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Müşahidə Şurasının
Sədrinin və İdarə
Heyətinin Sədrinin
məktubu

Möhtərəm xanımlar və cənablar!

2006-ci ili, şübhəsiz, Unibank-ın
tarixində ən müvəffəqiyyətli illərdən biri
adlandırmaq olar. Bu il ərzində Bank,
ölkənin bank bazarının liderlərindən biri
kimi öz mövqeyini möhkəmlənmişdir.
Ötən ildə Unibank aktivlər, kredit portfeli,
depozitlər kimi əsas göstəricilər üzrə
70%-dən 100%-ə qədər artım nümayiş
etdirmişdir.

Ötən ildə Unibank həm də özünün
institusional inkişaf proqramını davam
etdirmişdir. Ötən ilin ən mühüm
hadisələrindən biri bankda, dünya
təcrübəsi əsasında bizim məsləhətçilərin

köməyi ilə bank tərəfindən işlənib
hazırlanmış, yeni təşkilatı strukturun 
tətbiq edilməsi oldu. Risk menec-
menti bölməsi yaradıldı, Korporativ və 
Pərakəndə biznes bir-birindən ayrıldı və s. 

Ötən il ərzində Unibank həm də
beynəlxalq maliyyə institutları ilə
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafını
davam etdirdi, bu isə xaricdən cəlb
edilmiş vəsait portfelini 65 mln. ABŞ
dollarına qədər artırmağa və bu göstərici
üzrə ölkənin özəl bankları arasında
liderlik mövqeyini qoruyub saxlamağa
imkan verdi. Bizim tərəfimizdən həmçinin
Azərbaycanın maliyyə bazarı üçün
unikal olan iki kredit aləti – Avropa
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Yenidənqurma və İnkişaf Bankından
Sindikatlaşdırılmış “AB-Loan” krediti və
FMO-dan subordinasiya olunmuş kredit
– cəlb edilmişdir.

Bankın müvəffəqiyyətli işi təkcə yerli
deyil, həm də beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən qeyd olunmuşdur – “Unibank”
Rusiyanın nüfuzlu “Kommersant” jurnalı
tərəfindən dərc olunan “MDB-nin ən
sürətlə böyüyən 100 bankı” reytinqinə
daxil edilmişdir.

Ötən ildə biz əvvəlki kimi
əməkdaşlarımızın inkişafına və onların
peşə səviyyəsinin yüksəldilməsinə
xeyli diqqət ayırırdıq. Bizim kollektiv
bankımızın ən mühüm və dəyərli resur-
sudur.

Personalın inkişaf etdirilməsi
proqramı çərçivəsində, 2006-cı ilin
sonunda Unibank tərəfindən HR-audit
keçirilmişdir. Onun keçirilməsində
məqsəd - mövcud insan ehtiyatlarının,
həyata keçirilən HR-siyasətin, onun
bazarın tələblərinə və beynəlxalq stand-
artlara müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi

idi. Müstəqil auditin nəticələri təsdiq
etdi ki, bizim əməkdaşlar əvvəlki kimi
banka münasibətdə loyaldırlar və bu
müddət ərzində biz ölkədə ən yaxşı bank
komandalarından birini qurmağa, unikal
kollektiv yaratmağa nail olmuşuq.
Bu, həm də ona görə əhəmiyyətlidir
ki, bu gün “Unibank”-ın qarşısında
həqiqətən vacib vəzifələr durur. Bu
vəzifələrin həyata keçirilməsi bankın
inkişafında sıçrayış etməyə imkan
verəcəkdir. Biz kapitalımızı əhəmiyyətli
dərəcədə artırmağı, filial şəbəkəmizi
genişləndirməyi, avrobondların
buraxılması yolu ilə xarici kapital
bazarlarına çıxmağı və bir çox başqa
addımlar atmağı planlaşdırırıq. Biz
inanırıq ki, qarşıya qoyduğumuz
məqsədlərə çatacağıq, necə ki, bundan
əvvəlkilərə çatmışdıq.

Fürsətdən istifadə edərək, biz bir daha
müştərilərimizə, tərəfdaşlarımıza, bankın
səhmdarlarına və əməkdaşlarına bankın
gələcəyinə inandıqlarına görə təşəkkür
etmək istərdik və bundan sonra da
onların dəstəyinə və əməkdaşlığına ümid
edirik.

Səmimiyyətlə, Sizin
Eldar Qəribov    

Ən xoş arzularla,
Faiq Hüseynov
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İqtisadiyyat 2006-cı ildə

02     İqtisadiyyat 2006-cı ildə 
- Makroiqtisadiyyat 
- Bank sektorunun icmalı



Makroiqtisadiyyat

Azərbaycanın iqtisadi artımının başlıca
göstəricisi – Ümumi Daxili Məhsulun
(ÜDM) – artım tempinə görə (34,5%)
artıq ikinci ildir ki, dünyada birinci yeri
tutur. Beləliklə, 2006-cı ilin dekabr ayının
31-i üçün ölkənin ÜDM-i 17735,8 mln.
manat təşkil etmişdir. Bu göstəricinin
artım artım tempi isə 2005-ci ilin uyğun
göstəricisindən 8.1% çox idi.

İqtisadi artım tempinin bu dərəcədə
sürətlənməsinin başlıca amili sənayedə
artımın kəskin sürətlənməsi oldu. Bu,
“Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yatağından
əsas neftin hasilatının başlanması ilə
şərtlənmişdi – nəzərdən keçirilən dövrdə

“Çıraq”-dan və “Mərkəzi Azəri”-dən neft
hasilatı iki dəfə artmışdır.

2006-cı ildə neft hasilatı və neft emalı
müəssisələrində də istehsalın həcmi
artmışdır. Bu göstəricinin artımı 42,7%,
bu sektorun sənayenin strukturunda payı
isə 73% təşkil etmişdir.

İqtisadiyyatın sabit artımı respublikanın
başlıca maliyyə planının – Azərbaycanın
Dövlət büdcəsinin – yerinə yetirilməsində
də əks olunmuşdur. 2006-cı ilin
yekunlarına görə, dövlət büdcəsinin
mədaxil hissəsi 100,1% səviyyəsində
icra edilmiş və planlaşdırılmış 3836,767
mln. manat əvəzinə xəzinəyə 3880,088
mln. manat daxil olmuşdur. 2006-cı
ildə dövlət büdcəsinin məxaric hissəsi, 
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Əlavə dəyər mln. AZN Xüsusi çəkisi, % Real artım, %

ÜDM, cəmi 17735,8 100,0 134,5

Əmtəə istehsalı 11504,5 72,9 142,5

o cümlədən:
    - sənaye 10348,2  58,3  156,4

    - kənd təsərrüfatı 1252,5 7,1 100,9

    - tikinti 1334,7 7,5 108,5

Xidmətlər 3650,3 20,6 118,2

o cümlədən:
    - nəqliyyat 948,0 5,3 148,3

    - rabitə 324,3 1,8 124,0

    - ticarət və təmir 900,9 5,6 113,5

    - otellər və restoranlar 90,0 0,5 113,5

    - sosial və digər xidmətlər 1387,1 7,9 105,2

Məhsula xalis vergilər 1150,1 6,5 112,5

Deflyator 105,1



4024,767 mln. manatlıq proqnoza qarşı
3779,397 mln. manat təşkil etmişdir.
Bunun nəticəsində, məsrəflər 93,9%
səviyyəsində həyata keçirilmişlər. Bunun-
la belə, dövlət xərcləri dövlət büdcəsinin
2005-ci il üçün məsrəflərindən 76,7%
artıq olmuşlar.
2006-cı ildəki iqtisadi artım ölkəni
sərmayə qoyuluşu, o cümlədən, xarici
kapital qoyuluşu üçün cəlbedici etmişdir.
2006-cı ildə bütün maliyyələşdirmə
mənbələrinin hesabına Azərbaycana
5963,6 mln. manatlıq sərmayə qoyulmuş,
bu göstəricinin artımı isə 14,8% təşkil
etmişdir.

Ötən ilin yanvar-dekabr aylarında
sərmayə qoyuluşunun başlıca mənbələri
müəssisələrin vəsaitləri (4139,4 mln.
manat, 5,1% azalmaqla), bank kreditləri
(383,8 mln. manat, 114,8% artımla),
əhalinin vəsaitləri (320,4 mln. manat,
153% artımla), büdcə vəsaiti (847,5 mln.
manat, 4,4 dəfə artımla), büdcədənkənar
fondların vəsaitləri (253,7 mln. manat,
3,7 dəfə artımla) olmuşlar.
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2006-cı ilin yanvar-dekabr ayları üçün sərmayə qoyuluşu göstəriciləri

Həcmi, mln. manatla Xüsusi çəkisi, %

Sərmayə qoyuluşu, cəmi 5963,6 100,0

Xarici sərmayə qoyuluşu 3 229,4 54,2

Daxili sərmayə qoyuluşu 2734,2  45,8

2006-cı il üçün əsas kapitala sərmayə
qoyuluşlarının maliyyələşdirilmə mənbələrinə görə strukturu:

Müəssisə və təşkilatların vəsaitləri

Bank kreditləri

Büdcə vəsaiti

Büdcədənkənar vəsaitlər

Əhalinin şəxsi vəsaitləri

Digər vəsaitlər

6,4

İqtisadiyyatın ənənəvi sahələrinin
dirçəldilməsi və innovasion sahələrin
bərqərar olması, təbii surətdə, xarici
ticarətin ümumi həcminin artmasını və

ölkənin xarici ticarət üzrə başlıca 
tərəfmüqabillərinin
siyahısının genişlənməsini
müəyyən edirdilər. 2006-cı ildə

69,4

14,2

4,3

5,4

0,3
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xarici ticarət dövriyyəsi 11,637 mlrd.
dollar təşkil etmişdir. Xarici ticarətin
həcminin artması həm də istehsalın
ixrac hissəsinin inkişafını müəyyən
etmişdir. İxracın ümumi həcmi,
46,58% artaraq, ilin yekunlarına
görə 6372,113 mln. ABŞ dolları təşkil
etmişdir.

44,7

12,0

Bununla yanaşı,
idxalın həcmi
5265,096 mln.
ABŞ dollarına
çatmışdır ki, bu da
2005-ci ilin uyğun
göstəricisindən
24,76% çoxdur.

2006-cı ildə ixrac əməliyyatlarının
ölkələr üzrə strukturu:
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2006-cı ildə idxal əməliyyatlarının
ölkələr üzrə strukturu:
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Ötən ilin
yekunlarına görə,
xarici ticarət
balansının müsbət
saldosu 1107,017
mln. ABŞ dolları
təşkil etmişdir.
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2006-cı ildə Azərbaycanda, köhnə
manatlarla yanaşı, həm də yeni, denomi-
nasiya olunmuş manatlar işləməyə
başlamışlar. Azərbaycanın Milli Bankı
tərəfindən dövriyyəyə 12 müxtəlif nomi-
nalda kağız pul və sikkələr buraxılmışlar
– 1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpik dəyərində
sikkələr və 1, 5, 10, 20, 50 və 100
manatlıq kağız pullar.

