2010-cu il tarixinә sair maliyyә aktivlәrinin 
kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Məhdudliyyət 
qoyulmuş pul 

vəsaitləri

Kredit və 
debet kartları 

üzrə debitor 
borcları

Pul köçürmə 
əməliyyatları 

üzrə 
hesablaşmalar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş    
- Orta hәcmli müәssisәlәr             1,564 789 34 2,387

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 
sair maliyyə aktivləri                1,564 789 34 2,387

31 dekabr 2009-cu il tarixinә sair maliyyә aktivlәrinin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә 
göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Məhdudliyyət 
qoyulmuş pul 

vəsaitləri

Kredit və 
debet kartları 

üzrə debitor 
borcları

Pul köçürmə 
əməliyyatları 

üzrə 
hesablaşmalar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş    
- Orta hәcmli müәssisәlәr               424 667 163 1,254

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 
sair maliyyə aktivləri               424 667 163 1,254

Sair maliyyә aktivlәrinin hәr bir kateqoriyasının әdalәtli dәyәri haqqında mәlumat üçün 31 saylı Qeydә 
baxın. 
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14 Sair Aktivlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Verilmiş kreditin geri ödәnilmәmәsinә görә Bankın mülkiyyәtinә keçmiş tәminat  4,597 554
Lizinq mәqsәdlәri üçün alınmış avadanlıq üzrә qabaqcadan ödәmәlәr  3,688 1,179
Qabaqcadan ödәnilmiş xәrclәr  909 771
Tәxirә salınmış xәrclәr 857 1,445
Avadanlıqlar üzrә qabaqcadan ödәmәlәr                        480 3,036
Sosial Müdafiә Fonduna qabaqcadan ödәnişlәr  150 -
Qabaqcadan ödәnilmiş sığorta haqları  70 132
Başa çatdırılmamış tikintilәr üzrә qabaqcadan ödәmәlәr  - 27,532
Digәr  205 1,013

Cəmi sair aktivlər 10,956 35,662

Cari 6,359 34,749
Uzunmüddәtli 4,597 913

31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il әrzindә Bankın yeni ofis binasının tikintisi başa çatdırılmış 
vә әvәvlki hesabat ilindә başa çatdırılmamış tikintilәr üzrә qabaqcadan ödәmәlәr kimi qeydә alınmış 
mәblәğlәr “әsas vәsaitlәr” kateqoriyasına binanın ilkin dәyәri kimi köçürülmüşdür. 12 saylı Qeydә baxın. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә verilmiş kreditin geri ödәnilmәmәsinә görә Bankın mülkiyyәtinә keçmiş 
tәminat әsasәn fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş debitor borcları ilә әlaqәdar olaraq Unilizinq şirkәti tәrәfindәn 
müsadirә edilmiş avadanlığı әks etdirir. Rәhbәrlik hәmin tәminatların balans dәyәrinin onların 31 dekabr 
2010-cu il tarixinә hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında göstәrilәn dәyәrindәn әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә fәrqlәnmәdiyini hesab edir.   

Lizinq mәqsәdlәri üçün alınmış avadanlıq üzrә qabaqcadan ödәmәlәr lizinqә verilmәk üçün nәzәrdә 
tutulan avadanlıq tәchizatçılarına verilmiş qabaqcadan ödәmәlәri әks etdirir. 

Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 33 saylı Qeyddә açıqlanır. 

15 Digər Banklara Ödəniləcək Vəsaitlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009 2008

Digәr bankların cari müddәtli yerlәşdirmәlәri 10,124 4,649 2,228
Digәr bankların müxbir hesabları vә overnayt depozitlәri 4,331 175 5,158

Cəmi digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 14,455 4,824 7,386

Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrin hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında 
mәlumat üçün 31 saylı Qeydә baxın. Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrin faiz dәrәcәsi, ödәmә müddәti 
vә valyuta tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. 
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16 Müştəri Hesabları 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlar 1,229 1,498
- Cari/hesablaşma hesabları 1,229 1,498

Digər hüquqi şəxslər 59,230 48,255
- Cari/hesablaşma hesabları 44,547 30,449
- Müddәtli depozitlәr 14,683 17,806

Fiziki şəxslər 121,212 98,273
- Cari/tәlәbli hesablar 8,971 17,057
- Müddәtli depozitlәr 112,241 81,216

Cəmi müştəri hesabları 181,671 148,026

Müştәri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrә bölgüsü aşağıdakı kimidir: 

2010 2009
Min Azərbaycan Manatı ilə Məbləğ % Məbləğ %

Fiziki şәxslәr  121,212 66.7 98,273 66.4
Ticarәt vә xidmәtlәr   33,776 18.6 21,318 14.4
Maliyyә   11,634 6.4 8,448 5.7
Enerji 6,996 3.9 9,338 6.3
İstehsalat  5,177 2.8 363 0.2
Rabitә  1,424 0.8 9,740 6.6
Dövlәt müәssisәlәri  905 0.5 366 0.2
İnşaat  409 0.2 78 0.1
Digәr 138 0.1 102 0.1

Cəmi müştəri hesabları 181,671 100.0 148,026 100.0

31 dekabr 2010-cu il tarixinә Qrupun müştәri hesablarında vәsaitlәrinin ümumi qalığı 1,000 min AZN-dәn 
yuxarı olan 18 müştәrisi (2009: 14 müştәri) olmuşdur. Hәmin vәsaitlәrin qalığı 70,136 min AZN (2009: 
53,542 min AZN) vә ya ümumi müştәri hesablarının 39%-ni (2009: 36%) tәşkil etmişdir.  

Müştәri hesablarının hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında mәlumat üçün 31 saylı 
Qeydә baxın. Müştәri hesablarının faiz dәrәcәsi, ödәmә müddәti vә valyuta tәhlili 28 saylı Qeyddә 
göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 33 saylı Qeyddә açıqlanır. 
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17 Müddətli Borc Öhdəlikləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009 2008

Rezident banklar vә dövlәt tәşkilatlarından borc götürülmüş vәsaitlәr: 
  - Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı 18,997 46,016 50,754
  - Azәrbaycan İpoteka Fondu  12,860 7,141 4,171
  - Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu 7,336 8,812 11,446
Qeyri-rezident banklar vә tәşkilatlardan borc götürülmüş vәsaitlәr: 
  - East-West United Bank-dan borc götürülmüş vәsaitlәr 21,543 14,456 8,010
  - AYİB-dәn borc götürülmüş vәsaitlәr 17,197 26,400 37,058
  - Hollandiya İnkişaf Maliyyә Şirkәtindәn borc götürülmüş vәsaitlәr 9,183 10,380 2,904

- Deutsche Investitions-und Entwiklungsgesellschaft MBH-dan
borc götürülmüş vәsaitlәr 

6,229 8,675 4,008

  - Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankından borc götürülmüş vәsaitlәr 4,825 5,788 4,960
  - Avstriya İnkişaf Bankından (“OeEB”) borc götürülmüş vәsaitlәr 4,152 4,233 -
  - Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasından borc götürülmüş vәsaitlәr 2,400 3,435 4,472
  - Alman-Azәrbaycan Fondundan borc götürülmüş vәsaitlәr 2,378 1,933 2,579
  - Manufacturer and Traders Trust Bank-dan borc götürülmüş vәsaitlәr 1,185 334 -
  - SIA IBS Maximus Capital Markets tәşkilatından borc götürülmüş vәsaitlәr 270 28 -
  - Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG-dәn borc götürülmüş vәsaitlәr - 2,219 2,845
  - ING Bank N.V.-dәn borc götürülmüş vәsaitlәr - 323 955
  - Citigroup Global Markets Limited-dәn borc götürülmüş vәsaitlәr - - 29,081
  - Deutshe Bank AG London-dan borc götürülmüş vәsaitlәr - - 24,392
  - Banif-Banco International-dan borc götürülmüş vәsaitlәr - - 6,505
  - GFM Cossack Bond Company Limited-dәn borc götürülmüş vәsaitlәr - - 5,692
  - Micro Vest 1 L.P-dәn borc götürülmüş vәsaitlәr - - 529

Cəmi müddətli borc öhdəlikləri 108,555 140,173 200,361

31 dekabr 2010-cu il tarixinә müddәtli borc öhdәliklәrinә Unilizinq şirkәtinin xarici bankdan illik 6.3% vә 
10% faiz dәrәcәsi ilә borc götürdüyü 21,543 min AZN mәblәğindә vәsaitlәr daxildir (2009: xarici bankın 
illik 3.5% vә 6% faiz dәrәcәsi ilә yerlәşdirdiyi 14,456 min AZN mәblәğindә qısamüddәtli depozitlәri). 
Hәmin depozitlәr Bank tәrәfindәn ayrı-ayrı kredit müqavilәlәrinә әsasәn 2011-ci ilin sentyabr vә 2013-cü 
ilin sentyabr aylarında ödәnilmәk şәrtilә illik 3% vә 8.2% (2009: 3.0% vә 4.9%) faiz dәrәcәsi ilә kredit 
şәklindә hәmin xarici banka verilmişdir. Bankın yerlәşdirdiyi müddәtli depozitlәr vә Unileasing şirkәti 
tәrәfindәn әldә edilmiş kreditlәr hüquqi müqavilәlәrә әsasәn yerlәşdirilmiş ayrıca aktivlәri vә üçüncü 
tәrәflәr qarşısında öhdәliklәri әks etdirdiyinә görә qarşılıqlı şәkildә әvәzlәşdirilmir. 8 saylı Qeydә baxın. 

Qrupun müddәtli borc öhdәliklәri üzrә müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәsi tәlәb 
edilir. Bankın rәhbәrliyi 31 dekabr 2010-cu il tarixinә vә hәmin tarixdә tamamlanan il әrzindә Bank 
tәrәfindәn hәmin xüsusi şәrtlәrә riayәt olunduğunu hesab edir. 

31 dekabr 2009-cu il tarixinә rәhbәrlik Bankın әldә etdiyi müddәtli borc öhdәliklәrinin bir hissәsini “Digәr 
banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr” kimi tәsniflәşdirmişdir. Hәmin öhdәliklәr xarakterinә görә müddәtli borc 
öhdәliklәrini әks etdirdiyi üçün bu müqavilәlәr üzrә qalıqlar hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarında müddәtli borc öhdәliklәri kimi tәsniflәşdirilmişdir. 3 saylı Qeydә baxın. 

Müddәtli borc öhdәliklәrinin hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında mәlumat üçün 
31 saylı Qeydә baxın. Müddәtli borc öhdәliklәrinin faiz dәrәcәsi, ödәmә müddәti vә valyuta tәhlili 28 saylı 
Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 33 saylı Qeyddә açıqlanır. 
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18 Sair Maliyyə Öhdəlikləri 

Sair maliyyә öhdәliklәrinә aşağıdakılar daxildir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2010 2009 2008

Lizinq obyekti tәchizatçılarına ödәnilәcәk mәblәğlәr  1,239 324 577
Ödәnilmәkdә olan mәblәğlәr  126 - -
Ödәnilәcәk peşәkar xidmәt haqları  112 196 700
Kredit vә debet kartları üzrә kreditor borcları  13 - -
Xarici sәhmdarlara ödәnilmәli olan lәğv olunmuş sәhm mükafatı 21 - 2,723 -
Broker әmәliyyatları üzrә alınmış vәsaitlәr  - 117 -
Hüquqi şәxslәrin qeydiyyat prosesindә olan müvәqqәti hesabları  - 22 99

Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri 1,490 3,382 1,376

Sair maliyyә öhdәliklәrinin hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında mәlumat üçün 28 
saylı Qeydә baxın. 

19 Sair Öhdəliklər 

Sair öhdәliklәrә aşağıdakılar daxildir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009 2008

Lizinqә verilmiş avadanlıq üzrә lizinqalanlardan әldә edilmiş avanslar 41 150 492
Əvvәlki illәrin cari vergisi üzrә Vergilәr Nazirliyinә ödәnilәcәk cәrimәlәr - 1,481 -
Digәr 226 157 37

Cəmi sair öhdəliklər 267 1,788 529

Cari 267 1,788 529

31 dekabr 2010-cu il tarixinә vә hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının buraxılış üçün 
tәsdiqlәndiyi tarixә rәhbәrlik 31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan ilin maliyyә nәticәlәrinә görә 
bonus ödәmәk niyyәtindә olmamışdır vә bununla әlaqәdar olaraq hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarında müvafiq öhdәlik qeydә alınmamışdır. 

20 Subordinasiyalı Borc Öhdəlikləri  

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Deutsche Investitions-und Entwiklungsgesellschaft MBH-dan alınmış 
subordinasiyalı borc öhdәliklәri 12,335 12,047

Deutsche Bankdan alınmış subordinasiyalı borc öhdәliklәri 5,553 5,541
Hollandiya İnkişaf Maliyyә Şirkәtindәn alınmış subordinasiyalı borc öhdәliklәri 4,102 4,015

Cəmi subordinasiyalı borc öhdəlikləri 21,990 21,603

Bankın likvidasiyası halında, yuxarıda qeyd olunan subordinasiyalı borc öhdәliklәri bütün digәr 
kreditorların tәlәblәri yerinә yetirildikdәn sonra ödәnilir. 

Subordinasiyalı borc öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәri haqqında mәlumat üçün 31 saylı Qeydә baxın. 
Subordinasiyalı borc öhdәliklәrinin faiz dәrәcәsi, ödәmә müddәti vә valyuta tәhlili 28 saylı Qeyddә 
göstәrilir.
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21 Nizamnamə Kapitalı 

Səhmlərin sayı istisna olmaqla, min AZN ilə

Qüvvədə olan 
səhmlərin 

sayı

Adi
səhmlər

Səhm 
mükafatı

Cəmi

1 yanvar 2009-cu il 7,500,000 15,000 12,076 27,076
Emissiya edilmiş yeni sәhmlәr 7,500,000 15,000 - 15,000
Sәhm mükafatının lәğv olunması - - (11,592) (11,592)

31 dekabr 2009-cu il 15,000,000 30,000 484 30,484
Emissiya edilmiş yeni sәhmlәr 5,796,000 11,592 - 11,592
Sәhm mükafatının lәğv olunması - 3,327 - 3,327

31 dekabr 2010-cu il 20,796,000 44,919 484 45,403

Bankın qeydiyyatdan keçmiş nizamnamә kapitalının nominal dәyәri 44,919 min AZN tәşkil edir (2009: 
30,000 min AZN).

24 noyabr 2009-cu il tarixindә İdarә Heyәtinin Yığıncağında 2007-ci il әrzindә nominal dәyәrdәn artıq 
mәblәğdә emissiya edilmiş sәhmlәrin nәticәsindә uçota alınmış 11,592 min AZN mәblәğindә sәhm 
mükafatının lәğv edilmәsi haqqında qәrar tәsdiqlәnmişdir. Yerli sәhmdarların payına düşәn 8,869 min 
AZN mәblәğindә lәğv olunmuş sәhm mükafatı onların Bankdakı müvafiq cari hesablarına köçürülmüşdür. 
AYİB vә DEG-in payına düşәn sәhm mükafatı isә 31 dekabr 2009-cu il tarixindә maliyyә öhdәliyi kimi 
qeydә alınmışdır. 18 saylı Qeydә baxın. 

30 iyun 2010-cu il tarixindә Sәhmdarların Ümumi Yığıncağında hәr birinin nominal dәyәri 2 AZN olmaqla, 
5,796 min әdәd adi sәhm emissiyası yolu ilә nizamnamә kapitalının 11,592 min AZN-ә qәdәr artırılması 
barәdә qәrar tәsdiqlәnmişdir. Bütün sәhmlәr mövcud sәhmdarlar tәrәfindәn alınmış vә onların әvvәlki 
illәr üzrә cari hesablarında vә sair maliyyә öhdәliklәrindә olan vәsaitlәri hesabına tam ödәnilmişdir. Bu 
emissiyadan sonra nizamnamә kapitalının strukturunda heç bir dәyişiklik olmamışdır.  

24 sentyabr 2010-cu il tarixindә Sәhmdarların Ümumi Yığıncağında bölüşdürlmәmiş mәnfәәtdәn 3,327 
min AZN yönәltmәklә nizamnamә kapitalının artırılmasına dair qәrar tәsdiqlәnmişdir. Nizamnamә 
kapitalındakı bu dәyişikliyә hәr bir sәhmin nominal dәyәrini 2 AZN-dәn 2.16 AZN-ә qәdәr artırmaqla nail 
olunmuşdur. Bölüşdürlmәmiş mәnfәәtin nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmiş hissәsi yerli 
vergi orqanları tәrәfindәn mәnbәdә tutulan vergiyә cәlb edilmiş vә Bank öz sәhmdarları adından onların 
bölüşdürülmәmiş mәnfәәtdәki vәsaitlәri hesabına 370 min AZN mәblәğindә müvafiq vergi ödәmişdir. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә Bankın Müşahidә Şurasının sәdri cәnab Eldar Qәribli Bankın sәhmlәrinin 
50.614% (2009: 50.614%) hissәsinә sahib olmuşdur. Bankın sәhmlәrindә Avropa Yenidәnqurma vә 
İnkişaf Bankının (“AYİB”) payı 15.152% (2009: 15.152%), Deutsche Investitions Entwicklunsgesllshaft 
mbH bankının (“DEG”) payı isә 8.333% (2009: 8.333%) tәşkil etmişdir. Digәr sәhmlәr isә 25.901% pay 
nisbәtindә fiziki şәxslәrә mәxsusdur. 

Sәhm mükafatı nizamnamә kapitalına qoyuluşların buraxılmış sәhmlәrin nominal dәyәrindәn artıq olan 
hissәsidir.  

Adi sәhmlәrin hәr birinin nominal dәyәri 2.16 AZN-dir (2009: bir sәhmin nominal dәyәri 2 AZN). Bu 
sәhmlәr bәrabәr hüquqludur vә hәr biri bir sәs hüququ verir.
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22 Faiz Gəlirləri və Xərcləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Faiz gəlirləri
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar         34,191 46,320
Maliyyә lizinqi           5,582 3,904
Müxbir hesabları vә digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr          3,404 2,191
İnvestisiya qiymәtli kağızları                86 1

Cəmi faiz gəlirləri 43,263 52,416

Faiz xərcləri
Müştәri hesabları         13,537 11,233
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr vә müddәtli borc öhdәliklәri          8,103 11,146
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri          2,320 2,247
Buraxılmış borc qiymәtli kağızları                 - 48

Cəmi faiz xərcləri 23,960 24,674

Xalis faiz gəlirləri 19,303 27,742

Faiz gәlirlәrinә müştәrilәrә verilmiş dәyәrsizlәşmiş kreditlәr üzrә hesablanmış 2,493 min AZN (2009: 
2,768 min AZN) mәblәğindә faiz gәlirlәri dә daxildir.

23 Haqq və Komissiya Gəlirləri və Xərcləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Haqq və komissiya gəlirləri
Nağd pul әmәliyyatları   1,411 947
Plastik kartlar üzrә әmәliyyatlar  754 508
Xarici valyuta әmәliyyatları   626 731
Hesablaşma әmәliyyatları  606 1,301
Zәmanәtlәr vә akkreditivlәr  429 490
Digәr haqq vә komissiyalar  2,750 1,604

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri 6,576 5,581

Haqq və komissiya xərcləri
Zәmanәtlәr vә akkreditivlәr 270 137
Plastik kartlar üzrә әmәliyyatlar 219 188
Hesablaşma әmәliyyatları 156 185
Digәr haqq vә komissiyalar 151 50

Cəmi haqq və komissiya xərcləri 796 560

Xalis haqq və komissiya gəlirləri 5,780 5,021
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24 İnzibati və Sair Əməliyyat Xərcləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2010 2009

İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr 11,279 9,784
Binalar vә avadanlıqlar üzrә amortizasiya xәrclәri 12  3,234 2,218
İcarә xәrclәri  1,719 1,806
Reklam xәrclәri    924 841
Rabitә xәrclәri 765 747
Sponsorluq xәrclәri 659 289
Sığorta xәrclәri  658 416
Mühafizә xәrclәri  616 573
Tәmir vә istismar xәrclәri  557 341
Kommunal xәrclәr  476 356
Depozitlәrin sığortalanması üzrә xәrclәr 434 229
Nümayәndәlik xәrclәri 365 367
Peşәkar xidmәt haqları    313 574
Mәtbәә vә dәftәrxana xәrclәri    176 148
Ezamiyyә xәrclәri    91 84
Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası  12  59 157
Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә xәrclәr    37 55
Əvvәlki illәrin ödәnilmәmiş vergilәri üzrә cәrimәlәr 25  - 1,481
Sair xәrclәr 747 300

Cəmi inzibati və sair əməliyyat xərcləri 23,109 20,766

İşçilәrә sәrf olunan xәrclәrә yerli qanunvericiliyә müvafiq olaraq hesablanmış 2,481 min AZN (2009: 
1,615 min AZN) mәblәğindә sosial sığorta ayırmaları daxildir. Bundan әlavә, Qrup işçilәrinin әmәk 
haqlarından 338 min AZN (2009: 220 min AZN) mәblәğindә tutulmalar edib, Dövlәt Sosial Müdafiә 
Fonduna köçürmüşdür. 
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25 Mənfəət Vergisi 

(a) Mənfəət vergisi xərcinin/(səmərəsinin) komponentləri 

Mәnfәәt vergisi (krediti)/xәrci aşağıdakı komponentlәrdәn ibarәtdir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Hesabat dövrünün cari vergi xәrci 497 868
Əvvәlki dövrlәrin cari vergi xәrci - 2,550
Tәxirә salınmış vergi xәrci (2,326) 193

İl üzrə mənfəət vergisi (krediti)/xərci (1,829) 3,611

(b) Vergi xərcləri ilə müvafiq vergi dərəcəsinə vurulmuş mənfəət və zərərin tutuşdurulması 

Qrupun mәnfәәtinin böyük bir hissәsinә 20% (2009: 22%) mәnfәәt vergisi hesablanmışdır. Gözlәnilәn vә 
faktiki tәtbiq edilәn vergi xәrclәrinin tutuşdurulması aşağıda göstәrilir. 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

BMHS-yə əsasən vergidən əvvəlki (zərər)/mənfəət (10,071) 4,695

Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn hesablanmış mәnfәәt 
vergisi (krediti)/xәrci (2010: 20%; 2009: 22%) (2,014) 1,033

Vergi mәqsәdlәri üçün çıxılmayan xәrclәr vә ya vergidәn azad edilmәyәn 
gәlirlәrin vergi tәsiri: 

- Gәlirdәn çıxılmayan xәrclәr  719 335
- 1 yanvar 2010-cu il tarixindәn mәnfәәt vergisi dәrәcәsindәki  
dәyişikliyin tәsiri (20%) - (6)

Əvvәlki illәr üzrә cari vergi xәrclәrinin aşağı göstәrilmәsi - 2,550
Üç illik vergi güzәştinin tәsiri (534) 491
Vergi güzәştinә görә hesablanmamış mәnfәәt vergisi - (792)

İl üzrə mənfəət vergisi (krediti)/xərci (1,829) 3,611

31 dekabr 2009-cu il tarixindә Bank ilә Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi arasında mübahisәli 
mәsәlә mövcud olmuşdur. Belә ki, vergi orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi 
fәrqli şәkildә şәrh edilmişdir vә nәticәdә Bankın әvvәlki illәrdә qeydә alınmış sәhm mükafatı vergiyә cәlb 
edilәn mәnfәәt kimi nәzәrә alınmışdır. Rәhbәrlik bu mübahisә nәticәsindә qeyri-müәyyәn vergi 
mövqeyinin yarandığı qәnaәtinә gәlmiş vә әvvәlki dövrlәr üzrә 2,550 min AZN mәblәğindә әlavә cari 
vergi öhdәliyi hesablamışdır. Bu vergi öhdәliyi Bankın mövqeyinә vergi orqanlarının şәrhinә uyğun olaraq 
baxılacağı tәqdirdә ödәnilmәli olacaq mәblәğdә müәyyәn edilmişdir. Bundan әlavә, yuxarıda qeyd olunan 
vergi öhdәliyi ilә bağlı 1,481 min AZN mәblәğindә cәrimә hesablanmışdır vә 31 dekabr 2009-cu il 
tarixindә tamamlanan il üzrә inzibati vә sair әmәliyyat xәrclәrindә qeydә alınmışdır. 19 saylı Qeydә baxın. 

14 noyabr 2008-ci il tarixindә “Bankların, sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәrinin kapitallaşma sәviyyәsinin 
artırılmasının stimullaşdırılması haqqında" yeni qanun tәtbiq olunmuşdur. Bu qanuna әsasәn bankların, 
sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәrinin mәnfәәtinin nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmiş hissәsi 1 
yanvar 2009-cu il tarixindәn etibarәn 3 il müddәtindә mәnfәәt vergisindәn azad olunmuşdur. 31 dekabr 
2009-cu il tarixindә rәhbәrlik 31 dekabr 2009-cu il tarixindә tamamlanan il üzrә bu vergi güzәştindәn 
istifadә etmәk qәrarına gәlmişdir, müvafiq olaraq cari vә tәxirә salınmış vergilәr hәmin qәrara әsasәn 
hesablanmışdır. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә vergi tәsiri yalnız vergi güzәştinin sona çatdığı 1 yanvar 2012-ci il tarixinә 
mövcud olan vergi bazasını azaldan/artıran müvәqqәti fәrqlәr üçün hesablanır. 
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25 Mənfəət Vergisi (davamı) 

(c) Müvəqqəti fərqlərin növü üzrə təxirə salınmış vergilərin təhlili 

BMHS vә Azәrbaycanın vergi qanunvericiliyi arasındakı fәrqlәr nәticәsindә maliyyә hesabatlarının 
hazırlanması vә mәnfәәt vergisinin hesablanması mәqsәdilә aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәri arasında 
müvәqqәti fәrqlәr әmәlә gәlir. Bu müvәqqәti fәrqlәr üzrә hәrәkәtlәrin vergi tәsiri aşağıda göstәrilir vә 20% 
(2009: 22%) dәrәcәsindә qeydә alınır. 

Min Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2009

Mənfəət və 
zərər 

haqqında 
hesabata
xərc kimi 

yazılmışdır

Birbaşa olaraq 
kapitala xərc 

kimi yazılmışdır

31 dekabr
2010

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvəqqəti 
fərqlərin vergi təsiri 

Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat 64 - - 64
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları (20) - 20 -
Binalar vә avadanlıqların amortizasiyası (286) 456 - 170
Digәr müvәqqәti fәrqlәr (22) 57 - 35
Keçmiş illәrin vergi zәrәri - 1,793 - 1,793

Qeydə alınmış təxirə salınmış vergi aktivi (264) 2,306 20 2,062

Qrupun cari strukturu vә Azәrbaycanın vergi qanunvericiliyi baxımından ayrı-ayrı qrup müәssisәlәrinin 
vergi zәrәrlәri vә cari vergi aktivlәri digәr müәssisәlәrin cari vergi öhdәliklәri vә vergiyә cәlb olunan 
mәnfәәti ilә әvәzlәşdirilә bilmәz. Müvafiq olaraq, vergi zәrәri yarandıqda belә ili mәnfәәtlә başa vurmuş 
qrup müәssisәlәri üzrә mәnfәәt vergisi hesablanmalıdır. Bu sәbәbdәn tәxirә salınmış vergi aktiv vә 
öhdәliklәri yalnız eyni vergi orqanına aid olduqda qarşılıqlı şәkildә әvәzlәşdirilir. 

Keçmiş illәrin vergi zәrәrlәrinin istifadә müddәti 2015-ci ildә başa çatır vә Qrup hәmin vergi zәrәrlәrini 
gәlәcәk illәrә keçirә bilәr. 

Min Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2008

Mənfəət və zərər 
haqqında 

hesabata xərc 
kimi yazılmışdır

31 dekabr
2009

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvəqqəti fərqlərin 
vergi təsiri 

Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat 64 - 64
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının әdalәtli dәyәrlә 

yenidәn qiymәtlәndirilmәsi (20) - (20)
Binalar vә avadanlıqların amortizasiyası (115) (171) (286)
Digәr müvәqqәti fәrqlәr - (22) (22)

Qeydə alınmış təxirə salınmış vergi öhdəliyi (71) (193) (264)
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26 Səhm üzrə Mənfəət/(Zərər) 

Sәhm üzrә әsas mәnfәәt Bankın sәhmdarlarına aid olan xalis mәnfәәti vә ya zәrәri il әrzindә dövriyyәdә 
olan adi sәhmlәrin orta sayına bölmәklә hesablanır.

Bank sәhm üzrә mәnfәәtin azaldılması effektinә malik olan potensial adi sәhmlәrә malik deyil. Buna görә, 
sәhm üzrә azaldılmış mәnfәәtin mәblәği sәhm üzrә әsas mәnfәәtin mәblәğinә bәrabәrdir. 

Səhmlərin sayı istisna olmaqla, min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

İl üzrә adi sәhmlәrin sahiblәrinә aid olan (zәrәr)/mәnfәәt (8,753) 463

Dövriyyәdә olan adi sәhmlәrin orta sayı (min әdәdlә) 17,415 11,875

Adi səhm üzrə əsas və azaldılmış (zərər)/mənfəət (bir səhm üzrə AZN ilə) (0.50) 0.04

27 Seqmentlər üzrə Təhlil 

Əmәliyyat seqmentlәri – biznes fәaliyyәti hәyata keçirәrәk mәnfәәt әldә edәn vә ya xәrclәrin yaranmasını 
nәzәrdә tutan, fәaliyyәt nәticәlәri әmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxs tәrәfindәn 
müntәzәm olaraq tәhlil edilәn vә haqqında ayrıca maliyyә mәlumatları mövcud olan müәssisә 
komponentlәridir. Əmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxs resursların 
bölüşdürülmәsi vә müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә mәşğul olan şәxs vә ya şәxslәr qrupu 
ola bilәr. Əmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxsin funksiyaları Qrupun İdarә Heyәti 
tәrәfindәn yerinә yetirilir.  

(a) Hesabat seqmentinin gəlir mənbəyi olan məhsul və xidmətlərin təsviri 

Qrupun fәaliyyәti iki әsas biznes seqmenti üzәrindә qurulmuşdur:  

 Fәrdi bank әmәliyyatları – fiziki şәxslәrә bank xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, fiziki şәxslәr üçün cari 
hesabların açılması, әmanәtlәrin qәbulu, pәrakәndә investisiya vasitәlәrinin tәqdim edilmәsi, 
dәyәrlilәrin saxlanması, kredit vә debet kartlarının açılması, istehlak vә ipoteka kreditlәrinin 
verilmәsi daxildir. 

 Korporativ bank әmәliyyatları – müәssisәlәrin hesablaşma vә cari hesabları üzrә xidmәtlәrin 
göstәrilmәsi, depozitlәrin qәbul edilmәsi, overdraft şәklindә kredit vәsaitlәrinin tәqdim edilmәsi, 
kreditlәrin vә digәr maliyyәlәşdirmә vәsaitlәrinin tәqdim edilmәsi, xarici valyuta vә derivativ maliyyә 
alәtlәri üzrә әmәliyyatlar daxildir.  

(b) Hesabat seqmentlərinin müəyyən edilmsəi üçün rəhbərliyin istifadə etdiyi amillər 

Qrupun seqmentlәri ayrı-ayrı müştәrilәrә yönәlәn strateji biznes bölmәlәrini әks etdirir. Hәr bir bölmә 
üçün fәrqli marketinq strategiyası vә xidmәt sәviyyәsi tәlәb olunduğuna görә onlar ayrıca idarә olunur.  

Əmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxs tәrәfindәn tәhlil edilәn seqmentlәr üzrә 
maliyyә mәlumatlarına Qrupun törәmә müәssisәlәrinin әmәliyyat nәticәlәri vә maliyyә vәziyyәti haqqında 
hesabatı daxildir. Törәmә müәssisәlәrin müntәzәm olaraq tәhlil edilmәsi bu müәssisәlәrin rәhbәrliyinә 
hәvalә edilir, lakin әmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları verәn şәxs hәmin müәssisәlәri müntәzәm 
olaraq konsolidasiya prinsiplәrinә әsasәn tәhlil edir. Qrupun törәmә müәssisәlәrinin maliyyә hesabatları 
әmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları verәn şәxs tәrәfindәn qәbul edilir. Belә maliyyә mәlumatları 
әmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxsә tәqdim edilәn daxili seqment tәhlili ilә 
qismәn uyğun gәlir. Bu sәbәbdәn әmәliyyat seqmentlәrinin әsasını tәşkil edәn qismәn uyğun olan 
maliyyә mәlumatlarını müәyyәn edәrkәn rәhbәrlik BMHS 8, Əməliyyat Seqmentləri standartının әsas 
prinsiplәrini tәtbiq etmişdir. Rәhbәrlik lazım olduqda törәmә müәssisәlәr haqqında mәlumatların mövcud 
olması faktını nәzәrә alaraq, hәmin müәssisәlәr haqqında mәlumatların seqmentlәrdә әks etdirilmәsi 
qәnaәtinә gәlmişdir. 
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27 Seqmentlər üzrə Təhlil (davamı)

(c) Əməliyyat seqmentləri üzrə mənfəət və ya zərərin, aktiv və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi 

Əmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxs Azәrbaycan qanunvericiliyinә uyğun olaraq 
hazırlanmış maliyyә mәlumatlarını tәhlil edir. Belә maliyyә mәlumatları müәyyәn aspektlәr baxımından 
Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış mәlumatlardan fәrqlәnir:  

(i) resurslar seqmentlәr arasında yenidәn bölüşdürülmür; 

(ii) mәnfәәt vergisi seqmentlәr üzrә bölüşdürülmür;  

(iii) kreditlәr üzrә ehtiyatlar BMS 39-da nәzәrdә tutulan “çәkilmiş zәrәr” modelinә әsasәn deyil, 
rәhbәrliyin peşәkar mülahizәlәrinә vә mәlumatların mövcudluğuna әsasәn uçota alınır; vә 

(iv) kreditlәşdirmә әmәliyyatları üzrә komissiya gәliri effektiv faiz dәrәcәsi metodundan istifadә 
etmәklә gәlәcәk dövrlәrdә deyil, dәrhal qeydә alınır;  

Əmәliyyat mәsәlәlәri ilә bağlı әsas qәrarları qәbul edәn şәxs seqmentlәr üzrә fәaliyyәt nәticәlәrini 
vergidәn әvvәlki mәnfәәtә әsasәn qiymәtlәndirir. 