2006-cı il üçün maliyyə bazarında
başlıca meyl – manatın dollara nisbətdə
məzənnəsinin möhkəmlənməsi olmuşdur.
Ötən ilin yekunlarına görə, manat 5,14%
möhkəmlənmiş, ilin əvvəlindəki 1 ABŞ
dolları üçün 0,9184 manatdan 2006-cı
ilin sonundakı 1 ABŞ dolları üçün 0,8714
manata çatmışdır.

Əsas makroiqtisadi göstəricilərin
artması ilə yanaşı, əhalinin ümumi
rifah halı da yüksəlmişdir. 2006-cı
ilin yekunlarına görə, Azərbaycanın
əhalisinin nominal gəlirləri 9949,8 mln.
manat təşkil etmişdir ki, bu da 2005-ci
ilin göstəricisindən 23,4% çoxdur. Həmin
il üçün əhalinin adambaşına düşən
nominal gəliri 1189,5 manat və ya 1331,4
dollar təşkil etmişdir ki, bu da 2005-ci ilin
göstəricisindən 22% yüksəkdir. Əhalinin
gəlirlərinin yüksəlməsinə aşağıdakılar
təsir etmişdirlər: minimum əmək
haqqının və təqaüdlərin artması, bir sıra
strukturların işçilərinin orta aylıq əmək
haqqının artması, ünvanlı sosial yardım
mexanizminin tətbiq edilməsi, habelə iş
yeri ilə təmin olunanların sayının artması.

Beləliklə, vergilər və könüllü üzvlük
haqları ödənildikdən sonra əhalidə
qalan real gəlirlər il ərzində 8793,8 mln.
manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən illə
müqayisədə 24,1% çoxdur. Əhalinin
adambaşına düşən real pul gəlirləri,
22,7%-lik artımla, 1051,3 manat təşkil
etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, 2006-
cı ildə əhalinin gəlirlərinin artım tempi
istehlak qiymətlərinin artımını 15,1%
qabaqlamışdır.

Öz növbəsində, 2006-cı il üçün əhalinin
pul gəlirləri 8009,58 mln. manat təşkil
etmişdir ki, bu da öz növbəsində əhalinin
gəlirlərinin onun xərclərini aşdığını
göstərir. (1940,2 mln. manat). Bu isə
Azərbaycan vətəndaşlarında gəlirlərin
toplanmasının artımı deməkdir.
 

Bank sektoru
2006-cı ildə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı
ilə yanaşı, ölkənin bank sektoru da
inkişaf edirdi.

2007-ci ilin yanvar ayının 1 üçün, 138
kredit təşkilatında, maliyyə fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi üçün Milli Bankın
lisenziyası var idi, bunlardan 94-ü qeyrib-
ank kredit təşkilatı (onların sırasında 77
kredit ittifaqı və beynəlxalq humanitar
təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən 17
kredit təşkilatı) və 44-ü bank idi. 
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2006-cı ildə ixrac əməliyyatlarının
ölkələr üzrə strukturu:

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
4 2

0
0

5

2
0

0
6

Bank sisteminin üç il
üçün depozitləri:
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2007-ci ilin yanvar ayının 1-nə olan
vəziyyətə görə, ölkə banklarının ümumi
kapitalı, 603,3 mln. manat təşkil etmişdir.
Həmin göstərici 2006-cı dekabrın
1-də 533,9 mln. manat və 2006-cı ilin
başlanğıcına olan 388,26 mln. manat
olmuşdur,

Ölkənin sərmayə qoyuluşu baxımından
cəlbediciliyinin artmasının nəticəsində,
xarici sərmayələrlə yanaşı, həm də
banklar tərəfindən iqtisadiyyatın
kreditləşdirilməsi həcmləri artmış
oldu. 2006-cı ildə Azərbaycan bankları
iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsini 63,9%
artırmışlar. Beləliklə, 2007-ci ilin yanvar
ayının 1-i üçün banklar tərəfindən
2362,7 mln. manat kredit verilmişdir (o
cümlədən, 1170,5 mln. manat – milli valy-
utada və 1192,2 mln. manat – SKV-də).

İqtisadiyyatın intensiv inkişafı
uzunmüddətli kreditlərin ümumi
portfelinin göstəricisinin iki dəfədən
artıq artmasına gətirib çıxardı – ilin
yekunlarına görə bu göstərici 1220,7
mln. manat təşkil edirdi. Qısamüddətli
kreditlər 1142 mln. manat təşkil etmişlər,
bu zaman onların ümumi həcmi bir dəfə
yarımdan artıq artmışdır.

Əhalinin gəlirinin onun xərclərindən
artıq olması və uyğun olaraq onların
yığımlarının artması ölkənin banklarının
məcmu depozit portfelinin əhəmiyyətli
dərəcədə artmasına gətirib çıxardı

– 2006-cı ildə onun artımı 64,49% təşkil
etmişdir. Beləliklə, 2007-ci ilin yanvar
ayının 1-i üçün bank depozitlərinin,
hüquqi və fiziki şəxslərin əmanətlərinin
məcmu həcmi 2129,2 mln. manat təşkil
etmişdir. Bunun 826,4 mln. manatı
manatla olan vəsaitlərin, yerdə qalanı isə
valyuta depozitlərinin payına düşür.

İlin əvvəlindən fərdi müştərilərin
depozitlərinin artımı 65,7%, korporativ
müştərilərin depozitlərinin artımı isə
65,05%, təşkil etmişdir. 2007-ci ilin
əvvəli üçün ölkənin banklarında fiziki
şəxslərin əmanətinin həcmi 819,5 mln.
manat, hüquqi şəxslərin isə - 1309,7
mln. manat təşkil etmişdir. 2007-ci ilin
əvvəli üçün fiziki şəxslərin əmanətlərinin
və depozitlərinin 250,3 mln. manatı
milli valyutada, ümumi həcmi 569,2
mln. manat olan əmanətlər isə SKVdə
qoyulmuşdur. Hüquqi şəxslərin
depozitlərinin 576,1 mln. manatı manatla
həyata keçirilmişdir.

Ümumiyyətlə isə, 2006-cı ildə ölkənin
bank sisteminin məcmu aktivləri 67,8%
artmış və 3 778 mln. manat təşkil
etmişlər.
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2006-cı il  Unibank-ın Müşahidə 
Şurasında dəyişikliklər ili oldu – aprel 
ayının 19-da DEG Alman sərmayə 
korporasiyası, səsvermə hüququ alaraq, 
faktiki olaraq bankın səhmdarlarının 
tərkibinə daxil oldu. DEG tərəfindən 
Unibank-ın səhmlərinin 8,33%-nin əldə 
olunması barədə saziş 2005-ci ilin may 
ayının 31-də bağlanmışdı, həmin ilin 
dekabrında isə korporasiya özünün 
Unibank-ın nizamnamə kapitalındakı 
payını ödədi.

DEG-in səhmdarların tərkibinə daxil 
olması Unibank-a, şərikləri Azərbaycan 
Respublikasının rezidentlərindən savayı, 
iki iri BMİ – Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı (2003-cü ildən bankın 
səhmdarıdır) və DEG – olan ölkənin 
yeganə maliyyə institutu mövqeyini 
tutmağa imkan verdi. 
 

Beləliklə, bu gün üçün bankın səhmdarlarının tərkibi aşağıdakı kimidir:

Fiziki şəxslər   Eldar Qəribov 50,556%

İqor Yakovenko 17,530%

Emin Quliyev 7,517%

Hüquqi şəxslər 0,9%

Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı

15,15%

DEG Alman Sərmayə 
Korporasiyası

8,33%
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Ötən il bankda həmçinin, əsası hələ 
2005-ci ildə Unibank-ın Müşahidə 
Şurasının müvafiq qərarı ilə qoyulmuş, 
yeni təşkilatı struktur tətbiq edilmişdir. 
Yeni strukturun parametrlərinə 
müvafiq olaraq, müştərilərə daha 
çox istiqamətlənmək üçün, bankda 
korporativ müştərilərə xidmət, riteyl-
xidmətlər, risk-menecment və s. üzrə 
yeni istiqamətlər və struktur bölmələri  
yaradılmışdılar. 

Bu gün üçün işə belə yanaşma 
müştərilərə xidmətin göstərilməsi 
zamanı resurs və vaxt sərfini əhəmiyyətli 
dərəcədə ixtisara salmağa imkan verir, 
habelə daxili kommunikasiyanın düzgün 
həyata keçirilməsi məsələlərini tənzim 
edir və məsuliyyət mərkəzlərini təsbit 
edir. 

Əsas struktur bölmələrindən başqa, 
bankda, tərkibinə bankın müxtəlif 
təşkilati strukturlarının nümayəndələrinin 
daxil olduğu 4 komitə yaradılmışdır 
– bunlar Kredit Komitəsi, İT komitəsi, 
Aktivlərin və Passivlərin İdarə edilməsi 
Komitəsi (ALCO) və Audit Komitəsidirlər. 
Bununla yanaşı, gündəlik işinə bankın 
İdarə Heyəti tərəfindən nəzarət olunan 
Kredit Komitəsi, İT komitəsi və ALCO 
bilavasitə Müşahidə Şurasına birbaşa 
tabedirlər. Eyni zamanda, Müşahidə 
Şurası tərəfindən hamilik edilən Audi-
tor Komitəsi, səhmdarların Ümumi 
yığıncağının qarşısında tam hesabat 
verir. Bu komitələrin fərqləndirilmiş 
vəziyyəti, habelə onların birbaşa 
Müşahidə Şurasına və ya səhmdarların 
Ümumi yığıncağına tabe olması Unibank-
a bankda gedən biznes-proseslərin 
maksimum səviyyədə optimallaşdırılması 
və şəffaflığının artırılmasına imkan verir. 

İllik hesabat 2006 / Səhmdarlar və korporativ idarəetmə

18 www.unibank.az



2006-cı ilin yekunları tam mənada 
göstərdilər ki, xidmət konsepsiyasının 
korreksiyası, korporativ və fərdi 
xidmətlərin ayrılması sisteminin tətbiq 
edilməsi Unibank-a təkcə institusional 
inkişaf prinsiplərinin müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirilməsinə deyil, həm 
də aşağıdakı bir çox müşayiətedici 
məsələlərin həll edilməsinə imkan 
vermişdir:
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bank fəaliyyətinin idarə 
edilməsinin praktiki 
çevikliyinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması; 

müştəri xidmətinin 
keyfiyyətcə yeni və 
maksimum opera-
tiv səviyyəsinin təmin 
edilməsi;

müxtəlif struktur 
bölmələrinin işinin 
konkret istiqamətlərdə 
cəmləşdirilməsi.
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2006-cı ildə Unibank ölkənin bank 
bazarının liderlərindən biri olaraq 
qalmaqda davam edirdi. Təqdirəlayiq 
haldır ki, ötən ildə bank sadəcə olaraq 
öz maliyyə göstəricilərini artırmadı, 
həm də onların keyfiyyət göstəricilərini 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişdi. Bun-
dan əlavə, əsas maliyyə göstəricilərinin 
artım templərinin səviyyəsi də 
yüksəlmişdir.

2006-cı ilin başlıca məsələlərindən biri 
Bankın institusional inkişafı oldu. 2005-
ci il ərzində, Bankın səhmdarlarından 
biri olan Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı Unibank-a texniki 
yeniləşmə, korporativ idarəetmə və 
mühasibat uçotu sistemlərinin inkişafı, 
treninqlərin keçirilməsi və s. sahələrdə 
dəstək verirdi. Bütün qarşıya qoyulan 
məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün 
Unibank-a LLOYDS TSB BANK ingilis bankı 
tərəfindən məsləhət dəstəyi göstərilirdi. 
Beləliklə, 2006-cı il, gedişində 
bankın “Unibank-ın İnstitusional 
Möhkəmləndirilməsi” layihəsinin 
yekunlarını tamamilə qiymətləndirə 
bildiyi ilk il oldu. 

2006-cı ildə bankda, korporativ və 
riteyl xidmətlər üzrə bank xidmətlərinin 
koordinasiyası məqsədi güdən yeni 
təşkilatı strukturlar fəaliyyət göstərməyə 
başladı. Beləliklə, Bankda korporativ 
bank xidmətləri üzrə təşkilati struktur və 
riteyl xidmətlər bölməsi yaradıldı.

2006-cı ildə bankın müvəffəqiyyətli 
işi öz əksini, illik artımı orta hesabla 
1,5-2 dəfə təşkil edən başlıca maliyyə 
göstəricilərinin dinamikasında da tapdı. 

2006-cı ildə bankın 
aktivləri 113,3% 
yüksəldi, bunun 
sayəsində bu 
göstərici 140,99 
mln. manat (AZN) 
səviyyəsinə çatdı.  
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Əvvəlki illərdə olduğu kimi, bank 
biznesinin inkişafının ən mühüm 
istiqamətlərindən biri – kreditləşdirmədir. 
Beləliklə, fərdi və korporativ müştəriləri 
maliyyələşdirərək, Unibank öz kredit 
portfelini 95,7% artıraraq, 87,29 mln. 
manatadək çatdırmışdır.

Bu zaman kredit resurslarının bankın 
aktivlərinin ümumi həcmində xüsusi 
çəkisi 61,9% təşkil etmişdir.

Bankın fəal inkişafı depozit port-
feli göstəricinin əhəmiyyətli dərəcədə 
artımı ilə müşayiət olunurdu. Əhalinin 
etimadının yüksəlməsi depozit portfeli-
nin həcminin, habelə artım templərinin 
əhəmiyyətli şəkildə yüksəlməsi ilə 
səciyyələnmişdir. Belə ki, əgər 2005-ci 
ildə bu göstərici 76% təşkil edirdisə, 
2006-cı ildə depozit portfelinin artımı 
artıq 91,9% təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə 
isə, 2006-cı ilin yekunlarına görə bank 
tərəfindən cəlb edilmiş depozitlərin 
həcmi 80,49 mln. manata bərabər idi. 

Bankın dinamik inkişafı mənfəət 
göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə 
artırmağa imkan vermişdir. Belə ki, ötən 
ilin yekunlarına görə, vergi ödənildikdən 
sonra xalis gəlirin həcmi 3,27 mln. AZN 
təşkil etmişdir. Bu göstəricinin 2006-cı 
ildə artımı 79,8% təşkil etmişdir. Eyni za-
manda, artım templəri 2005-ci ildə gəlir 
artımı tempindən 2,9 dəfə artıqdır. 

2006-cı ildə Unibank məcmu kapitalını 
əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır: ilin 
yekunlarına görə o praktiki olaraq iki 

dəfə – 95,2% artmışdır. Beləliklə, 2006-
cı ilin dekabr ayının 31-i üçün bankın 
məcmu kapitalı 18,17 mln. manatdan 
artıq idi.

Ötən ildə Unibank həm də özəl bank-
lar arasında Beynəlxalq maliyyə 
institutlarından cəlb olunmuş kredit 
xətlərinin həcminə görə liderlik mövqey-
ini saxlamaqda davam edirdi. Belə ki, 
ilin yekunlarına görə, banka 65 mln. ABŞ 
dollarından artıq bir məbləğdə kredit 
xətləri təklif edilmiş və limitlər açılmışdı. 

2006-cı ildə bank yerli bazar üçün unikal 
olan, sindikatlaşdırılmış və subordinasiya 
olunmuş kreditləşdirilmə kimi,  maliyyə 
alətlərinin alıcısı olmuşdur. 2006-cı 
ilin sentyabr ayının 7-də Unibank və 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
(AYİB) Sindikatlaşdırılmış kreditin təqdim 
olunması barədə sayca ikinci sazişi “А/В 
loan-II” (7,5 mln. ABŞ dolları həcmində) 
imzaladılar. Həmin ilin dekabr ayının 13-
də isə Unibank Azərbaycan bank sistemi 
tarixində ilk subordinasiya olunmuş 
kredit almışdır. Banka maliyyələşdirilmə 
The Netherlands Development Fi-
nance Company – FMO tərəfindən 
təqdim olunmuşdu (5 mln. ABŞ dolları 
həcmində).

2006-cı ildə Unibank həmçinin ölkənin 
fond bazarında fəal iştirakını davam 
etdirmişdir. Belə ki, noyabr ayının 21-
də Unibank, ilk dəfə olaraq, ümumi 5 
mln. ABŞ dolları həcmində korporativ 
valyuta istiqrazlarının emissiyasını həyata 
keçirmişdir. Əvvəlki illərdə Unibank 
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Üç il üçün aktivlərin artımının 
dinamikası:

0

20000

40000

60000

80000

100000

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

Üç il ərzində Unibank-ın kredit 
portfelinin artma dinamikası:
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üç dəfə istiqraz emissiyası həyata 
keçirmişdi, lakin buraxılışın valyutası kimi 
həmişə Azərbaycan manatı qalırdı. 

Ötən il həmçinin Unibank-ın kart bizne-
sinin inkişafı üçün də ən müvəffəqiyyətli 
il olmuşdur. Bu dövr ərzində bank 
emissiya olunmuş plastik kartların 
sayını 83% artırmış, lokal kartların 
emissiyasından tamamilə imtina edərək, 
ancaq beynəlxalq ödəniş sistemlərinin 
plastik kartlarının emissiyasına 
keçmişdir. 2006-cı ilin sonunda Unibank, 
təsisçilərindən biri kimi bankın özünün 
çıxış etdiyi Milli Kart prosessinq 
mərkəzinə miqrasiyanı müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirmişdir. Bu layihənin həyata 
keçirilməsi qiymət siyasətinin çevikliyinin 
yüksəldilməsinə və plastik kartlarla iş 
sahəsində imkanların genişləndirilməsinə 
yönəlmişdi. 

Ötən ilin fevralında Unibank həm də 
“VISA International” beynəlxalq ödəniş 
sisteminin prinsipal üzvü statusunu 
almışdır. Bu hadisə, həmin ödəniş 
sistemi ilə iki ildən artıq əməkdaşlığın 
və Unibank-ın kart xidmətləri sahəsində 
strateji planlarının müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirilməsinin nəticəsi olmuşdur. 

Ötən il ərzində bankın müvəffəqiyyətli 
işi təkcə yerli deyil, həm də beynəlxalq 
ekspertlər tərəfindən qeyd edilmişdir. 
Belə ki, ötən ildə Unibanknüfuzlu Rusiya 
jurnalı olan “Kommersant”  -ın dərc 
etdiyi “MDB-nin ən sürətlə inkişaf edən 
100 bankı” reytinqinə daxil edilmişdir. 
“İnterfaks-ЦЭА” şirkətlər qrupunun 
bölməsi – “İnterfaks” tərəfindən xüsusi 
olaraq “Kommersant” nəşriyyatı üçün 
tərtib edilmiş reytinqə əsasən, 2006-cı 
ilin iyul ayının 1-nə olan məlumata görə, 
Unibank Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ən 
sürətlə inkişaf edən bankları arasında 
47-ci yeri tuturdu. Bu zaman Bankın 
aktivlərinin artması 50,9% səviyyəsində, 
xüsusi kapitalının artması isə 22,3% 
səviyyəsində göstərilmişdir. 
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Aktivlərin ümumi həcmində 
kredit portfelinin xüsusi çəkisinin 
dəyişməsinin dinamikası:

Aktivlər Kredit portfeli
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Üç il ərzində Unibank-ın depozit 
portfelinin artım dinamikası:
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və xidmətlər

05     Məhsullar  
və xidmətlər



2006-cı ildə Unibank öz məhsul çeşidini 
yeni xidmətlərlə tamamlayaraq, habelə 
artıq ənənəvi şəkil almış məhsulları 
dəyişdirərək, əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirmişdir. Yenilikçilik ənənəsini 
davam etdirərək, 2006-cı ilin iyul ayının 
3-də Unibank yeni brend – AL Kart 
təqdim etmişdir. Bu ad altında bank 
tərəfindən yeni məhsul – satışı “Nə 
istəsən –AL” devizi altında keçən kredit 
kartı – buraxılmışdır. 

Yeni kreditləşdirmə məhsulunun 
buraxılması geniş miqyaslı mar-
ketinq tədqiqatının nəticəsi 
olmuşdur. Bu tədqiqat nəticəsində 
müştərilərin istənilən məqsəd üçün 
maliyyələşdirilməyə ehtiyacı aşkar 

edilmişdir. Bank tərəfindən öz üs-
lubuna malik universal məhsul kimi 
mövqeləndirilən, pulsuz AL Kart 
sayəsində müştərilər, onlar üçün zəruri 
olan istənilən malları və xidmətləri əldə 
etmək imkanı qazandılar. Bundan əlavə, 
“AL Kart” əldə edən müştəri həm də 
öz vəsaitlərinin hesabına karta əlavə 
əmanət qoymaq imkanı əldə etmişdir ki, 
bu da həmin məhsulu xaricə səyahətə 
gedənlər üçün daha da cəlbedici etmiş 
oldu. Bu məhsulun dəstəklənməsi üzrə 
marketinq kompaniyasının unikallığı həm 
də “AL Kart”-ın universal və müstəqil 
brend kimi mövqeləndirilməsində öz 
əksini tapdı. 
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AL Kart layihəsinin işə salınması bankın 
maliyyə xidmətlərinin riteyl-bazarda  
möhkəmlənməsinə, habelə bankın 
kart biznesinin əhəmiyyətli dərəcədə 
inkişafına dəstək vermişdir.

2006-cı ildə Unibank həm beynəlxalq, 
həm də milli bayramlara həsr edilmiş iki 
depozit aksiyasını həyata keçirmişdir. 
Fevral ayının sonunda bank tərəfindən 
Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr edilmiş 
aksiya – “8 Mart” depoziti buraxılmışdı. 
2006-cı ilin martında isə Unibank 
daha bir, bu dəfə “Novruz Bayramı” 
milli bayramına həsr olunmuş depozit 
aksiyasını – “Səməni” əmanətini işə saldı. 
Lakin “Səməni”-nin populyarlığı o qədər 
yüksək oldu ki, sonradan bankın menec-
menti tərəfindən onun yeni, “Proqres-
siv” adı ilə daimi depozit məhsuluna 
çevrilməsi haqqında qərar qəbul edildi. 