(d) Hesabat seqmentləri üzrə mənfəət və ya zərər, aktiv və öhdəliklər haqqında məlumat 

31 dekabr 2010 vә 2009-cu il tarixindә tamamlanan illәr üzrә Qrupun әsas hesabat seqmentlәri haqqında 
mәlumat aşağıda tәqdim edilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Fərdi bank 

əməliyyatları
Korporativ bank

əməliyyatları
Konsolidasiya

düzəlişi
Cəmi

Cәmi hesabat seqmentinә aid olan aktivlәr 166,589 152,394 (5,051) 313,932

Cәmi hesabat seqmentinә aid olan öhdәliklәr (131,955) (199,767) 5,051 (326,671)

Kapital xәrclәri 2,335 1,308 - 3,643
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27 Seqmentlər üzrə Təhlil (davamı) 

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Fərdi bank 

əməliyyatları
Korporativ bank

əməliyyatları
Konsolidasiya

düzəlişi
Cəmi

2010

Üçüncü tərəflərdən əldə edilmiş gəlirlər:
- Faiz gәlirlәri 28,131 15,405 (273) 43,263
- Haqq vә komissiya gәlirlәri 4,062 2,694 (180) 6,576

Cəmi gəlirlər 32,193 18,099 (453) 49,839

- Faiz xәrclәri (12,431) (11,802) 273 (23,960)
- Haqq vә komissiya xәrclәri (510) (466) 180 (796)
- Sair әmәliyyat zәrәrlәri (70) (90) - (160)
- Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat (4,105) (8,323) - (12,428)
- İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri (12,700) (7,116) - (19,816)

Seqmentin nəticələri 2,377 (9,698) - (7,321)

2009

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Fərdi bank 

əməliyyatları
Korporativ bank

əməliyyatları
Konsolidasiya

düzəlişi
Cəmi

Cәmi hesabat seqmentinә aid olan aktivlәr 237,007 77,932 (2,075) 312,864

Cәmi hesabat seqmentinә aid olan öhdәliklәr (53,524) (263,177) 2,075 (314,626)

Kapital xәrclәri 4,648 1,409 - 6,057

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Fərdi bank 

əməliyyatları
Korporativ bank

əməliyyatları
Konsolidasiya

düzəlişi
Cəmi

2009

Üçüncü tərəflərdən əldə edilmiş gəlirlər 
- Faiz gәlirlәri 18,160 34,754 (498) 52,416
- Haqq vә komissiya gәlirlәri 1,942 3,692 (53) 5,581
- Sair әmәliyyat gәlirlәri  - 187 (3) 184

Cəmi gəlirlər 20,102 38,633 (554) 58,181

- Faiz xәrclәri (8,525) (16,647) 498 (24,674)
- Haqq vә komissiya xәrclәri (195) (418) 53 (560)
- Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat (2,801) (4,946) - (7,747)
- İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri (6,343) (12,051) 3 (18,391)

Seqmentin nəticələri 2,238 4,571 - 6,809
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27 Seqmentlər üzrə Təhlil (davamı) 

(e) Hesabat seqmentləri üzrə gəlirlərin, mənfəət və ya zərərin, aktiv və öhdəliklərin üzləşdirilməsi 

Vergidәn әvvәl düzәliş edilmiş (zәrәr)/mәnfәәt ilә vergidәn әvvәlki cәmi (zәrәr)/mәnfәәtin üzlәşdirilmәsi 
aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Hesabat seqmentləri üzrə vergidən əvvəl düzəliş edilmiş (zərər)/mənfəət (7,321) 6,809
Binalar vә avadanlıqların amortizasiyası      (3,234)      (2,218)
Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası         (59)         (157)
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә gәlir – zәrәr 
çıxılmaqla/(zәrәr – gәlir çıxılmaqla) 129 (1,456)

Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә gәlir – zәrәr çıxılmaqla          414 1,717

Vergidən əvvəlki (zərər)/mənfəət (10,071) 4,695

Düzәlişlәr aşağıdaklara aiddir: 

 Köhnәlmә vә amortizasiya xәrclәri Qrup tәrәfindәn seqmentlәr üzrә bölüşdürülmür.

 Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә gәlir/(zәrәr) vә xarici valyuta ilә 
әmәliyyatlar üzrә gәlir/(zәrәr) seqmentlәr üzrә bölüşdürülmür. 

Hesabat seqmentlәrinә aid olan aktivlәrin cәmi aktivlәr ilә üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Cəmi hesabat seqmentinə aid olan aktivlər 313,932 312,864

Binalar, avadanlıqlar vә qeyri-maddi aktivlәr 40,235 12,221
Sair aktivlәr 10,956 35,662
Sair maliyyә aktivlәri 2,387 1,254
Tәxirә salınmış vergi aktivlәri 2,062 -
Cari mәnfәәt vergisi üzrә qabaqcadan ödәnişlәr 1,074 -

Cəmi konsolidasiya edilmiş aktivlər 370,646 362,001

Düzәlişlәr aşağıdaklara aiddir: 

 Sair aktivlәr, sair maliyyә aktivlәri vә mәnfәәt vergisi rәhbәrliyә hesabatların hazırlanması zamanı 
hesabat seqmentlәri üzrә bölüşdürülmür. 

 Binalar vә avadanlıqlar vә qeyri-maddi aktivlәr rәhbәrliyә hesabatların hazırlanması zamanı 
hesabat seqmentlәri üzrә bölüşdürülmür. 

Qrupun әmәliyyatlarının böyük hissәsi Azәrbaycan Respublikasında hәyata keçirildiyinә görә o, coğrafi 
seqmentlәr haqqında mәlumatı tәqdim etmir. 
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Hesabat seqmentlәrinә aid olan öhdәliklәrin cәmi öhdәliklәr ilә üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә 
göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Cəmi hesabat seqmentinə aid olan öhdəliklər 326,671 314,626

Sair öhdәliklәr  267 1,788
Sair maliyyә öhdәliklәri  1,490 3,382
Cari mәnfәәt vergisi öhdәliyi 44 2,747
Tәxirә salınmış vergi öhdәliyi - 264

Cəmi konsolidasiya edilmiş öhdəliklər 328,472 322,807

Düzәlişlәr aşağıdakılara aiddir: 

 Tәxirә salınmış vergi öhdәliyi rәhbәrliyә hesabatların hazırlanması zamanı hesablanmır. 

 Cari mәnfәәt vergisi öhdәliyi, sair maliyyә öhdәliklәri vә sair öhdәliklәr rәhbәrliyә hesabatların 
hazırlanması zamanı hesabat seqmentlәri üzrә bölüşdürülmür. 

(f) Gəlirlərin məhsul və xidmətlər üzrə təhlili 

Qrupun gәlirlәrinin mәhsul vә xidmәtlәr üzrә tәhlili 22 saylı Qeyddә (faiz gәlirlәri) vә 23 saylı Qeyddә 
(haqq vә komissiya gәlirlәri) tәqdim edilir. 

28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi 

Qrup daxilindә risklәrin idarә edilmәsi funksiyası maliyyә, әmәliyyat vә hüquqi risklәr ilә әlaqәdar hәyata 
keçirilir. Maliyyә risklәrinә bazar riski (o cümlәdәn xarici valyuta, faiz dәrәcәsi vә digәr qiymәt risklәri), 
kredit riski vә likvidlik riski daxildir. Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi funksiyasının әsas mәqsәdi risk 
limitlәrinin müәyyәn edilmәsi vә bu limitlәrә riayәt edilmәsidir. Əmәliyyat vә hüquqi risklәrin idarә 
edilmәsindә mәqsәd, bu risklәrin azaldılması üçün nәzәrdә tutulan daxili qayda vә prosedurlara müvafiq 
qaydada riayәt edilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir. 

Qrup maliyyә risklәri, o cümlәdәn kredit, likvidlik, bazar vә әmәliyyat risklәrinә mәruz qalır. Risklәrlә 
üzlәşmә Qrupun fәaliyyәtinin ayrılmaz hissәsidir. Risklәrin idarә edilmәsi funksiyasının mәqsәdi risk vә 
fayda arasında müvafiq balansın tәmin edilmәsi vә Qrupun maliyyә fәaliyyәtinә mümkün mәnfi tәsiri 
azaltmaqdan ibarәtdir. 

Riskləri idarəetmə sistemi. Risklәrin idarә edilmәsi funksiyası Qrupun daxil nәzarәt sisteminin ayrılmaz 
hissәsidir vә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilir. Qrupun risklәri idarәetmә siyasәtinin vә 
yanaşmalarının mәqsәdi Qrupun mәruz qaldığı risklәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, tәhlil edilmәsi, azaldılması 
vә idarә edilmәsindәn ibarәtdir. Bu, risk sәviyyәsi üzrә müvafiq limitlәrin vә nәzarәt mexanizmlәrinin 
yaradılması, risk sәviyyәlәrinin davamlı monitorinqi, limitlәr vә prosedurlara riayәt edilmәsi vә bununla 
biznes proseslәrinin düzgün formalaşdırılması vasitәsilә yerinә yetirilir.    

Risklәri idarәetmә siyasәti vә prosedurları bazar şәrtlәri, tәklif olunan mәhsul vә xidmәtlәrdә baş verәn 
dәyişikliklәrin әks etdirilmәsi vә “qabaqcıl tәcrübәnin” tәtbiq edilmәsi mәqsәdilә müntәzәm olaraq 
nәzәrdәn keçirilir. Qrup risk siyasәtinin bir hissәsi kimi konservativ nәzarәt mühitini qoruyub saxlamaq vә 
davamlı olaraq inkişaf etdirmәk mәqsәdilә etibarlılıq, idarәetmә vә peşә standartlarına xüsusi diqqәt 
yetirir.

Riskləri idarəetmə strukturu. Risklәri idarәetmә siyasәti, tәsdiqlәmә, monitorinq vә nәzarәt 
mexanizmlәri Qrupun nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn bir sıra ixtisaslaşmış bölmәlәr tәrәfindәn aparılır. Bu 
bölmәlәr hәmçinin Bankın törәmә lizinq müәssisәsinin risklәri idarәetmә siyasәtinә vә nәzarәt 
mexanizmlәrinә nәzarәt edirlәr. Qrup Azәrbaycan qanunvericiliyinә, Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi 
Bankının tәlimatlarına vә qabaqcıl tәcrübәyә uyğun icra strukturları, komitәlәr vә departamentlәr 
yaratmışdır. 
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Qrupun Müşahidә Şurası risklәri idarәetmә strukturuna nәzarәt, әsas risklәrin idarә edilmәsinin 
monitorinqi, risklәrin idarә edilmәsi siyasәti, elәcә dә bәzi әsas risk limitlәrinin, o cümlәdәn böyük kredit 
risklәri, iqtisadi vә sәnaye sektoru üzrә risk limitlәrinin tәsdiqlәnmәsi sәlahiyyәtlәrinin nәzәrdәn 
keçirilmәsi vә tәsdiqlәnmәsinә görә ümumi mәsuliyyәt daşıyır. 

İdarә Heyәti, Risklәri İdarәetmә Komitәsi, Audit Komitәsi (“AK”), Daxili Audit Departamenti, Kredit 
Komitәsi vә Aktiv vә Passivlәrin İdarә Edilmәsi Komitәsi (“APİK”) Müşahidә Şurası tәrәfindәn yaradılır, 
tәyin edilir vә birbaşa ona hesabat verir. 

İdarә Heyәti risklәrin azaldılması tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә monitorinqinә görә mәsuliyyәt daşıyır 
vә Qrupun müәyyәn edilmiş risk parametrlәri çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrmәsini tәmin edir. Risklәrin 
idarә edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyan İdarә Heyәtinin üzvü hәmin Direktora hesabat verәn Risklәrin 
İdarә Edilmәsi Departamenti ilә birlikdә risklәrin idarә edilmәsi üzrә ümumi funksiyalara görә mәsuliyyәt 
daşıyır vә maliyyә vә qeyri-maliyyә risklәrinin müәyyәn edilmәsi, ölçülmәsi, azaldılması, idarә edilmәsi  
vә bu risklәrә dair hesabatın hazırlanması üzrә ümumi prinsiplәrin vә metodların tәtbiq edilmәsini tәmin 
edir.

Risklәrin İdarә Edilmәsi Komitәsinә risklәrin idarә edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyan İdarә Heyәtinin 
Üzvü sәdrlik edir. Bu Komitә risklәrin idarә edilmәsi metodologiyalarının hazırlanmasına görә mәsuliyyәt 
daşıyır vә Qrupun risk yanaşmasının strateji vә biznes planlarında düzgün әks etdirilmәsini tәmin edir. 
Bu, bütün risk yanaşmaları vә prosedurları üzrә dәyişikliklәrin İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurası tәrәfindәn 
müzakirә edilmәsi vә tövsiyәlәrin verilmәsi üçün vacib forumdur. Bu forum Qrupun üzlәşdiyi bütün 
potensial risklәrin Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti, Kredit Komitәsi, APİK vә İdarә Heyәti tәrәfindәn 
nәzәrdәn keçirilmәsini vә bu mәsәlәlәrlә bağlı Müşahidә Şurasına hesabatların hazırlanmasını tәmin 
edir.

Audit Komitәsi Qrupun daxili nәzarәt sisteminin nәzarәt vә monitorinqi, elәcә dә Qrupun daxili nәzarәt 
sisteminin ayrılmaz hissәsi olan risklәrin idarә edilmәsi siyasәti vә prosedurlarının adekvatlığının 
qiymәtlәndirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır. Müstәqil peşәkar auditor olan Audit Komitәsinin Sәdri vә 
digәr iki Komitә üzvü iki sәhmdarın nümayәndәsidir. Audit Komitәsinin üzvlәri Qrupun işçilәri vә ya 
idarәetmә strukturunun tәrkibindә ola bilmәzlәr. Onlar, daxili nәzarәt sisteminin inkişafına dair İdarә 
Heyәti, Risklәrin İdarә Edilmәsi Komitәsi vә Müşahidә Şurasına tәkliflәr verir vә risklәrin idarә edilmәsi 
funksiyasının keyfiyyәtinә vә müәyyәn edilmiş siyasәt, prosedurlar vә limitlәrә riayәt edilmәsi ilә bağlı rәy 
bildirirlәr. Audit Komitәsi birbaşa ona hesabat verәn Daxili Audit Departamentinin fәaliyyәtinә nәzarәt 
edir. Daxili Audit Departamentinin iş planları, audit yoxlamaları vә hesabatları, o cümlәdәn 
planlaşdırılmamış audit yoxlamalarının qrafiki Audit Komitәsi tәrәfindәn diqqәtlә tәhlil vә tәsdiq edilir.   
Daxili Audit Departamentinә vә Audit Komitәsinin tövsiyәlәrinә әsaslanan icra planları vә auditin statusu 
haqqında hesabatlar İdarә Heyәti tәrәfindәn icra edilir vә İdarә Heyәtinә, Müşahidә Şurasına vә 
Sәhmdarların Ümumi Yığıncağına tәqdim edilir. 

Kredit Komitәsi beş üzvdәn ibarәtdir. Onlar, Risklәrin İdarә Edilmәsi Komitәsi vә İdarә Heyәti tәrәfindәn 
namizәdliklәri irәli sürülür vә Müşahidә Şurası tәrәfindәn tәsdiq edilir. Kredit Komitәsi kreditlәrin 
tәsdiqlәnmәsi sәlahiyyәti çәrçivәsindә hüquqi şәxslәr, fiziki şәxslәr vә maliyyә tәşkilatlarının qarşı tәrәf 
risklәrini idarә edir, tәsdiqlәyir vә tәsdiqlәnmә ilә bağlı öz tövsiyәlәrini verir. Kredit Komitәsi hәmçinin 
tәhlil metodologiyası vә portfelin keyfiyyәti, o cümlәdәn ümumi struktur, diversifikasiya vә 
qiymәtlәndirmәni davamlı şәkildә nәzәrdәn keçirir vә bunlara dair tövsiyәlәr verir. Kredit Komitәsi 
tәsdiqlәnmә vә sәlahiyyәt limitlәri, risklәrin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi üzrә qabaqcıl standartlara riayәt 
edilmәsini tәmin edәn bölmәlәrdәn biridir. 

APİK, Qrupun aktiv vә öhdәliklәr strukturunun idarә edilmәsi vә optimallaşdırılmasına görә mәsuliyyәt 
daşıyır. Bu, likvidlik, xarici valyuta vә faiz dәrәcәsi üzrә risklәr daxil olmaqla, müxtәlif bazar risklәrini 
әhatә edәn risklәrin idarә edilmәsi prosesinin tәrkib hissәsidir. APİK-in funksiyalarına qeyd olunan 
risklәrlә bağlı strategiyaların, siyasәtin vә limitlәrin tәsdiqlәnmәsi üçün tövsiyәlәrin hazırlanması daxildir. 
APİK, bu risk sahәlәrinә dair vaxtında vә düzgün mәlumatların vә hesabatların tәqdim edilmәsinә görә 
mәsuliyyәt daşıyır. APİK, qiymәtlәndirmә siyasәtinin vә maliyyәlәşdirmә strategiyalarının 
müәyyәnlәşdirmәsinә yardım göstәrir. Bundan әlavә, APİK Qrupun digәr risklәri idarәetmә vә nәzarәt 
bölmәlәri ilә yanaşı Xәzinәdarlıq vә digәr müvafiq bölmәlәrin APİK, Risklәrin İdarә Edilmәsi Komitәsi, 
İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurası tәrәfindәn müәyyәn edilmiş parametrlәrә uyğun fәaliyyәt göstәrmәsini 
tәmin etmәk üçün mәsuliyyәt daşıyır.
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Kredit riski. Kredit riski müştәrinin vә ya qarşı tәrәfin müqavilә üzrә öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәdiyi 
zaman yaranan riskdir. Kredit riskinin әsas hissәsi müştәrilәrә vә banklara verilmiş kreditlәr vә 
avanslardan, balans vә balansdankәnar kreditlәr üzrә digәr risklәrdәn yaranır. Risklәr üzrә hesabat 
hazırlayarkәn Qrup müştәrilәr vә ya qarşı tәrәfin ödәmә qabiliyyәtinin olmaması riski vә sәnaye riski kimi 
kredit riskinin bütün elementlәrini tam şәkildә nәzәrә alır. Adәtәn bazar әmәliyyatları üzrә yeganә kredit 
riski dövlәt istiqrazları vә Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının buraxdığı notlardan yaranır. Bu 
istiqrazlardan yalnız Qrupun likvidlik mövqeyinin daha sәmәrәli idarә edilmәsi mәqsәdilә istifadә edilir. 

Hüquqi şәxslәr, fiziki şәxslәr vә maliyyә tәşkilatları üçün kredit risklәrinin tәsdiqlәnmәsi üzrә ümumi 
struktur aşağıdakı kimidir: 

Tәminatlı biznes kreditlәri üzrә: 

- Müşahidә Şurası mәcmu kapitalın 10%-dәn 20%-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının Sәdri 1,000 min AZN-dәn mәcmu kapitalın 10%-dәk olan 
kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti 500 min AZN-dәn 1,000 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- Kredit Komitәsi 250 min AZN-dәn 500 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İcraedici Direktor 150 min AZN-dәn 250 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk 
tәsdiqlәyir;  

- Baş Menecer 100 min AZN-dәn 150 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir; vә 

- Menecer filial direktorunun kredit limitindәn 100 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk 
tәsdiqlәyir; 

- Yuxarıdakı limitlәrdәn aşağı olan kreditlәr filial direktoru tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 

Tәminatlı riteyl kreditlәri üzrә:  

- Müşahidә Şurası mәcmu kapitalın 10%-dәn 20%-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının Sәdri 1,000 min AZN-dәn mәcmu kapitalın 10%-dәk olan 
kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti 500 min AZN-dәn 1,000 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- Kredit Komitәsi 250 min AZN-dәn 500 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İcraedici Direktor 125 min AZN-dәn 250 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk 
tәsdiqlәyir;  

- Baş Menecer 70 min AZN-dәn 125 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir; vә 

- Menecer filial direktorunun kredit limitindәn 70 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk 
tәsdiqlәyir; 

- Yuxarıdakı limitlәrdәn aşağı olan kreditlәr filial direktoru tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 
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Tәminatsız biznes kreditlәri üzrә: 

- Müşahidә Şurası mәcmu kapitalın 6%-dәn 7%-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının Sәdri 100 min AZN-dәn mәcmu kapitalın 6%-dәk olan kredit 
limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti 30 min AZN-dәn 100 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә 
müntәzәm olaraq yığışır; 

- Kredit Komitәsi 10 min AZN-dәn 30 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә 
müntәzәm olaraq yığışır; 

- İcraedici Direktor 5 min AZN-dәn 10 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir;  

- Baş Menecer 5 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir; vә 

- Yuxarıdakı limitlәrdәn aşağı olan kreditlәr filial direktoru tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 

Tәminatsız riteyl kreditlәri üzrә:  

- Müşahidә Şurası mәcmu kapitalın 6%-dәn 7%-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir 
vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının Sәdri 100 min AZN-dәn mәcmu kapitalın 6%-dәk olan kredit 
limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- Kredit Komitәsi vә İdarә Heyәtinin Sәdri İdarә Heyәti üzvünün tövsiyәsinә әsasәn 25 min AZN-
dәn 100 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İdarә Heyәtinin Sәdri 10 min AZN-dәn 25 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk 
tәsdiqlәyir vә müntәzәm olaraq yığışır; 

- İcraedici Direktor 5 min AZN-dәn 10 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir; vә 

- Baş Menecer 5 min AZN-dәk olan kredit limitlәrini tәhlil edәrәk tәsdiqlәyir;  

- Yuxarıdakı limitlәrdәn aşağı olan kreditlәr filial direktoru tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 

Müşahidә Şurası risklәrin diversifikasiyasına nәzarәt etmәk vә onu idarә etmәk üçün ümumi kredit 
limitlәrini tәsdiqlәyir:  

 Kredit portfeli üzrә limitlәr: Hüquqi şәxslәrә verilmiş kreditlәr, fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr vә 
banklararası kreditlәrin ümumi portfelә faiz nisbәti;  

 Kredit portfeli üzrә limitlәr: Tәminatlı vә tәminatsız kreditlәrin ümumi portfelә vә fiziki şәxslәr üzrә 
kredit portfelinә faiz nisbәti; vә 

 İqtisadi sektor vә mәhsul üzrә risklәrin hüquqi vә fiziki şәxslәrin kredit portfellәrinә faiz nisbәti.  

İdarә Heyәti hәmçinin kredit limitlәrini vә risklәr üzrә sәlahiyyәt sәviyyәsini aşağıdakı qaydada tәsdiqlәyir:   

 Filiallar üzrә; 
 Tәminatın növü vә kreditin tәminata nisbәti;  
 Fiziki şәxslәrin sәlahiyyәti üzrә.  

31 dekabr 2010-cu il tarixinә kredit portfelinin iqtisadi sektorlar vә mәhsullar üzrә tәhlili 9 saylı Qeyddә 
göstәrilir. 
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Kredit risklərinin idarə edilməsi. Kredit siyasәti Qrupun risk profili vә strateji planlarına uyğun olaraq 
Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti vә İdarә Heyәti tәrәfindәn hazırlanır. Kredit siyasәti Müşahidә 
Şurası tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 

Kredit siyasәtindә aşağıdakılar әks etdirilir: 

 Qarşı tәrәfin risklәrinin yaradılması, tәhlil edilmәsi, yoxlanılması vә tәsdiqlәnmәsi üzrә 
prosedurlar;

 Qarşı tәrәflәr üzrә kreditin qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası;  
 Qarşı tәrәflәr üzrә kredit reytinqi metodologiyası; 
 Tәminatın qiymәtlәndirilmәsi vә nәzarәti metodologiyası; 
 Kreditlәrin sәnәdlәşdirilmәsi üzrә tәlәblәr; 
 Kreditlәrin idarә edilmәsi prosedurları; 
 Kredit risklәri üzrә müntәzәm nәzarәt prosedurları; 
 Ətraf mühit siyasәti; vә 
 Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın yaradılması siyasәti. 

Kredit alınması üçün sәnәdlәr toplusu (әrizәlәr) müştәri ilә iş üzrә menecerlәr vә kredit mütәxәssislәri 
tәrәfindәn hazırlanır. Bu toplu müәyyәn edilmiş limitlәr çәrçivәsindә filiallar vә ya müvafiq biznes vahidlәri 
tәrәfindәn tәsdiqlәnir. Tәsdiq olunmuş sәnәdlәrin surәtlәri sonrakı nәzarәt prosesi, o cümlәdәn reytinqin 
müәyyәn edilmәsi vә monitorinq cәdvәlinә daxil edilmәsi üçün Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamentinә 
tәqdim edilir. Müәyyәn edilmiş risk limitlәrindәn yuxarı olan әrizәlәr Risklәrin İdarә Edilmәsi 
Departamentinin Kredit Qrupuna göndәrilir. Kredit Qrupu ikinci dәfә tәhlili aparır vә hesabat, reytinq vә 
rәy tәqdim edir. Əgәr tәlәb olunan kredit mәblәği müәyyәn edilmiş limitdәn aşağı olarsa vә Risklәrin İdarә 
Edilmәsi Departamenti tәrәfindәn müsbәt rәy verilәrsә, elәcә dә müvafiq işçilәr tәrәfindәn imzalanarsa, 
kredit әrizәsi tәsdiqlәnmiş hesab edilir. Əgәr Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti tәrәfindәn mәnfi rәy 
verilәrsә, kredit әrizәsi yenidәn baxılmaq üçün Kredit Komitәsinә tәqdim edilir. Tәsdiqlәnmiş kredit 
әrizәsindә nәzәrdә tutulan mәblәğ Kredit Komitәsinin sәlahiyyәtindәn yuxarı olarsa, hәmin әrizә 
tәsdiqlәnmәk üçün İdarә Heyәtinә tәqdim edilir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, böyük mәblәğdә kreditlәr 
üçün әrizәlәr tәsdiqlәnmәk üçün Müşahidә Şurasına tәqdim edilir.  

Qrup 7 dәrәcәli reytinq sistemindәn istifadә edir. Müştәrinin reytinqi dörd әsas meyarın tәhlilinә әsasәn 
müәyyәn edilir: ödәmә qabiliyyәti, maliyyә göstәricilәri, kredit tarixçәsi vә digәr risklәr.  

Balansdankәnar maliyyә alәtlәri üzrә kredit riski hәmin maliyyә alәti üzrә әmәliyyatların digәr iştirakçısı 
tәrәfindәn müqavilә üzrә öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsi nәticәsindә zәrәrin yaranması ehtimalı 
kimi müәyyәn edilir. Qrup şәrti öhdәliklәri vә balans üzrә maliyyә alәtlәri ilә әlaqәdar әmәliyyatların 
tәsdiqlәnmәsi prosedurları, risklәri mәhdudlaşdıran limitlәrdәn istifadә vә monitorinq prosedurlarına 
әsaslanan eyni kredit siyasәtini tәtbiq edir.  

Fiziki şәxslәrә verilmiş bәzi kredit mәhsulları üçün Qrup kreditin qiymәtlәndirilmәsi sistemindәn vә 
potensial riskli müştәrilәrin müәyyәn edilmәsi üçün öz daxili prosedurlarından vә Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankının idarә etdiyi mәlumat bazasındakı mәlumatlardan istifadә edir. Kreditlәr 
portfel üzrә qiymәtlәndirilir vә bu zaman kreditin mәblәği vә müddәt limitlәri, tәsdiqlәmә prosedurları, 
mәhsulların növlәri, defolt haqqında mәlumatlar, kredit/girov әmsalları (әgәr tәtbiq edilәrsә) vә 
qiymәtlәndirmә kimi amillәrә daha çox diqqәt yetirilir. 

Girov və digər kredit təminatları. Kredit riski hәmçinin әmlak üzrә ipoteka tәlәbi formasında girovun, 
girov qoyulmuş aktiv vә qiymәtli kağızların, elәcә dә depozitlәr, hüquqi vә fiziki şәxslәrә verilmiş 
zәmanәtlәr daxil olmaqla digәr girov növlәrinin әldә olunması, nәzarәti vә monitorinqi vasitәsilә 
qiymәtlәndirilir vә idarә edilir. 

Kredit riskinin qiymәtlәndirilmәsindә girovun әsas faktor olmasına baxmayaraq, Qrupun kredit siyasәti 
әrizәlәrin müştәrilәrin yalnız tәklif etdiyi girova deyil, onların ödәniş qabiliyyәtinә әsasәn 
qiymәtlәndirmәkdir. Girov kreditin qaytarılması üçün ikinci ödәniş mәnbәyi hesab edilir. Kreditlәr nadir 
hallarda müştәrinin maliyyә vәziyyәtindәn vә ya kredit mәhsulunun növündәn yaxud hәcmindәn asılı 
olaraq tәminatsız ola bilәr. Qrup risk portfelinin tәminatsız kreditlәri üzrә müxtәlif limitlәr müәyyәn 
etmişdir. 
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Qrupun qәbul etdiyi әsas girov növlәri aşağıdakılardır: 

 Kommersiya әmlakı 
 Yaşayış binaları 
 Korporativ kapital aktivlәri 
 Korporativ likvid aktivlәr  
 Nәqliyyat vasitәlәri 
 Müddәtli depozitlәr 
 Digәr, o cümlәdәn qiymәtli metallar  

Qrupda qәbul edilmiş bütün girov növlәri üzrә dәqiq qiymәtlәndirmә, sәnәdlәşdirmә vә tәtbiq edildikdә 
qeydiyyat prosedurları mövcuddur. Kreditlәrin girova nisbәti İdarә Heyәti tәrәfindәn tәsdiqlәnir vә 
Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti tәrәfindәn nәzarәt edilir: 31 dekabr 2010-cu il tarixinә kredit limitlәri 
aşağıdakılardır: 

Girovun növü
Kredit məbləğinin girovun 
likvid dəyərinə nisbəti  

 Daşınmaz әmlak  70%-dәk  
 Qiymәtli metallar  80%-dәk 
 Maşın, avadanlıqlar  50%-dәk 
 Mal-material ehtiyatları  60%-dәk  
 Nәqliyyat vasitәlәri  70%-dәk 
 Müddәtli depozitlәr  90%-dәk 

Bank әlavә tәminat kimi fәrdi zәmanәtlәri qәbul edә bilәr. 

Tәminatla bağlı tәlimatlara dair hәr hansı istisna İdarә Heyәti tәrәfindәn tәsdiqlәnmәlidir.  

Monitorinq Qrupu monitorinq nәticәlәri üzrә planın hazırlanması, onun yerinә yetirilmәsi vә monitorinq 
nәticәlәrinin qәnaәtbәxş olmadığı tәqdirdә müvafiq tәrәflәrin mәlumatlandırılması vә tәdbirlәr planı ilә 
bağlı tövsiyәlәrin verilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır. Monitorinq Qrupu müәyyәn edilmiş mәblәğdәn 
yuxarı olan bütün әmәliyyatların monitorinqini aparır vә bu mәblәğdәn aşağı olan әmәliyyatları seçmә 
üsulu ilә  yoxlayır. Müәyyәn edilmiş mәblәğdәn yuxarı olan bütün әmәliyyatlar üzrә monitorinq ilk olaraq 
kreditin ödәnildiyi aydan әvvәl vә ya әn azı bir ay müddәtindә aparılır. Müvafiq olaraq, monitorinq 
cәdvәlinә uyğun olaraq risklәrә nәzarәt olunur.  

Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamentinin Statistika Qrupu qarşı tәrәflәrin kredit risklәri üzrә bütün 
mәsәlәlәr, o cümlәdәn bütün limitlәrә uyğunluq, risklәr üzrә konsentrasiyalar, portfel üzrә tendensiyalar, 
vaxtı keçmiş kreditlәr vә defolt statistikası, kreditlәr üzrә ehtiyatlar vә girov statistikasına dair 
mәlumatların toplanması vә tәqdim edilmәsinә görә cavabdehdir. Müntәzәm aylı hesabatlardan başqa, 
hәmin departament seçilmiş kredit prosedurlarına riayәt edilmәsinә dair hesabatlar tәrtib edir.   