Bundan əlavə, bank artıq mövcud 
olan “Müddətli” depozit məhsulunu 
təkmilləşdirdi, habelə öz məhsullları 
sırasına “Yığım” əmanəti kimi bir məhsulu 
daxil etdi. Bu məhsul çərçivəsində 
bank müştərilərinə əmanətin daim 
tamamlanması imkanına malik olan de-
pozit təqdim etdi. 

2006-cı ilin fevral ayının ortalarında 
Azərbaycanın Milli Bankı Azərbaycanın 
İpoteka fondu ilə baş saziş və xidmət 
müqavilələri bağlamış səlahiyyətli kredit 
müəssisələrinin siyahısını açıqladı. Bu 
siyahıda 15 kredit institutu var idi ki, 
onlardan biri də Unibank idi. İpoteka 
kreditinə dövlət dəstəyinin göstərilməsi 
prosesi 2006-cı ilin mart ayının 1-də 
start götürdü, artıq may ayının 8-də isə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 
Komitəsi Unibank tərəfindən emissiya 
olunmuş ilk İpoteka kağızını qeydiyyata 
aldı. 

Bu gün ipoteka kreditləşdirilməsi fiziki 
şəxslərin kreditləşdirilməsi sahəsində ən 
çox tələb olunan xidmətlərdən biridir, 
bu isə həmin istiqaməti bütövlükdə 
bank biznesinin inkişafının, konkret 
olaraq, Unibank-ın kredit siyasətinin ən 
mühüm tərkib hissələrindən biri kimi 
müəyyənləşdirir. İl ərzində hökumət 
kreditin alınması üzrə şərtlərini 
yumşaltmış, o cümlədən, əhalinin güzəştli 
kateqoriyalarını müəyyən etmiş, habelə 
kreditləşdirilmənin bu növü üzrə faizləri 
əhəmiyyətli dərəcədə endirmişdır.

Qeyd olunmalıdır ki, ölkədə ipotekaya 
olan ehtiyac olduqca böyükdür. Bununla 
əlaqədar, bank ipoteka kreditlərinin 
həyata keçirilməsi üçün kommer-
siya şərtləri ilə əlavə resursların cəlb 
edilməsini planlaşdırır. 

Kredit siyasətini inkişaf etdirərək və 
təkmilləşdirərək, 2006-cı ildə Unibank 
həm də mikrokreitləşdirmə proqramının 
həyata keçirilməsinə start vermişdir. 
Martın 10-da proqramı işə salaraq, artıq 
2007-ci ilin əvvəli üçün bank ümumi 
həcmi 1,1 mln. ABŞ dolları olan mik-
rokredit portfelinə malikdir. 2007-ci ildə 
Unibank aşağıdakıları planlaşdırır:
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bu məhsul üzrə 
portfeli əhəmiyyətli 
dərəcədə 
böyütməyi, 
regionlarda 
mikrokreditləşdirmə 
əməliyyatlarının 
əhatəsini 
genişləndirmək,

mikrokreditlər 
şəklində 
yerləşdirilmək üçün 
əlavə vəsaitlərin 
cəlb edilməsi 
sahəsində, BMİ ilə 
əməkdaşlığı davam 
etdirmək,

mikrokreditləşdirmə 
sahəsində 
ixtisaslaşan 
peşəkar kadrların 
formalaşdırılmasını 
davam etdirmək. 
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Beynəlxalq əməkdaşlıq
06     Beynəlxalq 

əməkdaşlıq



Ötən ildə Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları 
(BMİ) ilə münasibətlərin inkişaf 
etdirilməsi Unibank-ın strateji inkişafının 
başlıca istiqamətlərindən biri olaraq 
qalmaqda davam edirdi. 2005-ci ilin 
dekabr ayının 22-də DEG Alman Sərmayə 
Korporasiyası Unibank-ın nizamnamə 
kapitalında öz payını ödədi. Beləliklə, 
məhz 2006-cı il DEG-in səhmdarlığının 
faktiki olaraq ilk ili oldu. 

Unibank həmçinin, səhmdarlarının 
tərkibinə eyni zamanda Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və DEG 
Alman Sərmayə Korporasiyası kimi 
nüfuzlu beynəlxalq maliyyə institutlarının 
daxil olduğu Azərbaycanın yeganə bankı 
“titulunu” qoruyub saxladı.

BMİ ilə əməkdaşlıq siyasətinin 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi 
2006-cı ildə də Unibank-ın, ölkənin özəl 
bankları arasında BMİ-dən cəlb edilmiş 
maliyyə resurslarının həcminə görə, 
2005-ci ildə əldə edilmiş liderlik mövqey-
ini qoruyub saxlamasına yardım etmiş 
oldu. Ötən ilin yekunlarına görə, müxtəlif 

BMİ tərəfindən banka ümumi həcmi 
65 mln. ABŞ dollarına yaxın olan kredit 
xətləri və limitlər təqdim edilmişdir. 

BMİ tərəfindən Unibank-a olan etimadın 
yüksək səviyyəsinin təsdiqi kimi həm 
də belə bir fakt çıxış edir ki,  2006-cı 
ildə kredit xətlərinin təqdim edilməsi 
haqqında yeni sazişlər həm bankın artıq 
ənənəvi tərəf-müqabilləri (məsələn, 
AYİB və DEG) ilə, həm də münasibətlərin 
ancaq ötən ildə formalaşmağa başladığı 
yeni tərəf-müqabillərlə (konkret olaraq, 
Niderland maliyyə şirkəti - FMO (the 
Netherlands Development Finance Com-
pany) ilə) imzalanmışdırlar.

Yenilikçi maliyyə alətlərinin tətbiq 
edilməsi təcrübəsini davam etdirərək, 
2006-cı ildə Unibank Azərbaycan üçün 
unikal olan iki qərarı həyata keçirmişdir – 
bank tərəfindən ikinci sindikatlaşdırılmış 
kreditin (AB/Loan-II) və ölkədə ilk subor-
dinasiya olunmuş kreditin əldə olunması 
haqqında kredit sazişləri imzalanmış və 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişlər.
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2006-cı ilin sentyabr ayının 7-də 
Unibank və Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı Sindikatlaşdırılmış kredi-
tin təqdim edilməsi haqqında sayca 
ikinci sazişi (А/В loan - II) imzalamışlar. 
Ümumi həcmi 7,5 mln. ABŞ dolları olan 
А/В loan - II Unibank-a AYİB, habelə 
Avropanın, ABŞ-ın və Rusiyanın daha 6 
bankı tərəfindən təqdim edilmişdi. Bu 
kreditdə AYİB-in payı 2,5 mln. ABŞ dolları 
təşkil etmişdir. Kreditin “A Loan” tərkib 
hissəsinin müddəti 3 il, “B loan”-ın isə, 
sonradan daha 1 ilə uzadılmaq imkanı 
ilə, 1 il göstərilmişdir. Bu vəsaitlərin 
hesabına bank kiçik və orta sahibkarlıq 
(KOS) layihələrini müvəffəqiyyətlə 
maliyyələşdirmişdir.

Qeyd edək ki, Unibankxaricdən 
sindikatlaşdırılmış kredit cəlb etmiş 
Azərbaycanda, ilk və yeganə fərdi 
bankdır. Bu, beynəlxalq maliyyə 
institutları tərəfindən, istər ayrıca 
subyekt kimi bankımıza, istərsə 
də bütövlükdə ölkənin bütün bank 
sisteminə, yüksək etimadın olduğuna 
şəhadət edir. 

Təqdirəlayiqdir ki, birinci 
sindikatlaşdırılmış kreditin (“А/В loan”) 
alıcısı kimi də Unibank çıxış etmişdi. 
Müvafiq saziş 2005-ci ildə imzalanmışdı.

2006-cı ilin dekabr ayının 13-də 
Azərbaycan bankı ilk dəfə olaraq 
subordinasiya olunmuş kreditin 
alıcısı oldu. Ümumi həcmi 5 mln. ABŞ 
dolları olan subordinasiya olunmuş 
maliyyələşdirilmənin əldə edilməsi 
haqqında saziş Unibank-la FMO (the 
Netherlands Development Finance 
Company) arasında imzalanmışdı. Bu 

kreditin vəsaiti ikinci dərəcəli kapitalın 
formalaşdırılması üçün əlavə mənbə kimi 
çıxış etmişdir.

Bundan başqa, cari ildə Unibank, 
müxtəlif BMİ tərəfindən təqdim edilən 
daha üç kredit xəttinin benefisiarı kimi 
çıxış etmişdir. Belə ki, 2006-cı ilin may 
ayının 20-də Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı və “Unibank”, ümumi həcmi 
2 mln. ABŞ dolları olan kredit xəttinin 
alınması məsələlərini tənzimləyən 
növbəti saziş imzalamışlar. Bu kredit 
xəttinin vəsaiti kiçik və orta sahibkarlıq 
(KOS) layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 
yönəldilmişdir. 

2006-cı ildə AYİB-dən savayı, DEG 
də KOS sahəsində layihələrin 
maliyyələşdirilməsi üçün Unibank-a 6 
mln. ABŞ dolları ölçüsündə kredit xətti 
təqdim etmişdir. Müvafiq saziş avqustun 
17-də imzalanmışdı. Bu layihənin həyata 
keçirilməsinin başlıca vəzifələrindən biri 
– KOS-a müddətlərinə və qiymətlərinə 
görə əlverişli maliyyələşdirilmənin 
təqdim olunması idi. 

Bu, DEG tərəfindən Unibank-a təqdim 
edilən sayca ikinci kredit xətti oldu. Daha 
əvvəl DEG artıq banka KOS layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi üçün ümumi həcmi 3 
mln. ABŞ dolları olan kredit xətti təqdim 
etmişdi. 

Unibank həmçinin, FMO-dan KOS 
layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 
kredit xətti almış ilk özəl Azərbaycan 
bankı oldu. Ümumi həcmi 5 mln. ABŞ 
dolları olan xəttin açılması haqqında 
saziş 2006-cı ilin dekabr ayının 11-də 
imzalanmışdı. Bu kredit xəttinin vəsaiti 
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qeyri-neft sektorunda – istehsal, inşaat, 
xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 
və s.-də - müxtəlif layihələrin həyata 
keçirilməsində yardım edilməsinə 
yönəlmişdirlər.

2006-cı ildə Unibank həm də GTPF-in 
- Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının 
dünya ticarətinin maliyyələşdirilməsi 
üzrə Proqramının iştirakçısı oldu. Banka 
təqdim edilmiş müddətsiz revolver kredit 
xəttinin ümumi həcmi 1,5 mln. ABŞ 
dolları təşkil etmişdi.