Əlaqəli tərəflərə verilmiş kreditlər. Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı “әlaqәli tәrәflәr” 
kateqoriyası ilә bağlı dәqiq anlayışlar müәyyәn etmişdir. Bu kateqoriyaya әsasәn sәhmdarlar vә ya fiziki 
şәxslәr vә yaxud onların yaxın ailә üzvlәrinin mülkiyyәtindә olan/nәzarәt etdiyi hüquqi şәxslәr daxildir. 
Buraya hәmçinin Qrupda baş rәhbәrlik/sәlahiyyәtli vәzifәlәrdә çalışan fiziki şәxslәr daxildir. Fiziki şәxs 
olan әlaqәli tәrәfә verilәn әn böyük kreditlәr Qrupun konsolidasiya edilmiş kapitalının 3%-dәn artıq ola 
bilmәz. Müvafiq hüquqi şәxslәr üzrә isә bu limit 10% tәşkil edir. Əlaqәli tәrәflәrә verilmiş kreditlәr üzrә 
risklәr üçün ümumi limit 20%-dir. Qiymәtlәndirmә vә digәr şәrtlәr tәrәflәrin müstәqilliyi prinsipi әsasında 
müәyyәn edilmәlidir. 
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Vaxtı keçmiş, qeyri-işlək kreditlər. Qrup, vaxtı keçmiş vә qeyri-işlәk kreditlәri onların ödәmә müddәtinin 
başa çatdığı ilk gündәn müәyyәn etmәk vә hesabatlarda әks etdirmәk üçün prosedurlar hazırlamışdır. 60 
günәdәk vaxtı keçmiş kreditlәr әvvәlcәdәn hәr hansı problemin müәyyәn edilmәdiyi tәqdirdә, müvafiq 
biznes vahidlәri tәrәfindәn nәzәrdәn keçirilir. Fiziki şәxslәrә verilmiş vә 60 gündәn çox vaxtı keçmiş 
tәminatsız kreditlәr avtomatik olaraq Problemli Kreditlәr Bölmәsinә ötürülür. Hüquqi şәxslәrә verilmiş vә 
90 gündәn çox vaxtı keçmiş kreditlәr eyni departamentә ötürülür. 90 gündәn çox vaxtı keçmiş kreditlәr 
faizlәri hesablanmayan kreditlәr statusuna aid edilir. Problemli Kreditlәr Bölmәsi bu öhdәliklәri toplaya 
bilmәdikdә hüquqi prosedurlar hәyata keçirilir. Kredit geri qaytarıla bilmәdikdә, müvafiq mәblәğlәrin 
silinmәsinә dair tәkliflәr Kredit Komitәsinә vә İdarә Heyәtinә tәqdim edilir. Silinmә ilә bağlı son qәrarı 
Müşahidә Şurası qәbul edir. 

Bütün vaxtı keçmiş kreditlәr haqqında mәlumat әn azı ayda bir dәfә Kredit Komitәsinә tәqdim edilir. 
Hüquqi şәxslәrә verilmiş vaxtı keçmiş kreditlәr üzrә bütün mәsәlәlәr barәdә bilavasitә Kredit Komitәsinә 
hesabat verilir.

Kreditlər üzrə ehtiyat – ehtiyat siyasəti. Qrup kreditlәr üzrә ehtiyat yaradır vә buraya risklә 
üzlәşmәsindәn yaranan tәxmini zәrәrlәr daxildir.   

Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı banklar üçün minimum standart sayılan ehtiyat 
siyasәti müәyyәn etmişdir. Bu ehtiyat tәlәblәri üzrә kateqoriyalar aşağıda göstәrilir: 

Standart aktivlәr  2% 
Nәzarәt altında olan aktivlәr 10% 
Qeyri-qәnaәtbәxş aktivlәr 30% 
Riskli aktivlәr   60% 
Ümidsiz aktivlәr   100% 

Bu kateqoriyalar dәqiq müәyyәn edilmişdir. 

BMHS-ә uyğun hesabatların hazırlanması mәqsәdilә, Qrup 39 saylı BMS-dә әks etdirilәn 
metodologiyadan istifadә edir.  

Kredit riskinin maksimal səviyyəsi. Qrupun balans üzrә mәruz qaldığı kredit riskinin maksimal 
sәviyyәsi, adәtәn konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda maliyyә aktivlәrinin balans 
dәyәrindә әks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv vә öhdәliklәrin әvәzlәşdirilmәsi 
imkanı böyük әhәmiyyәt kәsb etmir. 

Balansdankәnar maddәlәr, xüsusilә akkreditivlәr vә zәmanәtlәr üzrә kredit riskinin maksimal sәviyyәsi 
öhdәliyin ümumi mәblәğini әks etdirir. Qrupun balansdankәnar maddәlәr üzrә kredit riski 30 saylı “Şәrti 
Öhdәliklәr” Qeydindә açıqlanır. 

Balansdankәnar maliyyә alәtlәri üzrә kredit riski hәmin maliyyә alәti üzrә әmәliyyatların digәr iştirakçısı 
tәrәfindәn müqavilә üzrә öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsi nәticәsindә zәrәrin yaranması ehtimalı 
kimi müәyyәn edilir. Qrup şәrti öhdәliklәri vә balans üzrә maliyyә alәtlәri ilә әlaqәdar әmәliyyatların 
tәsdiqlәnmәsi prosedurları, risklәri mәhdudlaşdıran limitlәrdәn istifadә vә monitorinq prosedurlarına 
әsaslanan eyni kredit siyasәtini tәtbiq edir. 

Bazar riski. Qrup bazardakı ümumi vә spesifik dәyişikliklәrә mәruz qalan (a) valyuta, (b) faiz dәrәcәsi vә 
(c) pay alәtlәri üzrә açıq mövqelәr ilә әlaqәdar bazar risklәrinә mәruz qalır. Rәhbәrlik qәbul edilә bilәn 
risklәrin sәviyyәsi üzrә limitlәr müәyyәn edir vә bu limitlәrә hәr gün nәzarәt edir. Buna baxmayaraq, bu 
cür yanaşmadan istifadә edilmәsi bazarda daha әhәmiyyәtli dәyişikliklәrin baş verdiyi halda, müәyyәn 
edilmiş limitlәrdәn artıq zәrәrlәrin yaranmasının qarşısını almır.  

Qrup maliyyә alәtlәri ilә hәr hansı dilinq әmәliyyatları aparmır. Qrupun qiymәtli kağızlar bazarında mәruz 
qaldığı yeganә risk onun likvidlik mövqeyinin daha sәmәrәli idarә edilmәsi mәqsәdilә vaxtaşırı olaraq 
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının notlarına vә Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin 
istiqrazlarına investisiya qoyuluşundan yaranır. Qrup adәtәn derivativlәrlә әmәliyyat aparmır vә bu bazara 
qarşı hәr hansı riskә mәruz qalmır.  
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Xarici valyuta riski. Qrup yerli/xarici valyuta mәzәnnәlәrindәki dәyişikliklәrin onun maliyyә vәziyyәtinә 
hәrәkәtinә tәsiri ilә әlaqәdar xarici valyuta riskinә mәruz qalır. Xarici valyuta riski valyuta 
mәzәnnәlәrindәki dәyişikliklәrin Qrupun mәnfәәtinә vә ya maliyyә alәtlәri üzrә portfelin dәyәrinә tәsir 
göstәrdiyi zaman yaranan riskdir.  

Xarici valyuta riski ilә әlaqәdar Qrupun risk siyasәtinin әsas elementi hәr hansı valyuta üzrә dilinq 
әmәliyyatlarının aparılması üçün planlaşdırılmış cәhdin olmamasıdır. Nadir hallarda açıq valyuta 
mövqelәrinin baş vermәsi yalnız fәaliyyәtin normal nәticәsindә ortaya çıxır. Qrup aktiv vә öhdәliklәrini 
valyutalar üzrә uyğunlaşdırmaq üçün bütün sәylәrindәn istifadә edir. 

Bankın mәruz qaldığı xarici valyuta riski hәmçinin Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının normativ 
tәlәblәrinә uyğun olaraq tәnzimlәnir. Bu normativlәrә әsasәn Bankın hәr hansı bir valyuta üzrә açıq 
valyuta mövqeyi Bankın ümumi kapitalının 10%-dәn, bütün xarici valyutalar üzrә isә 20%-dәn artıq 
olmamalıdır.  

Xarici valyuta riski Xәzinәdarlıq Departamenti tәrәfindәn tәnzimlәnir. Bu departamentin hazırladığı 
gündәlik hesabatlar APİK tәrәfindәn nәzәrdәn keçirilir vә Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti 
tәrәfindәn nәzarәt edilir.  

Hesabat dövrünün sonunda Qrupun mәruz qaldığı valyuta riski üzrә ümumi tәhlil aşağıdakı cәdvlәdә әks 
olunur:

31 dekabr 2010 31 dekabr 2009
Min Azərbaycan 
Manatı ilə

Pul maliyyə 
aktivləri

Pul maliyyə 
öhdəlikləri

Xalis
mövqe

Pul maliyyə 
aktivləri

Pul maliyyə 
öhdəlikləri

Xalis
mövqe

AZN 149,873 154,890 (5,017) 174,765 167,545 7,220
ABŞ dolları  152,624 161,065 (8,441) 121,289 136,863 (15,574)
Avro 11,904 11,986 (82) 16,587 13,565 3,022
Digәr  1,458 219 1,239 715 35 680

Cəmi 315,859 328,160 (12,301) 313,356 318,008 (4,652)

Yuxarıdakı cәdvәlә yalnız pul aktivlәri vә öhdәliklәri daxildir. Qrup hesab edir ki, sәhm alәtlәri üzrә 
investisiyalar vә qeyri-maddi aktivlәr әhәmiyyәtli valyuta riskinin yaranmasına gәtirib çıxarmır.  

Qrup xarici valyutada kreditlәr vә avanslar vermişdir. Borcalanın gәlir axınından vә xәrc strukturundan 
asılı olaraq, Azәrbaycan Manatına qarşı xarici valyutaların dәyәrinin artması borcalanın ödәniş 
qabiliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrә bilәr vә bu sәbәbdәn gәlәcәkdә kreditlәr üzrә mümkün zәrәrlәrin artması 
ilә nәticәlәnә bilәr. 

Bütün digәr dәyişәnlәrin sabit qalması şәrtilә, hesabat dövrünün sonunda tәtbiq edilәn valyuta 
mәzәnnәlәrindәki mümkün dәyişikliklәr nәticәsindә mәnfәәt vә zәrәrdә dәyişikliklәr aşağıdakı cәdvәldә 
әks etdirilir: 

31 dekabr 2010 31 dekabr 2009

Min Azərbaycan Manatı ilə
Mənfəət və ya 

zərərə təsir
Mənfəət və ya 

zərərə təsir

ABŞ dollarının 5% möhkәmlәnmәsi (287) (763)
ABŞ dollarının 5% zәiflәmәsi 287 763
Avronun 5% möhkәmlәnmәsi (4) (151)
Avronun 5% zәiflәmәsi 4 151
Funt sterlinqin 5% möhkәmlәnmәsi 28 (169)
Funt sterlinqin 5% zәiflәmәsi (28) 169
Rus rublunun 5% möhkәmlәnmәsi 1 15
Rus rublunun 5% zәiflәmәsi (1) (15)
İsveçrә frankının 5% möhkәmlәnmәsi 3 -
İsveçrә frankının 5% zәiflәmәsi (3) -
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Valyuta mәzәnnәlәrindәki bu cür dәyişikliklәrin Qrupun mәnfәәt vә ya zәrәrinә tәsirindәn başqa, kapitala 
hәr hansı tәsiri yoxdur. 

Risk, yalnız Qrupun müvafiq müәssisәsinin әmәliyyat valyutasından fәrqli valyutalarda ifadә olunan pul 
qalıqları üçün hesablanır. 

Hesabat dövrünün sonunda Qrupun valyuta riski il әrzindә tipik riski әks etdirmir. Bütün digәr dәyişәnlәrin 
sabit qalması şәrtilә, il әrzindә valyuta riskinin orta çәkisinә tәtbiq edilәn valyuta mәzәnnәlәrindәki 
mümkün dәyişikliklәr nәticәsindә mәnfәәt/zәrәr vә kapitalda dәyişikliklәr aşağıdakı cәdvәldә әks etdirilir: 

2010-cu il ərzində riskin 
orta çəkisi

2009-cu il ərzində riskin 
orta çəkisi

Min Azərbaycan Manatı ilə
Mənfəət və ya 

zərərə təsir
Mənfəət və ya 

zərərə təsir

ABŞ dollarının 5% möhkәmlәnmәsi 301 (1,665)
ABŞ dollarının 5% zәiflәmәsi (301) 1,665
Avronun 5% möhkәmlәnmәsi (48) (313)
Avronun 5% zәiflәmәsi 48 313
Funt sterlinqin 5% möhkәmlәnmәsi 16 8
Funt sterlinqin 5% zәiflәmәsi (16) (8)
Rus rublunun 5% möhkәmlәnmәsi 1 483
Rus rublunun 5% zәiflәmәsi (1) (483)

Valyuta mәzәnnәlәrindәki bu cür dәyişikliklәrin Qrupun mәnfәәt vә ya zәrәrinә tәsirindәn başqa, kapitala 
hәr hansı tәsiri yoxdur. 

Faiz dərəcəsi riski. Qrup bazar faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin onun maliyyә vәziyyәtinә vә pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsiri ilә әlaqәdar riskә mәruz qalır. Bu cür dәyişikliklәr nәticәsindә faiz marjaları 
arta bilәr, lakin faiz dәrәcәlәri üzrә gözlәnilmәyәn dәyişikliklәr baş verdiyi tәqdirdә faiz marjaları hәmçinin 
azala vә ya zәrәrin yaranmasına sәbәb ola bilәr. Rәhbәrlik faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin qәbul edilә 
bilәn sәviyyәsi üzrә limitlәr müәyyәn edir vә bu limitlәrә hәr gün nәzarәt edir.  

Hazırda Qrup faiz dәrәcәsi riskini mümkün olduğu dәrәcәdә ödәmә müddәti vә/vә ya faiz dәrәcәlәrinә 
yenidәn baxılması mövqelәrini qarşılıqlı uyğunlaşdırmaqla tәnzimlәyir. Bundan әlavә, Qrupun aylıq faiz 
marjaları lazım olduqda onun aktivlәrinin faiz dәrәcәlәrinә yenidәn baxılması mәqsәdilә, davamlı olaraq 
nәzәrdәn keçirilir. Əmәliyyat prosedurlarına görә faiz dәrәcәlәrinin qәbul edilәn minimum sәviyyәsi 10% 
tәşkil edir. APİK vә Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti mütәmadi olaraq bu marjanın qorunmasına 
nәzarәt edir. APİK hәmçinin faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәr haqqında hesabatların vә proqnozların 
tәqdim edilmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyır. Hazırda Qrupun faiz dәrәcәlәri üzrә uyğunlaşdırma siyasәti vә 
faiz dәrәcәsi marjalarının yüksәk olmasına görә potensial faiz dәrәcәsi riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
böyük olmadığı qәnaәtinә gәlmәk olar.   

APİK vә Xәzinәdarlıq Departamenti faiz dәrәcәsi risklәrinin tәnzimlәnmәsi, Risklәrin İdarә Edilmәsi 
Departamenti ona nәzarәt funksiyalarını daşıyır. İdarә Heyәti isә bu sahәdәki bütün tәlimatları vә 
aktiv/öhdәliklәrin faiz dәrәcәlәrinә yenidәn baxılması mәsәlәlәrini tәsdiqlәyir.  
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Aşağıdakı cәdvәldә Qrupun mәruz qaldığı faiz dәrәcәsi riski üzrә ümumi tәhlil әks olunur. Aşağıdakı 
cәdvәldә Qrupun cәmi maliyyә aktiv vә öhdәliklәri müqavilә üzrә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsi tarixlәrinә 
vә ya ödәmә tarixlәrinә görә (bunlardan hansı daha tez olarsa) tәsniflәşdirilir. 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb 
edilənədək 

və 1 aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1 ildən 
çox

Cəmi

31 dekabr 2010
Cәmi maliyyә aktivlәri  74,431 65,368 44,059 132,001 315,859
Cәmi maliyyә öhdәliklәri  90,315 68,789 70,443 98,613 328,160

31 dekabr 2010-cu il tarixinə xalis 
həssaslıq çatışmazlığı (15,884) (3,421) (26,384) 33,388 (12,301)

31 dekabr 2009
Cәmi maliyyә aktivlәri 96,237 39,226 24,764 153,129 313,356
Cәmi maliyyә öhdәliklәri 77,242 114,857 71,882 54,027 318,008

31 dekabr 2009-cu il tarixinə xalis 
həssaslıq çatışmazlığı 18,995 (75,631) (47,118) 99,102 (4,652)

Bütün digәr dәyişәnlәrin sabit qalması şәrtilә, 31 dekabr 2010-cu il tarixinә faiz dәrәcәlәri hәmin tarixdә 
1% aşağı olsaydı, il üzrә mәnfәәt әsasәn dәyişkәn faiz öhdәliklәri üzrә aşağı faiz xәrclәri nәticәsindә 83 
min AZN (2009: 60 min AZN) çox olardı.  

Bütün digәr dәyişәnlәrin sabit qalması şәrtilә, faiz dәrәcәlәri 1% yuxarı olsaydı, mәnfәәt әsasәn dәyişkәn 
faiz öhdәliklәri üzrә yuxarı faiz xәrclәri nәticәsindә 83 min AZN (2009: 60 min AZN) az olardı. Qrup AZN 
ilә ifadә olunan dәyişkәn faizli aktiv vә öhdәliklәrә malik olmadığına görә, onun mәnfәәti AZN üzrә bazar 
faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrә mәruz qalmır. Satıla bilәn aktivlәr kimi tәsniflәşdirilәn sabit dәrәcәli 
maliyyә aktivlәrinin әdalәtli dәyәrinin artması nәticәsindә bazar faiz dәrәcәlәrindәki mümkün dәyişikliyin 
sәhmdar kapitalının digәr komponentlәrinә tәsiri әhәmiyyәtli deyil. 

Qrup öz maliyyә alәtlәri üzrә faiz dәrәcәlәrinә nәzarәt edir. Qrupun baş rәhbәrliyi tәrәfindәn tәhlil edilmiş 
hesabatlara әsaslanan faiz dәrәcәlәri aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

İllik  %

2010 2009

ABŞ 
dolları 

AZN Avro  ABŞ 
dolları 

AZN Avro

Aktivlər
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 0.5 - - 0.9 - -
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr 6.3 - - 13.3 - 13.6
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 20.7 18.1 16.4 18.8 15.7 14.3
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları - 4.5 -         - 8.0 -
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya 
qiymәtli kağızları - 14.0 -  - - - 

Öhdəliklər
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 8.5 10.0 - - 10.0 -
Müştәri hesabları 11.8 11.2 6.5 14.9 13.8 9.2
Müddәtli borc öhdәliklәri 7.1 4.6 4.7 8.8 3.8 5.3
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri 10.4 - - 10.4 - -

Yuxarıdakı cәdvәldә göstәrilәn “-“ işarәsi Qrupun müvafiq valyutada aktiv vә öhdәliklәrә malik olmadığını 
bildirir.
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Coğrafi risk. 31 dekabr 2010-cu il tarixinә Qrupun maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin coğrafi tәhlili aşağıda 
göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan 
Respublikası

İƏİT-yə üzv 
olan ölkələr

İƏİT-yə üzv 
olmayan

ölkələr

Cəmi

Aktivlər
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 38,748 14,308 1,544 54,600
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 727 - - 727
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr 6,360 21,543 - 27,903
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 228,022 - - 228,022
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları 2,020 - - 2,020
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiya  
qiymәtli kağızları 200 - - 200

Sair maliyyә aktivlәri 2,387 - - 2,387

Cəmi maliyyə aktivləri 278,464 35,851 1,544 315,859

Öhdəliklər
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 8,339 - 6,116 14,455
Müştәri hesabları 181,671 - - 181,671
Müddәtli borc öhdәliklәri 39,192 69,092 270 108,554
Sair maliyyә öhdәliklәri 1,490 - - 1,490
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri - 21,990 - 21,990

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 230,692 91,082 6,386 328,160

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi 47,772 (55,231) (4,842) (12,301)

Kreditlərlə bağlı öhdəliklər 47,504 - - 47,504
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Aktivlәr, öhdәliklәr vә kreditlәrlә bağlı öhdәliklәr adәtәn qarşı tәrәfin fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә üzrә 
tәsniflәşdirilmişdir. Azәrbaycanlı qarşı tәrәflәrin ofşor şirkәtlәri ilә aparılmış әmәliyyatlar üzrә qalıqlar 
hәmin qarşı tәrәflәr ilә qalıqlar kimi “Azәrbaycan Respublikası” sütununda göstәrilir. Nağd pul, mülkiyyәt 
vә avadanlıqlar fiziki olaraq saxlanıldığı ölkә üzrә tәsniflәşdirilmişdir.  

31 dekabr 2009-cu il tarixinә Qrupun maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin coğrafi tәhlili aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan 
Respublikası

İƏİT-yə üzv 
olan ölkələr

İƏİT-yə üzv 
olmayan

ölkələr

Cəmi

Aktivlər
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 40,731 11,665 85 52,481
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 637 - - 637
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr 21,199 14,456 - 35,655
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 223,319 - - 223,319
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları 10 - - 10
Sair maliyyә aktivlәri 1,254 - - 1,254

Cəmi maliyyə aktivləri 287,150 26,121 85 313,356

Öhdəliklər
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 4,799 17 8 4,824
Müştәri hesabları 148,026 - - 148,026
Müddәtli borc öhdәliklәri 61,917 78,256 - 140,173
Sair maliyyә öhdәliklәri 3,382 - - 3,382
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri - 21,603 - 21,603

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 218,124 99,876 8 318,008

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi 69,026 (73,755) 77 (4,652)

Kreditlərlə bağlı öhdəliklər 44,882 - - 44,882
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Likvidlik riski. Likvidlik riski Qrupun maliyyә öhdәliklәrindәn irәli gәlәn öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsindә 
Qrupun çәtinliklәrlә üzlәşәcәyi riskdir. Buraya depozitlәrin geri götürülmәsi tәlәblәrinә cavab vermәk vә 
faktiki olaraq ödәmә vaxtı çatmış maliyyә alәtlәri ilә üzrә sair maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün 
kifayәt qәdәr vәsaitlәrin mövcud olması aiddir. Likvidlik riski aktivlәr üzrә әmәliyyatların yerinә yetirilmә 
müddәtinin öhdәliklәr üzrә әmәliyyatların ödәmә müddәtlәri ilә uzlaşmadığı hallarda ortaya çıxır. Bankın 
Rәhbәrliyinin fikrincә aktiv vә öhdәliklәrin ödәmә müddәtlәrinin vә faiz dәrәcәlәrinin uyğunluğu vә/vә ya 
nәzarәt olunan uyğunsuzluğu maliyyә tәşkilatlarının idarә olunması üçün әsas amillәrdir.   

Likvidlik risklәrinin idarә edilmәsi mәqsәdilә, Qrup aktiv/öhdәliklәrin idarә edilmәsi prosesinin bir hissәsi 
kimi müştәrilәrin vә bankların әmәliyyatları üzrә gözlәnilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә hәr gün 
nәzarәt edir. Depozitlәrin geri götürülmәsi tәlәblәrinә cavab vermәk vә hәmçinin normal vә gәrgin 
vәziyyәtdә depozitlәrin ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurası banklararası vә 
digәr borc vәsaitlәrinin minimum sәviyyәsi üzrә vә ödәmә müddәti başa çatan vәsaitlәrin minimum 
sәviyyәsi üzrә limitlәr müәyyәn etmәlidir. Onlar hәmçinin öhdәlik bazasının diversifikasiya riski üzrә 
parametrlәr müәyyәn edir. 

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı minimum likvidlik sәviyyәsini müәyyәn etmişdir. Bundan әlavә, 
beynәlxalq maliyyә institutları ilә Qrup arasında bağlanmış kredit sazişlәrindә minimum likvidlik tәlәblәri 
nәzәrdә tutulur. 31 dekabr 2010-cu il tarixinә Qrup bu tәlәblәrә riayәt etmişdir.  

Qrupun likvidlik siyasәti aşağıdakılardan ibarәtdir: 

 Pul vәsaitlәri hәrәkәtinin proqnozlaşdırılması vә müxtәlif vaxt çәrçivәlәrindә likvidliyin tәmin 
edilmәsi üçün lazımi likvid aktivlәrin sәviyyәsinin saxlanması;  

 Qrupun strateji mәqsәdlәrinә uyğun maliyyә planının hazırlanması;  
 Müxtәlif maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin saxlanması vә belәliklә, Qrupun ölkәdaxili vә xarici 

mәnbәlәrdәn borc almaq imkanlarının artırılması;  
 Yüksәk likvidli vә yüksәk keyfiyyәtli aktivlәrin saxlanması;  
 Mәhsul bazasının vaxt çәrçivәlәrindә mövcud maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә uyğunlaşdırılması;  
 Yerli qanunvericilik tәlәblәrinә uyğun olaraq likvidlik әmsallarına gündәlik monitorinq; vә   
 Aktiv vә öhdәliklәr strukturunun vaxt çәrçivәlәrinәdәk daimi monitorinqi.   

Qrupun Xәzinәdarlıq Departamentinin funksiyaları aşağıdakılardır:  

 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının likvidlik tәlәblәri vә hәmçinin xarici maliyyәlәşdirmә 
mәnbәlәri ilә sazişlәrdәki likvidlik ilә bağlı xüsusi şәrtlәrә uyğunluq;   

 Rәhbәrliyә gündәlik hesabatlar, o cümlәdәn әsas valyutalarda (AZN, ABŞ dolları, Avro) pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә bağlı proqnozların sәviyyәsi, pul vәsaitlәrinin mövqelәri, konsolidasiya 
edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdakı dәyişikliklәr haqqında rәhbәrliyә hesabatların 
hazırlanması;    

 Likvid aktivlәrin sәviyyәsinә daimi nәzarәt/monitorinq;  
 Depozit vә sair öhdәliklәrin konsentrasiyaları üzrә monitorinq; vә    
 Gәrgin vәziyyәtlәrdә likvidliyin tәmin edilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin ani artımı üzrә planın tәrtib 

edilmәsi.  

APİK, Qrupun likvidlik mövqeyinin Xәzinәdarlıq Departamenti tәrәfindәn düzgün şәkildә idarә edilmәsini 
tәmin edir. Bu fәaliyyәt üzrә nәzarәtә görә Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti mәsuliyyәt daşıyır. 
Likvidlik mövqelәri vә onların idarә edilmәsi ilә bağlı qәrarlar İdarә Heyәti tәrәfindәn qәbul olunur. 
Maliyyәlәşdirmә Planları Müşahidә Şurası tәrәfindәn tәsdiq edilir.  
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2010-cu il tarixinә öhdәliklәr müqavilә üzrә ödәmә müddәtlәrinә görә 
tәsniflәşdirilir. Cәdvәldә göstәrilәn mәblәğlәr müqavilә üzrә diskont edilmәmiş pul vәsaitlәrini, o 
cümlәdәn kreditlәrin verilmәsi üzrә ümumi öhdәliklәri vә zәmanәtlәri әks etdirir. Bu cür diskont edilmәmiş 
pul vәsaitlәri maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdakı mәblәğlәrdәn fәrqlәnir, belә ki, maliyyә vәziyyәti 
haqqında hesabatdakı mәblәğlәr diskont edilmiş pul vәsaitlәrinә әsaslanır.  

Maliyyә öhdәliklәri ilә bağlı pul vәsaitlәrinin istifadәsi zәrurәti yarandığı halda asanlıqla satıla bilәn 
aktivlәr istisna olmaqla, aşağıdakı cәdvәldә müqavilә üzrә ödәniş müddәtlәri әsasında balans dәyәri 
әsasında uçota alınmış qeyri-derivativ maliyyә aktivlәrinin ödәniş müddәtlәri üzrә tәhlil әks etdirilir. Belә 
maliyyә aktivlәri gözlәnilәn satış müddәti әsasında ödәniş tarixi üzrә tәhlilә daxil edilir.  

Ödәnilәcәk mәblәğ sabit olmadıqda, cәdvәldә göstәrilәn mәblәğlәr hesabat dövrünün sonuna mövcud 
olan şәrtlәrә әsasәn müәyyәn edilir. Valyuta ödәnişlәri hesabat dövrünün sonuna mövcud olan spot 
mәzәnnәsindәn istifadә etmәklә çevrilir.  

31 dekabr 2010-cu il tarixinә maliyyә alәtlәrinin diskont edilmәmiş ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlili 
aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb 
edilənədək 

və 1 aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən 
çox

Cəmi

Aktivlər
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  54,600 - - - - 54,600
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 283 173 204 67 - 727
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr  51 13,449 721 16,338 - 30,559
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar  20,966 78,157 66,386 159,089 39,994 364,592
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları  2,020 - - - - 2,020
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 
investisiya qiymәtli kağızları - 205 - - - 205

Sair maliyyә aktivlәri  2,387 - - - - 2,387

Cəmi 80,307 91,984 67,311 175,494 39,994 455,090

Öhdəliklər
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr  7,628 3,091 4,009 - - 14,728
Müştәri hesabları  70,615 47,249 53,944 17,908 - 189,716
Müddәtli borc öhdәliklәri  4,969 25,010 19,518 59,011 16,614 125,122
Sair maliyyә öhdәliklәri  1,490 - - - - 1,490
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri  - 487 1,115 27,959 - 29,561
Kreditlәrlә bağlı sair öhdәliklәr  47,703 - - - - 47,703

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi 
potensial gələcək ödənişlər 132,405 75,837 78,586 104,878 16,614 408,320

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik 
çatışmazlığı (52,098) 16,147 (11,275) 70,616 23,380 46,770
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

31 dekabr 2009-cu il tarixinә maliyyә alәtlәrinin diskont edilmәmiş ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlili 
aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb 
edilənədək və 

1 aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən 
çox

Cəmi

Aktivlər
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri   52,481 - - - - 52,481
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar         126 192 230 89 - 637
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr   16,397 18,346 1,556 - - 36,299
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 21,996 37,600 39,583 172,924 74,706 346,809
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları           10 - - - - 10
Sair maliyyә aktivlәri      1,254 - - - - 1,254

Cəmi 92,264 56,138 41,369 173,013 74,706 437,490

Öhdəliklər
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr   4,846 - - - - 4,846
Müştәri hesabları   30,435 48,690 58,060 22,725 - 159,910
Müddәtli borc öhdәliklәri         18,584 25,124 33,042 76,363 18,584 171,697
Sair maliyyә öhdәliklәri      3,382 - - - - 3,382
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri         187 935 1,122 7,615 21,605 31,464
Kreditlәrlә bağlı öhdәliklәr   45,078 - - - - 45,078

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi 
potensial gələcək ödənişlər   102,512 74,749 92,224 106,703 40,189 416,377

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik 
çatışmazlığı   (10,248) (18,611) (50,855) 66,310 34,517 21,113

Yuxarıdakı cәdvәldә müştәri hesabları müqavilә üzrә ödәmә müddәtlәrinә görә göstәrilmişdir. Lakin, 
Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinә uyğun olaraq fiziki şәxslәr öz depozitlәri üzrә hesablanmış 
faizlәri itirmәk şәrtilә, hәmin depozitlәri ödәmә müddәtindәn әvvәl geri götürә bilәrlәr. 
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Qrup likvidliyin idarә edilmәsi üçün yuxarıda göstәrilәn diskontlaşdırmanı nәzәrә almadan öhdәliklәrin 
ödәmә müddәtlәri üzrә yuxarıda göstәrilәn tәhlilindәn istifadә etmir. Bunun әvәzindә, Qrup aşağıda 
göstәrildiyi kimi gözlәnilәn ödәmә müddәtlәrinә vә likvidlik çatışmazlığına nәzarәt edir. 

Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb 
edilənədək və 

1 aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1 ildən 
çox

Cəmi

31 dekabr 2010
Cәmi maliyyә aktivlәri  74,431 65,368 44,059 132,001 315,859
Cәmi maliyyә öhdәliklәri  90,315 68,789 70,443 98,613 328,160

Gözlənilən ödəmə müddətlərinə 
əsasən xalis likvidlik çatışmazlığı (15,884) (3,421) (26,384) 33,388 (12,301)

31 dekabr 2009
Cәmi maliyyә aktivlәri 96,237 39,226 24,764 153,129 313,356
Cәmi maliyyә öhdәliklәri 126,856 62,515 75,964 52,673 318,008

Gözlənilən ödəmə müddətlərinə 
əsasən xalis likvidlik çatışmazlığı    (30,619) (23,289) (51,200) 100,456 (4,652)

31 dekabr 2010-cu il tarixindәn sonrakı on iki aylıq dövr üzrә Qrupun 45,689 min AZN (2009: 105,108 min 
AZN) mәblәğindә mәcmu likvidlik çatışmazlığı olmuşdur. 

Qrupun Rәhbәrliyinin fikrincә aktiv vә öhdәliklәrin ödәmә müddәtlәrinin vә faiz dәrәcәlәrinin uyğunluğu 
vә/vә ya nәzarәt olunan uyğunsuzluğu Qrupun idarә olunması üçün әsas amillәrdir. Ümumiyyәtlә, 
banklarda bu göstәricilәrә tam uyğunluq tәmin edilmir. Belә ki, әmәliyyatlar çox zaman qeyri-müәyyәn 
müddәtә aparılır vә fәrqli xarakterli daşıyır. Bu göstәricilәr üzrә uyğunsuzluq potensial olaraq gәlirliliyi 
artıra, lakin eyni zamanda zәrәrin baş vermә riskini yüksәldә bilәr. Aktiv vә öhdәliklәrin ödәmә 
müddәtlәri, elәcә dә ödәmә müddәtlәri tamamlandıqdan sonra faiz hesablanan öhdәliklәrin münasib 
dәyәrlә әvәz edilmәsi imkanı, Qrupun likvidliyinin vә faiz dәrәcәlәri vә mübadilә mәzәnnәlәrinin 
dәyişәcәyi halda onun risklәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas amillәr hesab olunur.