Ötən ildə Unibank 2005-ci ilin sonunda 
alınmış iki kredit xəttinin vəsaitinin 
mənimsənilməsini həyata keçirmişdir. 
Belə ki, bank tərəfindən Qara dəniz 
Ticarət və İnkişaf Bankının müddətsiz 
revolver kredit xəttinin vəsaitinin (kredit 
xəttinin ümumi həcmi 3 mln. ABŞ dolları 
təşkil edir) və Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyasının kredit xəttinin vəsaitinin 
(kredit xəttinin ümumi həcmi – 5 mln. 
ABŞ dolları təşkil edir) mənimsənilməsini 
həyata keçirmişdir. Təqdirəlayiq haldır 
ki, BMİ tərəfindən təqdim edilmiş 
maliyyələşdirilmənin mənimsənilməsi, 
100% təsisçisinin Unibank olduğu “Unile-
asing” törəmə şirkətinin vasitəsilə həyata 
keçirilirdi. Bu 2006-cı ildə “UniLeasing”-
in imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirməyə imkan verdi.

Unibank tərəfindən kiçik və orta 
sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi üçün 
kredit resurslarının cəlb edilməsinə 
xüsusi diqqət verilməsi belə bir faktla 
şərtlənmişdir ki, bu gün üçün KOS 
Azərbaycan iqtisadiyyatının ən mühüm 
subyektlərindən biridir. 

Kredit xətlərinin cəlb edilməsindən əlavə, 
2006-cı ildə Unibank üçün həm də ABŞ-
ın, Fransanın, Hollandiyanın, Almaniyanın, 
Kazaxstanın, Rusiyanın, Yaponiyanın, 
İsveçrənin, Avstriyanın və digər ölkələrin 
müxtəlif maliyyə institutları tərəfindən, 
ticarət maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə, 
limitlər açılmışdı. Hal-hazırda aşağıdakı 
BMİ tərəfindən Unibank üçün limitlər 
açılmışdır: 

• Societe Generale, 
• Beynəlxalq maliyyə korporasiyası, 
• AYİB, FinansBank N.V., 
• Garanti International N.V., 
• CommerzBank, 
• TuranAlemBank, 
• KazKommerzBank, 
• Promsvyazbank, 
• Sumitomo Mitsui, 
• Standard Bank Plc, 
• BCP, 
• Raiffeisen Zentralbank, 
• Dresdner Bank, 
• Wachovia Bank, 
• Bank Austria Creditanstalt və s.

Beləliklə, ötən ilin yekunlarına görə, 
Unibank-a 23 mln ABŞ dollarına yaxın 
məbləğdə limitlər təqdim edilmişdirlər. 
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
2006-cı ildə Unibank həm də  ticarət 
maliyyələşdirilməsi sahəsində “case 
by case”  – ticarət maliyyələşdirilməsi 
üçün limitlərin müəyyən edilməsindən 
əvvəlki aralıq mərhələ –  əsasında da 
əməkdaşlığı müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirmişdir.
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Ötən il ərzində Unileasing liz-
inq xidmətləri bazarında öz 
mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə 
öhkəmləndirmişdir. 2006-cı ilin 
yekunlarına görə, şirkət tərəfindən 85 
lizinq müqaviləsi bağlanmışdır. 

Şirkətin 
Azərbaycanın 
iqtisadiyyatına 
sərmayə qoyuluşu 
2005-ci illə 
müqayisədə 2 
dəfə artmış və 
10,9 mln. manat 
təşkil etmişdir. İlin 
yekunlarına görə 
lizinq portfeli isə 
10,4 mln. manat 
təşkil etmişdir. 

Unileasing Azərbaycanın lizinq şirkətləri 
arasında kapitallaşmaya görə birinci 
(nizamnamə kapitalı 1,8 mln. manat təşkil 
edir) və lizinq portfelinin həcminə görə 
üçüncü yeri tutur. 

2006-cı ildə Unileasing Beynəlxalq 
Maliyyə Korporasiyasının kredit xəttinin 
vəsaitini tamamilə mənimsəmişdir. İl 
ərzində “Unileasing” BMİ-dən ümumi 
həcmi 5 mln. ABŞ dolları olan 4 tranş 
almışdır. Bu vəsaitlərin hesabına on-
larla infrastruktur, ticarət, istehsal, 
nəqliyyat, maliyyə, səhiyyə və s. layihələr 
maliyyələşdirilmişlər.
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Bu gün üçün “Unileasing” universal lizinq 
şirkətidir və onun sərmayə qoyuluşları 
iqtisadiyyatın aşağıdakı sektorlarında 
paylanmışdırlar:

• Mülki və sənaye tikintisi,
• İnfrastruktur,
• Nəqliyyat, 
• Səhiyyə, 
• Maliyyə,
• Turizm,
• Ticarət,
• Telekommunikasiya və rabitə,
• Qida məhsulları istehsalı.

Şirkətin fəaliyyəti 
dövrü ərzində, 500 
min manatdan artıq 
dəyəri olan layihələr 
də daxil olmaqla, 
400 müxtəlif obyekt 
lizinqə verilmişdir. 
Şirkətin qoyduğu 
sərmayələrin 
hesabına 2006-cı 
ildə 200-ə qədər 
yeni iş yeri açmağa 
imkan verən 
layihələr həyata 
keçirilmişdir. 
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Regional inkişaf çərçivəsində ötən 
il Unileasing Gəncədə, Lənkəranda 
və Şəkidə filiallar açmışdır. Ötən ilin 
yekunlarına görə, regional filialların 
sərmayə portfelinin ümumi həcmi 700 
min manata çatmışdır. Bundan əlavə, 
gələn il Unileasing Quba şəhərində daha 
bir filialın açılması hesabına öz regional 
fəaliyyətini genişləndirməyi planlaşdırır. 

2007–2009-cu illər üçün başlıca 
vəzifələr kimi şirkət tərəfindən insti-
tusional inkişafın davam etdirilməsi, 
daxili prosedurların təkmilləşdirilməsi, 
əməkdaşların peşə səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, yeni lizinq proqramlarının 
işlənib hazırlanması və həyata 
keçirilməsi, şirkətin bazarda payının 
artırılması, adekvat MİS-in tətbiq edilməsi 
müəyyən edilmişdir. 

2007-ci ildə 
“Unileasing” 
20 mln. manat 
həcmində sərmayə 
qoyuluşunu 
həyata keçirməyi 
planlaşdırmışdır. 
Konkret olaraq, artıq 2007-ci ilin birinci 
rübündə “Unileasing” fiziki şəxslər 
üçün avtomobillərin lizinqi ilə bağlı 
yeni proqramın həyata keçirilməsini 
planlaşdırır. Şirkətin mütəxəssislərinin 
fikrincə bu proqramın şərtləri, 
istehlakçılar üçün olduqca cəlbedici 
olacaqdır.
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Unibank-da struktur dəyişiklikləri, eyni 
zamanda, yeni bölmələrin – konkret 
olaraq, Risklərin idarə edilməsi 
struktur bölməsinin – yaradılması ilə 
şərtlənmişdilər. Bu təşkilatı bölmənin 
yaradılması üçün bazanın işlənməsinə 
hələ 2005-ci ildə başlanmışdı. O zaman, 
institusional inkişaf planlarına əsasən, 
Unibank-da risklərin idarə edilməsinin va-
hid və səmərəli sisteminin yaradılmasının 
bünövrəsi qoyulmuşdu. Bu məsələnin 
həlli üzərində işləmək üçün əcnəbi 
məsləhətçi – “Lloyds TSB” cəlb edilmişdir 

ki, bu şirkət risklərin idarə edilməsi üzrə 
təklifləri, metodikanı və prosedurları 
işləyib hazırlamış və təqdim etmiş, həm 
də əməkdaşların təlimlənməsini həyata 
keçirmişdi. Bunun nəticəsi kimi, 2006-cı 
ildə Bankda müvafiq təşkilatı struktur 
yaradılmışdı. 

İşinin birinci ilinin nəticəsində bu struk-
tur bölməsi dörd başlıca iş istiqaməti 
müəyyən etmişdi:
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kredit risklərinin 
qiymətləndirilməsi 
və onların 
dərəcəsinin 
müəyyən edilməsi,

əməliyyat risklərinin 
qiymətləndirilməsi 
və biznes-
proseslərin yerinə 
yetirilməsinə 
nəzarət edilməsi,

kredit 
borcalanlarının 
monitorinqi və 
onlara nəzarət 
edilməsi, borcalanın 
fəaliyyətinin və 
kredit vəsaitinin 
məqsədli 
istifadəsinin təhlili, 

statistika və 
kreditlərin 
inzibatiləşdirilməsi 
bölməsinə nəzarət.
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2006-cı ildə, yeni “Va-Bank” proqram 
təminatının sayəsində, kredit riskinin 
qiymətləndirilməsini asanlaşdıran bir sıra 
proseslər avtomatlaşdırılmışdır. Bundan 
başqa, 2007-ci ildə həmçinin kredi-
tin ödənilməsi və kredit ehtiyatlarının 
yaradılması proseslərinin tamamilə 
avtomatlaşdırılması planlaşdırılır. 

Ötən ildə bank tərəfindən həm də 
risklərin idarə edilməsi təşkilatı 
bölməsinin fəaliyyətini tənzimləyən 
normativ baza işlənib hazırlanmış, daxili 
prosedurlar və hər bir mütəxəssisin 
funksional vəzifələri müəyyən edilmiş, 
kredit limitlərinin standartları işlənib 
hazırlanmışlar. 

2006-cı ildə bankın əməkdaşları 
tərəfindən həm də istehlak kreditlərinin 
və mikrokreditlərin qiymətləndirilməsinin 
skorinq sistemi işlənib hazırlanmış və 
tətbiq edilmişdir ki, onun çərçivəsində 
bu kredit növləri 6 ballıq şkala üzrə 
qiymətləndirilirlər. 

2007-ci ildə, risklərin qiymətləndirilməsi 
proseslərinin maksimum dərəcədə 
avtomatlaşdırılması məsələlərinin 
işlənməsi ilə yanaşı, bank həm də 
məsləhət xidmətlərini cəlb etməyi 
planlaşdırır. 
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Filial şəbəkəsinin inkişafı
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Unibank-ın və bütövlükdə Azərbaycanın 
maliyyə sektorunun dinamik inkişafı 
uğurlu biznesin bir çox amillərini 
şərtləndirir ki, bunlardan biri də 
müştəriyə maksimum dərəcədə yaxın ol-
maq və təklif olunan bank məhsullarının 
əlverişliliyidir. Bununla əlaqədar, geniş 
müştəri bazasının təmin edilməsi və 
rahatlığın yüksəldilməsi məqsədi ilə, 
2006-cı ildə Unibank filial şəbəkəsinin 
genişləndirilməsi üzrə strateji planları 
tamamilə yerinə yetirmişdir. 

Ötən ildə  Unibank iki yeni filial – pay-
taxtda “Neftçilər” və regional “Sumqayıt” 
filiallarını - açmışdır. 

Beləliklə, hazırda Bakıda Unibank-ın filial 
şəbəkəsi “Mərkəzi” və digər üç paytaxt 
filialı ilə – “STB”, “Yasamal” və “Neftçilər” 
– təmsil edilmişdir. Bundan başqa 
Bank iki regional filialı – Gəncədə və 
Sumqayıtda – var. 