Rәhbәrlik hesab edir ki, müştәri hesablarının böyük hissәsinin “tәlәb edilәnәdәk” statusuna malik 
olmasına baxmayaraq, hәmin vәsaitlәrin әmanәtçilәrin sayına vә növünә görә diversifikasiyası, elәcә dә 
Qrupun keçmiş tәcrübәsi göstәrir ki, bu cür vәsaitlәr Qrupun fәaliyyәti üçün uzunmüddәtli vә sabit 
maliyyә mәnbәyi yaradır. 

Zәmanәtlәr vә akkreditivlәr üzrә likvidlik tәlәblәri müvafiq öhdәliklәrin mәblәğindәn çox aşağıdır. Belә ki, 
Qrup adәtәn müqavilәlәrә әsasәn vәsaitlәrin üçüncü şәxslәr tәrәfindәn tәlәb edilmәsini proqnozlaşdırmır. 
Kreditlәrin verilmәsi üzrә müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan öhdәliklәrin ümumi mәblәği gәlәcәkdә 
ödәnilmәsi tәlәb olunan nağd vәsaitlәri mütlәq şәkildә әks etdirmir. Belә ki, bu cür öhdәliklәrin әksәr 
hissәsi onların ödәmә müddәtlәrinin başa çatmasından әvvәl lәğv oluna bilәr. 

Əməliyyat riskləri. Qrup әmәliyyat riskinә mәruz qalır. Əmәliyyat riski kredit, bazar vә likvidlik 
risklәrindәn başqa, birbaşa vә ya dolayısı ilә qeyri-adekvat vә ya düzgün fәaliyyәt göstәrmәyәn daxili 
proseslәr, işçilәr vә ya sistemlәr, yaxud kәnar hadisәlәrdәn yaranan zәrәr riskidir. Qeyri-adekvat vә ya 
düzgün yaradılmamış biznes proseslәri, rәhbәrliyin nöqsanları, texnoloji qüsurlar, nöqsanlara nәzarәt 
strukturu, işçilәrin nöqsanları, fırıldaqçılıq vә ümumi qәbul edilmiş korporativ etika standartlarına riayәt 
edilmәmәsi müәssisәyә zәrәr yetirә bilәr. 

Əmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsindә Qrupun mәqsәdi fәaliyyәtin ümumi effektivliyi vә xәrclәrin 
sәmәrәliliyi ilә maliyyә itkilәri vә Qrupun nüfuzuna yetirilә bilәcәk zәrәrin qarşısının alınması arasında 
balansın yaradılmasından ibarәtdir. 
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28 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı) 

Əmәliyyat riski әmәliyyatı aparan bölmәdә yaranır vә әmәliyyat risklәri ilә bağlı qәrarların qәbul 
edilmәsinә görә hәr bir biznes bölmәsi mәsuliyyәti daşıyır. Bu mәsuliyyәt dairәsinә Qrupun daxili nәzarәt 
sistemi çәrçivәsindә ümumi standartların işlәnib hazırlanması daxildir. Qrupun daxili nәzarәt sistemi üzrә 
yanaşması aşağıdakıları әhatә edir:  

 müvafiq vәzifә bölgüsü, o cümlәdәn maraqların ziddiyyәtinә yol verilmәmәsi, әmәliyyatın 
müstәqil şәkildә tәsdiqlәnmәsi vә sistemdәn istifadә hüquqlarının dәqiq tәsviri;  

 әmәliyyatların üzlәşdirilmәsi vә monitorinqi tәlәblәri;  
 tәnzimlәyici vә digәr hüquqi tәlәblәrә uyğunluq;  
 nәzarәt qaydaları, prosedurlar vә tәlimatların sәnәdlәşdirilmәsi vә biznes vә risklәrin idarә 

edilmәsi sahәlәri tәrәfindәn tәsdiqlәnmәsi;  
 effektiv daxili audit funksiyası daxil olmaqla, nәzarәt qaydalarına, prosedurlara vә tәlimatlara 

riayәt edilmәsinә daimi nәzarәt vә monitorinq;  
 mövcud vә potensial әmәliyyat risklәrinin davamlı şәkildә qiymәtlәndirilmәsi;  
 müәyyәn edilmiş risklәrlә bağlı qәrar qәbul edәrkәn nәzarәt qaydaları vә prosedurlarının davamlı 

şәkildә qiymәtlәndirilmәsi;  
 gözlәnilmәz hallar üzrә planların tәrtib edilmәsi;  
 IT tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinin davamlı şәkildә qiymәtlәndirilmәsi;   
 әmәliyyat sәhvlәri vә itkilәri haqqında mәlumatın tәqdim edilmәsi vә qabaqlayıcı tәdbirlәrin tәklif 

edilmәsi;  
 müvafiq personalın işә götürülmәsi, tәlim vә ixtisas artırma;  
 Qrupun autsorsinq (funksiyanın kәnar xidmәt göstәrәnә hәvalә edilmәsi) siyasәtinә riayәt 

edilmәsi;  
 peşә etikası vә etika standartları; vә  
 risklәrin azaldılması, o cümlәdәn sığortalanması tәdbirlәrinin tәtbiqi. 

Qrupun әmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә monitorinqin 
aparılması, hesabatların hazırlanması vә tövsiyәlәrin verilmәsinә görә Risklәrin İdarә Edilmәsi 
Departamentinin Əmәliyyat Risklәri Qrupu vә Daxili Audit Departamenti mәsuliyyәt daşıyır. 

29 Kapitalın İdarə Edilməsi 

Qrupun kapitalının idarә olunmasında mәqsәd (i) Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının (“ARMB”) 
kapitalın mәblәği ilә bağlı müәyyәn etdiyi tәlәblәrә riayәt edilmәsini (ii) Qrupun fasilәsiz fәaliyyәt 
göstәrmәk qabiliyyәtinin vә (iii) Bazel sazişinә uyğun olaraq kapitalın adekvatlığı әmsalının 8% hәcmindә 
saxlanılması üçün kifayәt qәdәr kapital bazasının saxlanılmasını tәmin etmәkdir. ARMB-nin müәyyәn 
etdiyi kapital adekvatlığı әmsallarına riayәt edilmәsinә Bankın Müşahidә Şurasının Sәdri, Audit 
Komitәsinin Sәdri, İdarә Heyәtinin Sәdri, Baş Mühasib vә Daxili Audit Departamentinin Direktoru 
tәrәfindәn baxılmış vә tәsdiqlәnmiş müvafiq hesablamalardan ibarәt aylıq hesabatlar vasitәsilә nәzarәt 
edilir. Kapitalın idarә olunmasının digәr mәqsәdlәri hәr il qiymәtlәndirilir. 

ARMB-nin kapitalın mәblәği ilә bağlı mövcud tәlәblәrinә görә banklar: (a) mәcmu kapitalın minimum 
mәblәğini 10,000 min AZN (2009: 10,000 min AZN) hәcmindә saxlamalı; (b) mәcmu kapitalın risk 
dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәrә nisbәtini (“mәcmu kapitalın adekvatlığı әmsalı”) minimum 12% (2009: 
12%) vә (c) 1-ci dәrәcәli kapitalın risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәrә nisbәtini (“1-ci dәrәcәli kapitalın 
adekvatlığı әmsalı”) minimum 6% (2009: 6%) vә ya yuxarı saxlanılmasını tәmin etmәlidir. 

ARMB-nin mәcmu kapital adekvatlığı әmsalının hesablanması mәqsәdilә, 31 dekabr 2010-cu il tarixinә 
Bankın mәcmu kapitalı 56,284 min AZN (2009: 59,460 min AZN) tәşkil edir. 

Rәhbәrlik hesab edir ki, Qrup 31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il әrzindә yerli qanunvericiliyә 
uyğun hesablanmış kapitalın adekvatlığı әmsalına riayәt etmişdir (2009: Qrup kapitalın adekvatlığı 
әmsalına riayәt etmişdir). Qrup vә Bank eyni zamanda kredit müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan kapitalın 
minimum mәblәği ilә bağlı tәlәblәrә, o cümlәdәn Kapitalın Qiymәtlәndirilmәsi vә Kapital Standartları 
haqqında Beynәlxalq Konvergensiya (aprel 1998-ci il tarixindә yenidәn işlәnmişdir) vә “Bazel I” adlanan 
bazar risklәrini әks etdirәn Kapital haqqında Bazel Sazişinә Əlavәdә (noyabr 2005-ci ildә yenidәn 
işlәnmişdir) müәyyәn edilәn Bazel sazişinin tәlәblәri әsasında hesablanmış kapitalın adekvatlığı 
sәviyyәsinә riayәt etmәlidirlәr. Qrupun Bazel Sazişi әsasında hesablanmış kapital strukturu aşağıdakı 
cәdvәldә tәqdim edilir:
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29 Kapitalın İdarə Edilməsi (davamı) 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

1-ci dərəcəli kapital
Nizamnamә kapitalı 44,919 30,000
Sәhm mükafatı 484 484
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (5,558) 6,822
Azlığın payı 2,329 1,818
Cəmi 1-ci dərəcəli kapital 42,174 39,124

2-ci dərəcəli kapital
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları üzrә yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı - 70
Dәyәrsizlәşmә üzrә ümumi ehtiyat 4,289 4,422
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri 12,080 20,799
Cəmi 2-ci dərəcəli kapital 16,369 25,291

Çıxılsın: Pay alәtlәrinә qoyulmuş investisiyalar (460) (762)

Cəmi məcmu kapital 58,083 63,653

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər:
Balans üzrә 296,458 308,873
Balansdankәnar 46,625 44,004
Cəmi risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər 343,083 352,877

Bazel əmsalı 16.9% 18.0%

Qrupun rәhbәrliyi hesab edir ki, Bank 2010 vә 2009-cu illәr әrzindә kapitalın mәblәği ilә bağlı bütün kәnar  
qurumların tәlәblәrinә riayәt etmişdir. 

30 Şərti Öhdəliklər  

Məhkəmə prosedurları. Vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәt gedişindә Qrupa qarşı irәli sürülә bilәcәk iddialarla 
әlaqәdar, Qrupun rәhbәrliyi öz tәxminlәrinә, daxili peşәkarların mәslәhәtlәrinә әsasәn hesab edir ki, bu 
iddialarla bağlı heç bir әhәmiyyәtli zәrәr baş vermәyәcәkdir vә müvafiq olaraq hazırkı konsolidasiya edilmiş 
maliyyә hesabatlarında zәrәrlәrin ödәnilmәsi üçün hәr hansı ehtiyat yaradılmamışdır.  

Vergi qanunvericiliyi. Azәrbaycanın vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyi müxtәlif şәrhlәrә vә tez-tez 
baş verә bilәn dәyişikliklәrә mәruz qalır. Qrupun әmәliyyatlarına, o cümlәdәn sәhm mükafatının 
yaranmasına sәbәb olan sәhmlәrin emissiyasına vә fәaliyyәtinә tәtbiq edilәn bu cür qanunvericiliyә dair 
Rәhbәrliyin şәrhlәrinә müvafiq vergi orqanları tәrәfindәn etiraz edilә bilәr. Azәrbaycan Respublikasında 
cәrәyan edәn son hadisәlәr göstәrir ki, vergi orqanları qanunvericiliyi vә mühakimәlәri şәrh edәrkәn daha 
inandırıcı mövqe nümayiş etdirә bilәr vә keçmişdә nәzәrdәn keçirilmәyәn әmәliyyat vә fәaliyyәtlәrә yenidәn 
baxa bilәr. Bunun nәticәsindә Qrupa qarşı böyük mәblәğdә әlavә vergilәr, cәrimәlәr vә faizlәr hesablana 
bilәr. Vergi orqanları tәrәfindәn vergi ödәyicisinin son üç tәqvim ilindәn çox olmayan fәaliyyәti yoxlanıla bilәr. 
Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş xüsusi hallarda yoxlama daha artıq dövrlәri әhatә edә bilәr. 

Qrupun rәhbәrliyi hesab edir ki, onun tәrәfindәn müvafiq qanunvericiliyin şәrhi düzgündür vә vergi, xarici 
valyuta vә gömrüklә bağlı Qrupun mövqelәri qorunacaqdır. Müvafiq olaraq, 31 dekabr 2010-cu il tarixinә 
potensial vergi öhdәliklәri üzrә hәr hansı ehtiyat yaradılmamışdır (2009: ehtiyat yaradılmamışdır). Hәr hansı 
әlavә vergi öhdәliklәrinin yaranacağı tәqdirdә, Qrupa qarşı әlavә cәrimәlәr vә ödәnişin gecikdirilmәsinә görә 
faizlәr tәtbiq edilә bilәr. 

Kapital məsrəfləri ilə bağlı öhdəliklər. 31 dekabr 2010-cu il tarixinә Qrupun müqavilә üzrә kapital 
mәsrәflәri ilә bağlı әhәmiyyәtli öhdәliklәri olmamışdır (2009: kapital mәsrәflәri ilә bağlı öhdәliklәr 
olmamışdır).



Unibank Kommersiya Bankı 
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

70

30 Şərti Öhdəliklər (davamı) 

Əməliyyat lizinqi ilə bağlı öhdəliklər. Qrupun müәyyәn minimum bildiriş müddәtinin başa çatmasından 
sonra lәğv edilә bilәcәk әmәliyyat lizinqlәri vardır. Bildiriş müddәtinin sonuna qәdәr әmәliyyat lizinqi üzrә 
gәlәcәk lizinq ödәnişlәrin minimum hissәsi aşağıdakı kimidir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

1 ildәn az 220 415

Cəmi əməliyyat lizinqi ilə bağlı öhdəliklər 220 415

Xüsusi şərtlərə riayət olunması. Bank әsasәn müddәtli vә subordinasiyalı borc öhdәliklәri üzrә 
müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәk mәcburiyyәtindәdir. Bu cür xüsusi şәrtlәrә әmәl 
edilmәmәsi Bank üçün mәnfi nәticәlәrә, o cümlәdәn borc vәsaitlәri ilә әlaqәdar xәrclәrin artmasına vә 
ödәmә müddәtinin dәyişmәsinә gәtirib çıxara bilәr. Rәhbәrlik hesab edir ki, Bank aşağıda göstәrilәn bәzi 
xüsusi şәrtlәr istisna olmaqla, 31 dekabr 2010-cu il tarixinә vә hәmin tarixdә tamamlanan il әrzindә qüvvәdә 
olan xüsusi şәrtlәrә әhәmiyyәtli dәrәcәdә riayәt etmişdir:  

 Bank Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı (“QDTİB”) ilә bağlanmış müddәtli borc öhdәliklәri üzrә 
müqavilәdә nәzәrdә tutulan bir xüsusi şәrtә riayәt etmәmişdir. Rәhbәrlik hesabat dövründәn әvvәl 
hәmin borc vәsaiti ilә bağlı baş vermiş pozuntu halına görә QDTİB-dәn ona qarşı sanksiyaların 
tәtbiq edilmәyәcәyi barәdә rәsmi razılıq mәktubu әldә etmişdir. 

 Bank Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı (“AYİB”) ilә bağlanmış müddәtli borc öhdәliklәri üzrә 
müqavilәdә nәzәrdә tutulan müәyyәn xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәmişdir. Rәhbәrlik baş vermiş 
pozuntu halları barәdә AYİB-i vaxtında mәlumatlandırmış vә borc müqavilәsinә rәsmi şәkildә 
әlavәlәr etmәklә, hәmin xüsusi şәrtlәri yenidәn razılaşdırmışdır. 31 dekabr 2010-cu il tarixinә Bank 
yenidәn razılaşdırılmış xüsusi şәrtlәrә riayәt etmişdir. 

 Bank 31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il әrzindә Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası 
(“BMK”) ilә bağlanmış müddәtli borc öhdәliklәri üzrә müqavilәdә nәzәrdә tutulan bir xüsusi şәrtә 
riayәt etmәmişdir. Rәhbәrlik bu pozuntu halı barәdә BMK-nı vaxtında mәlumatlandırdığını hesab 
edir vә bu hal 31 dekabr 2010-cu il tarixinә qәdәr aradan qaldırılmışdır. 

Rәhbәrlik yuxarıda qeyd olunan pozuntu hallarına görә alınmış borc öhdәliklәrinin vaxtından әvvәl 
qaytarılması ilә nәticәlә bilәn defolt halının baş vermәyәcәyini hesab edir. Bu sәbәbdәn, 31 dekabr 2010-cu 
il tarixinә müvafiq borc öhdәliklәri üzrә qalıqlar ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlil cәdvәlindә müqavilә üzrә 
nәzәrdә tutulan ödәmә müddәtlәrinә görә tәsniflәşdirilmişdir. 28 saylı Qeydә baxın. 

Kreditlərlə bağlı öhdəliklər. Bu maliyyә alәtlәrinin әsas mәqsәdi lazım olduqda müştәrilәrә maliyyә 
vәsaitlәrinin tәqdim edilmәsini tәmin etmәkdir. Müştәrinin üçüncü tәrәflәr qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә 
yetirә bilmәyәcәyi halda, Qrupun ödәnişlәr aparması ilә bağlı mütlәq öhdәliklәri әks etdirәn zәmanәtlәr vә 
zәmanәt akkreditivlәri kreditlәrlә eyni kredit riski daşıyır. Müәyyәn şәrtlәr çәrçivәsindә müştәrilәr adından 
nәzәrdә tutulan mәblәğlәrdә ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi üzrә Qrupun yazılı öhdәliklәrini әks etdirәn 
sәnәdli vә kommersiya akkreditivlәrinә müvafiq mal tәchizatı vә ya nağd pul depozitlәri formasında tәminat 
alınır. Hәmin sәnәdli vә kommersiya akkreditivlәri birbaşa kreditlәşdirmә ilә müqayisәdә az risk daşıyır. 

Kreditlәrin tәqdim edilmәsi üzrә öhdәliklәrә kreditlәr, zәmanәtlәr vә ya akkreditivlәr formasında kreditlәrin 
verilmәsi üçün rәhbәrlik tәrәfindәn tәsdiqlәnmәmiş mәblәğlәrin istifadә edilmәyәn hissәsi daxildir. Kreditlәrin 
verilmәsi üzrә öhdәliklәr ilә әlaqәdar Qrup istifadә edilmәmiş mәblәğlәrin istifadә edilmәli olduğu halda, 
potensial olaraq istifadә edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğinә bәrabәr mәblәğdә zәrәrin yaranması 
riskinә mәruz qalır. Lakin, kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәrin böyük hissәsi müştәrilәrin ödәmә qabiliyyәti 
ilә bağlı müәyyәn tәlәblәrә әmәl etmәsindәn asılı olduğuna görә, ehtimal edilәn zәrәrlәrin mәblәği istifadә 
edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğindәn azdır. Adәtәn uzunmüddәtli öhdәliklәr qısamüddәtli öhdәliklәr ilә 
müqayisәdә daha yüksәk kredit riskinә malik olduğu üçün, Qrup kreditlәrlә bağlı öhdәliklәrin ödәmә 
müddәtinә qәdәr qalan müddәtә nәzarәt edir. Kreditlәrlә bağlı öhdәliklәr aşağıdakı kimi olmuşdur: 
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30 Şərti Öhdəliklər (davamı) 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

2010 2009
Məbləğ Ədalətli 

dəyər
Məbləğ Ədalətli 

dəyər

Lәğv edilә bilәn istifadә edilmәmiş kredit xәtlәri  35,618 - 35,389 -
Zәmanәtlәr  10,714 199 7,738 197
İdxal akkreditivlәri  1,172 - 1,755 13

Cəmi kreditlərlə bağlı öhdəliklər 47,504 199 44,882 210

İstifadә edilmәmiş kredit xәtlәri, akkreditivlәr vә zәmanәtlәr üzrә müqavilәdә nәzәrdә tutulan ümumi borc 
mәblәği mütlәq şәkildә pul vәsaitlәri üzrә gәlәcәk tәlәblәri әks etdirmir, belә ki, hәmin öhdәliklәrin müddәti 
borcalana vәsaitlәr tәqdim edilmәdәn başa çata vә ya lәğv oluna bilәr. 31 dekabr 2010-cu il tarixindә 
kreditlәrlә bağlı öhdәliklәrin әdalәtli dәyәri 199 min AZN (2009: 210 min AZN) tәşkil etmişdir. Kreditlәrlә bağlı 
öhdәliklәr aşağıdakı valyutalarda ifadә olunmuşdur: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 2010 2009

Azәrbaycan manatı   20,083 16,784
ABŞ dolları   22,751 22,530
Avro 4,666 5,568
Britaniya funt sterlinqi 4 -

Cəmi 47,504 44,882

31 Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri 

(a) Amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri. 

31 dekabr 2010-cu il tarixinә amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınan maliyyә aktivlәri vә maliyyә 
öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәri tәxminәn onların balans dәyәrinә bәrabәrdir. 

(b) Ədalətli dəyərlə uçota alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə 
təhlili. 

Ədalәtli dәyәrdә qeydә alınan maliyyә alәtlәri üzrә әdalәtli dәyәrin kateqoriyalar üzrә tәsniflәşdirildiyi   
әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının sәviyyәsi aşağıda göstәrilir: 

2010 2009

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Müşahidə edilən bazar 
məlumatlarından 

istifadə edən qiymət-
ləndirmə üsulu 

(Səviyyə 2)

Müşahidə edilən bazar 
məlumatlarından 

istifadə edən qiymət-
ləndirmə üsulu 

(Səviyyə 2)

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları
- AIF-in kupon qiymәtli kağızları 2,020 -
- Maliyyә Nazirliyinin istiqraz vәrәqәlәri    - 10

CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ UÇOTA ALINAN MALİYYƏ 
AKTİVLƏRİ 2,020 10
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31 Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri (davamı) 

(c) Ədalətli dəyəri müəyyən edərkən istifadə edilən üsullar və ehtimallar.

Ədalәtli dәyәr mәcburi satış vә ya lәğvetmә halları istisna olmaqla, maraqlı tәrәflәr arasında cari әmәliyyat 
zamanı maliyyә alәtinin mübadilә edilә bildiyi mәblәği әks etdirir vә әn yaxşı olaraq fәal bazar qiymәti ilә 
tәsdiqlәnir. Bazar qiymәtlәri mövcud olmadıqda, Qrup qiymәtlәndirmә üsullarından istifadә etmişdir. Fәal 
bazar qiymәti olmayan dәyişkәn faizli maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri tәxminәn onların balans dәyәrinә 
bәrabәrdir. Fәal bazar qiymәti olmayan sabit faizli maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri analoji kredit riskinә vә 
ödәmә müddәtinә malik yeni alәtlәr üçün mövcud faiz dәrәcәlәrini tәtbiq etmәklә diskont edilmiş gәlәcәk pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәti metoduna әsaslanır.  

İstifadә edilmiş diskont dәrәcәlәri maliyyә alәtinin valyutasından, ödәmә müddәtindәn vә qarşı tәrәfin kredit 
riskindәn asılıdır. Bu dәrәcәlәrin tәhlili aşağıda göstәrilir:  

2010 2009

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 
- Digәr banklardakı cari müddәtli yerlәşdirmәlәr illik 3% - 10% illik 3% - 16%

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 
- Korporativ kreditlәr illik 5% - 30% illik 5% - 30%
- Avtomobil kreditlәri illik 6% - 30% illik 12% - 36%
- İstehlak kreditlәri illik 8% - 30% illik 14% - 30%
- Sahibkarlara verilmiş kreditlәr illik 5% - 36% illik 6% - 36%
- İpoteka kreditlәri illik 4% - 28% illik 4% - 26%

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 
- Digәr bankların cari müddәtli yerlәşdirmәlәri illik 7.5% - 10% illik 3.5% - 10%

Müştəri hesabları 
- Digәr hüquqi şәxslәrin müddәtli depozitlәri illik 6.5% - 13% illik 6% - 15%
- Fiziki şәxslәrin müddәtli depozitlәri illik 1% - 20% illik 5% - 20%

Müddətli borc öhdəlikləri 
- Hökumәt agentliklәri vә beynәlxalq maliyyә institutlarından alınmış 
müddәtli borc öhdәliklәri illik 1% - 15.5% illik 1% - 11.5%

Subordinasiyalı borc öhdəlikləri 
- Subordinasiyalı borc öhdәliklәri illik 10% - 10.5% illik 10% - 10.5%
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32 Maliyyə Alətlərinin Qiymətləndirmə Kateqoriyaları üzrə Təqdim Edilməsi 

BMS 39, Maliyyə Alətləri: Tanınması və Qiymətləndirilməsi Standartına uyğun olaraq Qrup maliyyә aktivlәrini 
aşağıdakı kateqoriyalara tәsniflәşdirir: (a) kreditlәr vә debitor borcları; (b) satıla bilәn maliyyә aktivlәri; (c) 
ödәniş tarixinәdәk saxlanılan maliyyә aktivlәri vә (d) mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә әks 
etdirilәn maliyyә aktivlәri (“MZƏD”). “Mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә әks etdirilәn maliyyә 
aktivlәri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) ilkin uçot zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlәr vә 
(ii) satış üçün maliyyә aktivlәri. Maliyyә aktivlәrinin növlәri ilә yuxarıda qeyd edilәn qiymәtlәndirmә 
kateqoriyalarının üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir. 

2010 2009

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Kreditlər və 
debitor
borcları

Satıla 
bilən 

aktivlər

Ödəniş 
tarixinədək 
saxlanılan 

maliyyə 
aktivləri

Cəmi Kreditlər və 
debitor
borcları

Satıla bilən 
aktivlər

Cəmi

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 54,600 - - 54,600 52,481 - 52,481

ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi 
ehtiyatlar 727 - - 727 637 - 637

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
- Digәr banklardakı cari müddәtli 
yerlәşdirmәlәr 27,903 - - 27,903 35,655 - 35,655

Müştərilərə verilmiş kreditlər və 
avanslar

- Korporativ kreditlәr 36,909 - - 36,909 54,044 - 54,044
- Sahibkarlara verilmiş kreditlәr 34,962 - - 34,962 60,151 - 60,151
- Avtomobil kreditlәri 74,285 - - 74,285 49,853 - 49,853
- İstehlak kreditlәri 43,857 - - 43,857 26,467 - 26,467
 - İpoteka kreditlәri 38,009 - - 38,009 32,804 - 32,804
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları - 2,020 - 2,020 - 10 10
Ödəniş tarixinədək saxlanılan 
investisiya qiymətli kağızları - - 200 200 - - -

Sair maliyyə aktivləri 
- Kredit vә debet kartları üzrә debitor 
borcları         1,564 - - 1,564 667 - 667

- Mәhdudliyyәt qoyulmuş pul 
vәsaitlәri            789 - - 789 424 - 424

- Pul köçürmә әmәliyyatları üzrә 
hesablaşmalar               34 - - 34 163 - 163

Cəmi maliyyə aktivləri 313,639 2,020 200 315,859 313,346 10 313,356

Qrupun bütün maliyyә öhdәliklәri amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınmışdır. 
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33 Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar 

Tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, onlar bir vә ya bir neçә qrupun nәzarәti altında olsun vә ya 
onlardan biri digәrinә nәzarәt edә bilsin vә yaxud maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı qәrar qәbul edәrkәn 
digәr tәrәfә әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilsin. Əlaqәli tәrәflәr ilә hәr-hansı mümkün münasibәtlәr nәzәrdәn 
keçirilәrkәn, hәmin münasibәtlәrin mahiyyәtinin onların hüquqi formasından üstünlüyü prinsipi tәtbiq olunur.  

31 dekabr 2010 vә 31 dekabr 2009-cu il tarixlәrinә әlaqәli tәrәflәrlә aparılmış әmәliyyatlar üzrә qalıqlar 
aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

2010 2009
Baş 

rəhbərlik
Əsas 

səhmdar
Digər 

səhm-
darlar

Ümumi
nəzarətdə 

olan
müəssisələr

Baş 
rəhbərlik

Əsas 
səhmdar

Digər 
səhm-
darlar

Ümumi
nəzarətdə 

olan
müəssisələr

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 
avansların ümumi mәblәği 
(müqavilә üzrә illik faiz dәrәcәsi: 
2010: 8%-24%; 2009: 9%-12%) 910 139 - 1,278 1,111 10 62 402

İlin sonuna müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr vә avansların 
dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat (16) (1) - (18) (21) - (1) (8)

Qabaqcadan ödәnilmiş sığorta 
xәrclәri - - - - -

-
- 132

Cari/hesablaşma hesabları 318 203 32 586 1,243 6,050 976 11

Müddәtli depozitlәr (müqavilә 
üzrә illik faiz dәrәcәsi: 2010: 
10%-15%; 2009: 12%-15%) 706 - 20 2,648 465 - 191 -

Müddәtli borc öhdәliklәri - - 22,770 - - - 33,617 -

Subordinasiyalı borc öhdәliklәri - - 12,335 - - - 12,047 -
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33 Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar (davamı) 

31 dekabr 2010 vә 31 dekabr 2009-cu il tarixlәrindә tamamlanan illәr üzrә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlardan 
yaranan gәlir vә xәrclәr aşağıda göstәrilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

2010 2009
Baş 

rəhbərlik
Əsas 

səhmdar
Digər 

səhm-
darlar

Ümumi
nəzarətdə 

olan
müəssisələr

Baş 
rəhbərlik

Əsas 
səhmdar

Digər 
səhm-
darlar

Ümumi
nəzarətdə 

olan
müəssisələr

Faiz gәlirlәri 85 10 - 107 10 6 4 15

Faiz xәrclәri 76 - 1,748 302 55 33 6 -

Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi  
üzrә ehtiyatın 
(qaytarılması)/yaradılması (4) - - (16) (14) - (1) 5

Haqq vә komissiya gәlirlәri 3 1 - 361 3 - - -

Haqq vә komissiya xәrclәri - - - - 27 - 187 13

Sığorta xәrclәri - - - 249 - - - 183

Sair gәlirlәr - - 32 3 - - - 94

31 dekabr 2010 vә 31 dekabr 2009-cu il tarixlәrinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә digәr hüquq vә 
öhdәliklәr aşağıda göstәrilir:  

Min Azərbaycan Manatı ilə 

2010 2009
Baş 

rəhbərlik
Əsas 

səhmdar
Digər 

səhm-
darlar

Ümumi
nəzarətdə 

olan
müəssisələr

Baş 
rəhbərlik

Əsas 
səhmdar

Digər 
səhm-
darlar

Ümumi
nəzarətdə 

olan
müəssisələr

İlin sonuna Qrup tәrәfindәn 
açılmış zәmanәtlәr - - - 504 - - - 807

Banka son nәzarәtedici tәrәf cәnab Eldar Qәribovdur (2009: cәnab Eldar Qәribov). 

Rәhbәrlik hesab edir ki, AYİB vә DEG Bankın nominal sәhmlәrinin 20%-dәn az hissәsinә sahib olsa da, 
Müşahidә Şurasında iştirak etmәklә Qrupun maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı qәrarların verilmәsindә 
әhәmiyyәtli tәsirә malik olduqlarına görә BMS 24 “Əlaqәli tәrәflәr haqqında mәlumatın açıqlanması” 
Standartında nәzәrdә tutulan әlaqәli tәrәflәr anlayışına cavab verirlәr. Bu sәbәbdәn AYİB vә DEG ilә hәyata 
keçirilmiş әmәliyyatlar vә hәmin әmәliyyatlar üzrә qalıqlar hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarında açıqlanmışdır. 

31 dekabr 2010-cu il tarixindә tamamlanan il әrzindә baş rәhbәrliyә ödәnişlәr 867 min AZN (2009: 897 min 
AZN) tәşkil etmişdir. 
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34 Əsas Törəmə, Assosiasiya Olunmuş və Birgə Müəssisələr 

Adı Fəaliyyət 
növü

Səsvermə 
hüquqlu

səhmlərdə 
iştirak payı

Nizamnamə 
kapitalında
iştirak payı

Qeydiyyat
ölkəsi

Unileasing Lizinq 66.7% 66.7% Azәrbaycan
Unicapital Broker 100.0% 100.0% Azәrbaycan

31 dekabr 2010-cu il tarixinә Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda qeydә 
alınan 2,329 min AZN mәblәğindә azlığın payı 31 dekabr 2010-cu il tarixinә AYİB-in UniLeasing şirkәtinin 
sәhmlәrindәki 33.3% iştirak payını әks etdirir. 

35 Hesabat Dövründən Sonra Baş Vermiş Hadisələr 

15 mart 2011-ci il tarixindә Bank hәr birinin nominal dәyәri 10,000 ABŞ dolları olan 2,500 әdәd konvertasiya 
olunan istiqraz emissiya etmişdir. Tәdavül müddәti beş il olan istiqrazlar üzrә illik gәlirlilik 6 aylıq LIBOR+8% 
tәşkil edir. 29 mart 2011-ci il tarixindә AYİB 17,500 min ABŞ dolları dәyәrindә konvertasiya olunan istiqraz 
әldә edib, DEG isә 7,500 ABŞ dolları dәyәrindә istiqraza abunә yazılıb. Konvertasiya olunan istiqrazlar 
Bankın kapital bazasının güclәndirilmәsi, elәcә dә, uzunmüddәtli likvidliyin tәmin olunması üçün nәzәrdә 
tutulub. Bu sövdәlәşmә Banka kiçik vә orta müәssisәlәrin vә pәrakәndә müştәrilәrin kreditlәşdirilmәsi dә 
daxil olmaqla, iqtisadiyyatın real sektorunun maliyyәlәşdirilmәsini davam etdirmәk imkanı verәcәk. 

.