Paytaxtda və 
regionlarda müştəri 
bazasının artması 
və pərakəndə 
xidmətlərin inkişafı 
üzrə planlarla 
əlaqədar olaraq 
bank, yaxın illərdə 
filial şəbəkəsinin 
əhəmiyyətli 
dərəcədə 
genişləndirilməsi 
üzrə işi da-
vam etdirməyi 
planlaşdırır. 
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Belə ki, artıq 2006-cı ildə Unibank, açılışı 
2007-ci ildə planlaşdırılmış iki paytaxt 
filialının – “Əcəmi” və “ Nərimanov” 
– inşasına başlamışdır. Bundan başqa, 
bankın planlarında habelə daha üç 
paytaxt filialının və iki regional – ölkənin 
şimalında (Qubada) və cənubunda 
(Lənkəranda) – filialın açılması nəzərdə 
tutulmuşdur.

Bu gün Unibank-ın bütün filialları fərdi 
və korporativ müştərilər üçün bank 
əməliyyatlarının tam spektrini təklif 
edirlər. 

Baş ofis:
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., 
AZ1022,
R.Beybutov kuç., 57
Tel.: (99412) 498 22 44
Faks: (99412) 498 09 53

“Gəncə” filialı:
Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəh., 
AZ2003,
Atatürk pr., 249,
Tel.: (+994 22) 56 95 99
Faks: (+994 22) 56 77 64
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“STB” filialı:
Azərbaycan Respublikası, 
Bakı şəh., AZ1000,
Üzeyir Hacıbəyov küç., 27,
Tel.: (+994 12) 498 22 44
Faks: (+994 12) 498 09 20

“Yasamal” filialı:
Azərbaycan Respublikası, 
Bakı şəh., AZ1065,
Qasım Məcidov küç., 11,
Tel.: (+994 12) 498 22 44
Faks: (+994 12) 493 36 75

“Neftçilər” filialı:
Azərbaycan Respublikası, 
Bakı şəh., AZ1096,
Qara Qarayev küç., 66 (c),
Tel.: (+994 12) 498 22 44
Faks: (+994 12) 422 62 44

“Sumqayıt” filialı:
Azərbaycan Respublikası, 
Sumqayıt şəh., AZ5000,
Sülh küç., 11/1, 30-cu məhəllə,
Tel.: (+994 18) 642 11 44
Faks: (+994 18) 642 62 35
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İnformasiya
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Biznesin və müştəri bazasının artması, 
yeni məhsulların tətbiq edilməsi İT 
texnologiyalara olan tələblərin artmasına 
gətirib çıxarmışdır. Bununla bağlı 
banka, bank xidmətinin beynəlxalq 
standartlarının yerli maliyyə qanunveri-
ciliyinin spesifikası ilə uzlaşdırılmasına im-
kan verə biləcək, müasir, yeniləşdirilmiş 
proqram təminatı tələb olunurdu. 

2005-ci ildə bank tərəfindən, “Va-
Bank” ST® avtomatlaşdırılmış bank 
sisteminin (ABS) və avtomatlaşdırılmış 
“HelpDesk” sisteminin tətbiq edilməsi 
ilə bağlı proseslərin avtomatlaşdırılma 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmiş 
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdi.

“Va-Bank” ST® sisteminin tətbiq 
edilməsinin əsasları hələ 2004-cü və 
2005-ci illərdə qoyulmuşdu, lakin yeni 
proqram təminatına (PT) tam keçid, fakti-
ki olaraq 2006-cı ildə həyata keçirilmişdi. 

Yeni PT həm qlobal, 
həm də lokal bank 
məsələlərinin yerinə 
yetirilməsinə vaxt və 
resurs itkilərini ixti-
sara salmağa imkan 
verdi, bu isə dinamik 
inkişaf edən bankın 
müvəffəqiyyətlə 
fəaliyyət 
göstərməsinin 
mütləq şərtidir. 
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İT mütəxəssislərinin sayəsində ötən 
ildə Unibank-da, müştərinin cari 
hesabındakı vəsaitlərin bankın istənilən 
filialının vasitəsilə köçürülməsini 
həyata keçirməyə imkan verən, 
filiallararası debet əməliyyatları rejimi 
işə salınmışdır. Bundan əlavə, ABS-in 
daimi dəstəklənməsi həyata keçirilirdi, 
yeni “SWIFT – SWIFTAlliance Starter 
Set” sisteminə, habelə təsisçilərindən 
birinin Unibank olduğu yeni prosessinq 
mərkəzinə “Milli Kart”-a miqrasiya həyata 
keçirilmişdir.

İT-proseslərin həcminin artması ilə 
bağlı olaraq, uzaqdan idarə olunan 
Ehtiyat mərkəzin işlənməsi hazırlanması 
zərurəti meydana çıxdı. 2006-cı ildə 
Unibank-ın İT-mütəxəssisləri bu mərkəzin 
yaradılması üzərində işə başladılar. Ehti-
yat mərkəz yardımçı blok rolunda çıxış 
edəcəkdir və əlavə informasiya kanalının 
işlənib hazırlanmasına imkan verəcəkdir. 
Bu zaman mərkəzlə iş mexanizmini elə 
quraçdırılması planlaşdırılır ki, informa-
siya mübadiləsini istər birbaşa mərkəzlə, 
istərsə də bankın filiallarından birinin 
vasitəsi ilə həyata keçirmək mümkün 
olsun. 
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Ehtiyat mərkəzin 
yaradılmasından 
başqa,  2007-ci ildə 
Unibank həmçinin 
bir sıra yüksək 
texnoloji səviyyəli 
layihələrin - “GSM 
–bankinq”, 
korporativ 
müştərilər üçün 
“CRM” sistemi-
nin işlənməsi və 
s.– işə salınmasını 
planlaşdırır. 
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2006-cı ildə Unibank öz biznes 
imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirmiş, ölkənin maliyyə 
bazarında yeni boşluqların 
mənimsənilməsi üzrə iş aparmış, ye-
nilikçi qərarlar işləyib hazırlamiş və 
tətbiq etmişdir. Lakin bütün yuxarıda adı 
çəkilənlər yüksək ixtisaslı işçilərsiz qeyri-
mümkün olardı. 

Ötən ildə bankın HR siyasəti iki əsas 
istiqamətdə həyata keçirilirdi:

kənardan peşəkar 
kadrların cəlb 
edilməsi;

mövcud kadr 
heyətinin peşə 
səviyyəsinin 
yüksəldilməsi.

Birinci istiqamətdə müvəffəqiyyətli iş 
sayəsində bank işçilərinin sayı üç yüz 
nəfərdən də artıq oldu.. Bu zaman bu 
göstəricinin artımı 61%-dən yüksək oldu, 
halbuki bütün 2005-ci il ərzində işçilərin 
sayı ancaq 25% artmışdı. Bu göstəricinin 
artmasının yüksək sürəti Unibank-ın din-
amik inkişafına və onun bazarda iştirakını 
artırmaq meylinə şəhadət edir.
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Lakin dinamik inkişaf həm də in-
san resurslarının keyfiyyətinin daim 
təkmilləşməsini tələb edir. Bununla bağlı, 
ikinci istiqamətdə işi yerinə yetirərək, 
bankın menecmenti əməkdaşların, 
istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə, 
treninqlərdə və seminarlarda iştirakına 
xüsusi diqqət ayırır. Beləliklə, 2006-
cı ildə, peşə biliklərinin artırılması və 
təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə, bankın 
əməkdaşları Almaniyada, Rusiyada, 
Gürcüstanda, Moldovada, Kırğızıstanda, 
Türkiyədə, Küveytdə və digər ölkələrdə 
müvafiq tədbirlərdə iştirak etmişlər.

Bundan əlavə, banka həm də, kadrların 
idarə edilməsi metodologiyasının 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə,  HR-
in işinin düzgün təşkilinə yardımın 
göstərilməsinə yönəlmiş məsləhət 
dəstəyi verilmişdi. Hal-hazırda, bankın 
HR-ı mövcud prosedurların mərhələlərlə 

təkmilləşdirilməsini həyata keçirir, habelə 
yeni, beynəlxalq standartlara müvafiq 
olan, korporativ HR alətlərini tətbiq edir.

İstər yerli, istərsə də beynəlxalq 
təcrübənin dəfələrlə göstərdiyi kimi, 
müvəffəqiyyətli HR siyasətinin həyata 
keçirilməsi, əməkdaşların əhval-
ruhiyyəsinii və istəklərini, onların 
dəyişməsində başlıca meylləri hiss 
etməyə imkan verən qarşılıqlı əlaqə 
kanalları olmadan, qeyri-mümkündür. 
Bu cür kanalın yaradılması məqsədi ilə, 
2006-cı ildə HR üzrə struktur bölməsi 
məsləhətçi ilə birgə bankın əməkdaşları 
ilə məxfi “Bankın daxili fəaliyyətinin 
zəif və güclü tərəflərinin əməkdaşlar 
tərəfindən qiymətləndirilməsi” 
sorğusunu keçirmişdir. Sorğunun 
keçirilməsi təhlil və əsaslı dəyişiklik tələb 
edən problemlərin aşkar edilməsinə 
yönəlmişdi.
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2006-cı ildə Bankda həm də ilk dəfə 
personalın qiymətləndirilməsi sistemi 
avtomatlaşdırılmışdı. Personalın 
qiymətləndirilməsi sisteminin əsasları 
hələ 2004-cü ildə qoyulmuşdu, 2005-ci 
və 2006-cı illərdə isə təkmilləşdirilirdi. 
Lakin 2006-cı il bu istiqamətdə inqilabi il 
oldu, çünki sistemin avtomatlaşdırılması 
təkcə, hər bir əməkdaşın reytinqini fərdi 
qaydada müəyyən etməklə personalın 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini 
həyata keçirməyə imkan yaratmır, 
eyni zamanda prosesin obyektivliyini 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir, həm 
də qiymətləndirilmənin son yekununun 
vurulması üçün resurs məsrəfini ixtisara 
salır. 

Beləliklə, 2006-cı il bankın  HR 
siyasətinin əsaslı surətdə dəyişməsi üçün 
həm yekun ili, həm də bir çox hallarda 
start ili oldu. Dəyişikliklərin 2006-cı ildə 
təməli qoyulmuş qiymətləndirmə sistemi-
nin avtomatlaşdırılması, məsləhətçilərin 
cəlb edilməsi, yeni beynəlxalq iş 
standartlarının tətbiq edilməsi  əsas 
etibarı ilə öz real nəticələrinin 2007-ci 
ildə və sonrakı illərdə göstərəcəkdır. 
Lakin artıq hazırkı an üçün demək olar 
ki, Unibank-ın HR siyasətinin bu gün 
müşahidə olunan müsbət dinamikası, 
gələcəkdə də davam edəcəkdir.
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MÜSTӘQİL AUDİTORLARIN RӘYİ 
 
Unibank Kommersiya Banknn İdarә Heyәtinә: 
 
1. Biz Unibank Kommersiya Bank vә onun törәmә müәssisәsinin (“Qrup”) 31 dekabr 2006-c 

il tarixinә tәqdim edilәn konsolidasiya edilmiş balans hesabat vә hәmin tarixdә 
tamamlanan il üzrә konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr, konsolidasiya edilmiş sәhmdar 
kapitalnda dәyişikliklәr vә konsolidasiya edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqnda 
hesabatlardan vә әsas uçot prinsiplәri vә digәr izahedici qeydlәrin xülasәsindәn ibarәt olan 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn audit yoxlamasn apardq. 

 
Maliyyә Hesabatlarnn Hazrlanmas üzrә Rәhbәrliyin Mәsuliyyәti 
 
2. Hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn Beynәlxalq Maliyyә Hesabat 

Standartlarna uyğun olaraq hazrlanmasna vә düzgün tәqdim edilmәsinә görә Rәhbәrlik 
mәsuliyyәt daşyr.  Bu mәsuliyyәtә aşağdaklar daxildir: frldaqçlq vә ya sәhvlәr 
nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhriflәrin olmadğ konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn 
hazrlanmas vә düzgün tәqdim edilmәsi üçün müvafiq daxili nәzarәt sisteminin 
yaradlmas, tәtbiq edilmәsi vә davam etdirilmәsi; müvafiq uçot siyasәtinin seçilmәsi vә 
tәtbiq edilmәsi; vә şәraitdәn asl olaraq mәqbul uçot tәxminlәrinin irәli sürülmәsi. 

 
Auditorun Mәsuliyyәti 
 
3. Bizim mәsuliyyәtimiz apardğmz audit yoxlamasna әsasәn konsolidasiya edilmiş maliyyә 

hesabatlarna dair rәy bildirmәkdәn ibarәtdir. Biz audit yoxlamamz Beynәlxalq Audit 
Standartlar әsasnda apardq. Hәmin Standartlarn tәlәbinә görә, biz etik tәlәblәrә әmәl etmәli 
vә auditi elә şәkildә planlaşdrmal vә aparmalyq ki, konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarnda әhәmiyyәtli tәhriflәrin mövcud olmamasna kifayәt qәdәr әmin olaq. 

 
4. Audit yoxlamasna konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarndak mәblәğlәr vә açqlamalara 

dair auditor sübutu әldә etmәk üçün prosedurlarn yerinә yetirilmәsi daxildir.  Seçilmiş 
prosedurlar auditorun mülahizәsindәn, elәcә dә frldaqçlq vә ya sәhvlәr nәticәsindә 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhrif edilmәsi risklәrinin 
qiymәtlәndirilmәsindәn asldr. Hәmin risklәri qiymәtlәndirәrkәn auditor müәssisәnin daxili 
nәzarәt sisteminin effektivliyinә dair rәy bildirmәk üçün deyil, şәraitә görә müvafiq audit 
prosedurlarnn işlәnib hazrlanmas mәqsәdilә müәssisә tәrәfindәn konsolidasiya edilmiş 
maliyyә hesabatlarnn hazrlanmas vә düzgün tәqdim edilmәsi üçün müvafiq daxili nәzarәt 
sistemini nәzәrdәn keçirir. Bundan әlavә, audit yoxlamasna mövcud uçot siyasәtinin 
uyğunluğunun vә rәhbәrliyin uçot tәxminlәrinin әsaslandrlmasnn qiymәtlәndirilmәsi, elәcә 
dә maliyyә hesabatlarnn ümumi tәqdimatnn dәyәrlәndirilmәsi daxildir. 
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Biz hesab edirik ki, audit rәyimizi bildirmәk üçün әsas verәn kifayәt qәdәr vә uyğun auditor 
sübutu әldә etmişik. 
 

Rәy 
 
5. Bizim rәyimizcә әlavә edilәn konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlar bütün әhәmiyyәtli 

aspektlәr baxmndan Qrupun 31 dekabr 2006-c il tarixinә konsolidasiya edilmiş maliyyә 
vәziyyәtini vә hәmin tarixdә tamamlanan il üzrә maliyyә nәticәlәrini vә konsolidasiya edilmiş 
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini Beynәlxalq Maliyyә Hesabat Standartlarna uyğun olaraq düzgün 
әks etdirir. 

 
 
 
 
 
PraysvoterhausKupers İsten Yurop B.V. Azәrbaycan filial 
Bak, Azәrbaycan Respublikas 
19 mart 2007-ci il 
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Unibank Kommersiya Bank  
Konsolidasiya Edilmiş Balans Hesabat  
  

9-45-ci sәhifәlәrdә göstәrilәn qeydlәr hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn tәrkib hissәsidir.  

 
 

Min Azәrbaycan Manat ilә 
Qeyd 31 dekabr  

2006 
31 dekabr 

2005 
    
AKTİVLӘR    
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 7 23,712 9,941 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar  8,657 1,857 
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 8 4,722 2,574 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 9 87,864 45,737 
Satla bilәn investisiya kağzlar 10 1,312 4,349 
Binalar vә avadanlqlar 11 3,012 1,942 
Digәr aktivlәr 12 11,107 595 
    
    
CӘMİ AKTİVLӘR   140,386 66,995 
    
    
PASSİVLӘR    
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 13 6,356 3,280 
Müştәri hesablar 14 80,960 41,942 
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar 15 2,653 - 
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr 16 35,935 11,279 
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi 22 75 48 
Cari vergi öhdәliyi  525 294 
Digәr passivlәr 17 1,227 844 
    
    
CӘMİ PASSİVLӘR   127,731 57,687 
    
    
KAPİTAL    
Nizamnamә kapital 18 6,600 6,600 
Sәhm mükafat 18 484 484 
Satla bilәn investisiya kağzlar üzrә yenidәn  
qiymәtlәndirmә ehtiyat  70 70 

Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt  5,501 2,154 
    
    
CӘMİ KAPİTAL   12,655 9,308 
    
    
CӘMİ PASSİVLӘR VӘ KAPİTAL   140,386 66,995 
    

 
 
19 mart 2007-ci il tarixindә İdarә Heyәti tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş vә onun adndan imzalanmşdr.  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Faiq Hüseynov  Emin Rәsulzadә 
İdarә Heyәtinin Sәdri Maliyyә Direktoru 
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Unibank Kommersiya Bank 
Konsolidasiya Edilmiş Mәnfәәt vә Zәrәr Hesabat  
    

9-45-ci sәhifәlәrdә göstәrilәn qeydlәr hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn tәrkib hissәsidir.  

 
Min Azәrbaycan Manat ilә Qeyd 2006 2005
    
Faiz gәlirlәri 19 14,620 8,588
Faiz xәrclәri 19 (6,021) (2,918)
    
    
Xalis faiz gәlirlәri  8,599 5,670
Kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyatlar   9 (1,209) (880)
    
    
Ehtiyat ayrmalarndan sonra xalis faiz gәlirlәri  7,390 4,790
Haqq vә komissiya gәlirlәri 20 2,720 1,648
Haqq vә komissiya xәrclәri 20 (621) (524)
Digәr әmәliyyat gәlirlәri    40 16
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә gәlir – zәrәr çxlmaqla  1,049 682
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә  
gәlir – zәrәr çxlmaqla/(zәrәr – gәlir çxlmaqla)  187 (23)

    
    
Әmәliyyat gәlirlәri  10,765 6,589
İnzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri   21 (6,322) (3,987)
    
    
Vergidәn әvvәlki mәnfәәt  4,443 2,602
Mәnfәәt vergisi xәrci 22 (1,096) (783)
    
    
İl üzrә mәnfәәt  3,347 1,819
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Unibank Kommersiya Bank 
Konsolidasiya Edilmiş Pul Vәsaitlәrinin Hәrәkәti Hesabat  
    

9-45-ci sәhifәlәrdә göstәrilәn qeydlәr hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn tәrkib hissәsidir.  

Min Azәrbaycan Manat ilә Qeyd 2006 2005
    
Әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axn    
Alnmş faizlәr    14,068 8,346
Ödәnilmiş faizlәr    (5,305) (2,829)
Xarici valyuta ilә dilinq әmәliyyatlar üzrә gәlirlәr  1,049 682
Alnmş haqq vә komissiyalar  2,720 1,648
Ödәnilmiş haqq vә komissiyalar  (621) (524)
Alnmş digәr әmәliyyat gәlirlәri  40 6
Ödәnilmiş inzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri  (5,611) (3,505)
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi  (690) (441)
    
    

Әmәliyyat aktiv vә passivlәrindә dәyişikliklәrdәn әvvәl әmәliyyat 
fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axn  5,650 3,383

    
    
Әmәliyyat aktiv vә passivlәrindә dәyişikliklәr    
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlarda xalis artma  (6,800) (1,076)
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәrdә xalis (artma)/azalma  (2,148) 280
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarda xalis artma  (42,783) (23,862)
Digәr aktivlәrdә xalis artma 12 (10,550) (113)
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrdә xalis  artma/(azalma)  3,076 (198)
Müştәri hesablarnda xalis artma  38,521 18,047
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlarnda xalis  artma/(azalma)  2,614 (1,098)
Digәr passivlәrdә xalis artma  39 417
    
   

Әmәliyyat fәaliyyәtinә yönәlmiş xalis pul vәsaitlәri  (12,381) (4,220)
    
    

İnvestisiya fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axn    
Binalar vә avadanlqlarn alnmas 11 (1,728) (1,244)
Satla bilәn investisiya kağzlarnn satlmas/(alnmas)  3,037 (136)
    
    
İnvestisiya fәaliyyәtindәn daxil olan/(investisiya fәaliyyәtinә 
yönәlmiş) xalis pul vәsaitlәri  1,309 (1,380)

    

 

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axn    
Adi sәhmlәrin emissiyas  - 1,600
Alnmş sәhm mükafat 18 - 370
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәrdәn daxilolmalar  54,335 39,787
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәrin ödәnilmәsi  (29,679) (34,640)
Sәhmdarlara ödәnilmiş dividendlәr  - (1,469)
    
    
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri  24,656 5,648
    
    
Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәrinә 
tәsiri  187 (17)

    
    
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәrindә xalis artma  13,771 31
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 7 9,941 9,910
    
    
İlin sonuna pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 7 23,712 9,941
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Unibank Kommersiya Bank 
Konsolidasiya Edilmiş Sәhmdar Kapitalnda Dәyişikliklәr Hesabat  
     

9-45-ci sәhifәlәrdә göstәrilәn qeydlәr hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn tәrkib hissәsidir.  

 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Qeyd Nizamnamә 
kapital

 Sәhm 
mükafat

Satla bilәn 
investisiya 

kağzlar üzrә 
yenidәn 

qiymәtlәn-
dirmә ehtiyat 

Bölüşdürül-
mәmiş 

mәnfәәt

Cәmi 
sәhmdar 

kapital

  
1 yanvar 2005-ci il tarixinә qalq 5,000 114 - 1,804 6,918
  
Satla bilәn investisiya kağzlar:  

- Әdalәtli dәyәr üzrә gәlirlәr, zәrәr çxlmaqla  - - 90 - 90
Birbaşa olaraq kapital hesablarnda 
qeydә alnan tәxirә salnmş vergi 
effekti  - - (20) - (20)
İl üzrә mәnfәәt  - - - 1,819 1,819
Sәhm emissiyas 18 1,600 370 - - 1,970
Elan edilmiş vә ödәnilmiş dividendlәr 23 - - - (1,469) (1,469)

  
31 dekabr 2005-ci il tarixinә qalq 6,600 484 70 2,154 9,308
   

İl üzrә mәnfәәt  - - - 3,347 3,347
   

  
31 dekabr 2006-c il tarixinә qalq 6,600 484 70 5,501 12,655
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Unibank Kommersiya Bank 
31 dekabr 2006-c il tarixinә – Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatlar üzrә Qeydlәr  
 

     

1 Giriş 

Hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlar 31 dekabr 2006-c il tarixindә tamamlanan il üçün Beynәlxalq Maliyyә 
Hesabat Standartlarna (“BMHS”) uyğun olaraq Unibank Kommersiya Bank (“Bank”) vә onun törәmә müәssisәsi üçün 
(birlikdә “Qrup” vә ya “Unibank Qrupu” adlandrlacaq) üçün tәrtib edilmişdir. 29 sayl Qeydә baxn.  

Bank Azәrbaycan Respublikasnda tәsis edilmişdir vә bu ölkәdә fәaliyyәt göstәrir. Bank Azәrbaycan Respublikasnn 
qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradlmş mәhdud mәsuliyyәtli sәhmdar cәmiyyәtidir.  

Әsas fәaliyyәt növlәri. Bankn әsas fәaliyyәti Azәrbaycan Respublikasnda hüquqi vә fiziki şәxslәr üçün bank xidmәtlәrinin 
göstәrilmәsindәn ibarәtdir. Bank 1992-ci ildәn Azәrbaycan Respublikas Milli Bank (“ARMB”) tәrәfindәn verilmiş ümumi 
bank lisenziyas әsasnda fәaliyyәt göstәrir. 

Bankn Azәrbaycan Respublikasnda beş filial vardr (2005: üç filial). 

Bankn hüquqi ünvan vә fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә. Bankn hüquqi ünvan aşağdak kimidir: 

R. Behbudov küçәsi 57,  
AZ1022 
Bak 
Azәrbaycan Respublikas 

Әmәliyyat valyutas. Hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarndak mәblәğlәr min Azәrbaycan Manat ilә (“min 
AZN”) әks olunmuşdur. 
 

2 Qrupun Әmәliyyat Mühiti 

Azәrbaycan Respublikasnda yeni yaranmş bazar iqtisadiyyatna xas xüsusiyyәtlәr, o cümlәdәn digәr ölkәlәrdә sәrbәst 
dönәrli valyuta hesab edilmәyәn valyutann, xarici valyuta әmәliyyatlar üzrә mәhdudlaşdrc nәzarәt sisteminin 
mövcudluğu vә nisbәtәn yüksәk inflyasiya vә iqtisadi artm müşahidә olunmaqdadr. Azәrbaycann bank sektoru ictimai 
fikirdәki mәnfi dәyişikliklәrә vә iqtisadi şәraitә qarş hәssasdr. Bәzәn Azәrbaycan iqtisadiyyatnda likvidlik risklәri ilә 
әlaqәdar olaraq bank sektoruna inamn azalmas hallar müşahidә olunur. Bank sektorundak iqtisadi tendensiyalar vә 
aparlacaq islahatlar, habelә Azәrbaycann bank sektorunda likvidlik vә ya inamn azalmas hallarnn Qrupun konsolidasiya 
edilmiş maliyyә vәziyyәtinә mümkün tәsirini qabaqcadan proqnozlaşdrmaq mümkün deyil. 

Azәrbaycan Respublikasnn vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyindә tez-tez müxtәlif şәrhlәr vә dәyişikliklәr baş verir. 
Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikasnda fәaliyyәt göstәrәn banklarn üzlәşdiyi çәtinliklәrә müflislәşmә haqqnda 
qanunvericiliyin gәlәcәkdә tәkmillәşdirilmәsi zәrurәti, girovun qeydiyyat vә istifadәsi üzrә rәsmilәşdirilmiş prosedurlarn 
çatşmazlğ, elәcә dә qanunvericilik vә vergi sistemi ilә bağl digәr maneәlәr daxildir. Azәrbaycan Respublikasnda iqtisadi 
inkişafn gәlәcәk perspektivlәri Hökumәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyә vә monetar islahatlarn effektivliyindәn, elәcә 
dә hüquqi, normativ vә siyasi hadisәlәrin gedişatndan xeyli dәrәcәdә asldr. 

3 Әsas Uçot Prinsiplәrinin Qsa Xülasәsi 

Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn tәrtib edilmәsinin әsas prinsiplәri. Hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlar, satla bilәn maliyyә aktivlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi istisna olmaqla, Beynәlxalq Maliyyә Hesabat 
Standartlarna (“BMHS”) uyğun olaraq ilkin dәyәr prinsipinә әsasәn hazrlanmşdr. Sözü gedәn konsolidasiya edilmiş 
maliyyә hesabatlarnn hazrlanmasnda istifadә edilәn әsas uçot prinsiplәri aşağda göstәrilir. Hәmin uçot prinsiplәri bütün 
dövrlәrә müvafiq şәkildә tәtbiq edilmişdir.  
 
Fasilәsiz fәaliyyәt prinsipi. Rәhbәrlik hazrk maliyyә hesabatlarn fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinә әsasәn hazrlamşdr. Belә 
bir mülahizәdәn istifadә edәrkәn rәhbәrlik Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn maliyyә tәşkilatlar üçün mövcud әlverişli 
makroiqtisadi şәraiti, pul vәsaitlәri üzrә müsbәt daxilolmalar, әmәliyyatlarn gәlirliliyini vә tәlәb olunduqda mövcud olan 
xarici maliyyә resurslarndan istifadәni nәzәrә almşdr. 
 
Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlar. Törәmә müәssisәlәr, Qrupun birbaşa vә ya dolays ilә sәsvermә hüquqlu 
sәhmlәrinin 50%-dәn artq hissәsinә sahib olduğu vә ya qazanc әldә etmәk mәqsәdilә onun maliyyә vә әmәliyyat 
siyasәtinә nәzarәt etmәk gücü olduğu müәssisәlәr vә digәr tәşkilatlardr. Qrupun digәr müәssisәyә nәzarәt etmәsini 
müәyyәnlәşdirәrkәn istifadә edilmәsi vә ya dәyişdirilmәsi mümkün olan potensial sәsvermә hüquqlarnn mövcudluğu vә 
tәsiri nәzәrә alnr. Törәmә müәssisәlәr, onlarn әmәliyyatlar üzrә effektiv nәzarәt Qrupa keçdiyi andan (alq tarixindәn) 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarna daxil edilir vә nәzarәtin itirildiyi tarixdәn konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarndan çxarlr.  
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3 Әsas Uçot Prinsiplәrinin Qsa Xülasәsi (davam) 

Şirkәtdaxili әmәliyyatlar, qalqlar vә qrup şirkәtlәri arasndak әmәliyyatlar üzrә realizasiya olunmamş gәlirlәr konsolidasiya 
edilmiş maliyyә hesabatlarndan silinir; realizasiya olunmamş zәrәrlәr dә dәyәrin әldә edilmәsi hallar istisna olmaqla, 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarndan çxarlr. Bank törәmә müәssisәlәri ilә birlikdә Qrup tәrәfindәn qәbul edilmiş 
qaydalara uyğun vahid mühasibat siyasәti tәtbiq edir. 

Әsas ölçü anlayşlar. Tәsnifat formalarndan asl olaraq maliyyә vasitәlәri maya dәyәrindә, әdalәtli dәyәrdә vә ya 
amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnrlar. 

Maya dәyәri alq zaman aktivi almaq üçün ödәnilmiş pul vәsaitlәri vә ya onlarn ekvivalentlәrinin mәblәği vә yaxud 
ödәnilmiş digәr mәblәğlәrin әdalәtli dәyәridir vә әmәliyyat xәrclәrini daxil edir. Әmәliyyat xәrclәri maliyyә vasitәsinin alqs, 
emissiyas vә ya satşna birbaşa aid olan marjinal xәrclәri әks etdirir. Marjinal xәrclәr әmәliyyatn hәyata keçirilmәdiyi 
tәqdirdә yaranmayan xәrclәri nәzәrdә tutur. Әmәliyyat xәrclәrinә agentlәrә (satş üzrә agentlәr kimi fәaliyyәt göstәrәn 
işçilәr daxil olmaqla), mәslәhәtçilәrә, brokerlәrә vә dilerlәrә ödәnilmiş haqq vә komissiyalar, tәnzimlәyici agentlәr vә fond 
birjalarna ödәmәlәr, pul köçürmәlәri üzrә vergilәr vә rüsumlar daxildir. Borc tәminatlar vә ya diskontlar, maliyyәlәşdirmә 
xәrclәri, daxili inzibati vә ya holdinq xәrclәri maliyyә xәrclәrinә daxil edilmir.   

Әdalәtli dәyәr kommersiya cәhәtdәn müstәqil әqdlәr daxilindә bilikli vә maraql tәrәflәr arasnda aktivin mübadilә edilә 
bildiyi vә ya öhdәliyin yerinә yetirildiyi mәblәği tәşkil edir. Әdalәtli dәyәr aktiv bazarda alnb satlan maliyyә aktivlәri üçün 
cari bazar qiymәti vә maliyyә passivlәri üçün cari sorğu qiymәtidir. Bir-birinin bazar risklәrini örtәn aktiv vә passivlәr üçün 
Bank risk mövqelәrinin qarşlql әvәzlәşdirilmәsi mәqsәdilә әdalәtli dәyәrin yaradlmasnda әsas kimi orta bazar 
qiymәtlәrindәn istifadә edә bilәr vә xalis açq mövqeyә uyğun olaraq bazar vә ya sorğu qiymәti tәtbiq edә bilәr. Maliyyә 
vasitәsi aktiv bazarda o zaman sәrbәst surәtdә alnb satla bilәn aktiv kimi qәbul edilir ki, onlarn qiymәti hәr hans fond 
birjasndan vә ya maliyyә institutundan hazr vә müntәzәm şәkildә әldә edilә bilsin vә normal şәrtlәr daxilindә mütәmadi 
surәtdә baş verәn bazar әmәliyyatlar nәticәsindә ortaya çxan real qiymәtlәri әks etdirsin.  

Aktiv bazarlardan başqa, kommersiya cәhәtdәn müstәqil әqdlәr daxilindә baş verәn әn son әmәliyyatlar cari әdalәtli 
dәyәrin әsasn tәşkil edir. Әn son әmәliyyatlar nәticәsindә yaranan qiymәtlәr cari әdalәtli dәyәri әks etdirmәdikdә (әgәr 
әmәliyyat mәcburi vә tәcili satş olduqda) onlar müvafiq olaraq tәshih edilir. Müәssisәnin mәcburi, könülsüz vә tәcili 
әmәliyyatlar nәticәsindә aldğ vә yaxud ödәdiyi mәblәğlәr әdalәtli dәyәr kimi qәbul edilә bilmәz.   

Müәyyәn maliyyә vasitәlәri üçün müstәqil bazar qiymәtlәri haqqnda mәlumat mövcud olmadqda, onlarn әdalәtli dәyәrini 
müәyyәn etmәk üçün investisiya qoyulan müәssisәlәrin diskont edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә maliyyә mәlumatlar 
kimi qiymәtlәndirmә üsullar tәtbiq edilir. Qiymәtlәndirmә üsullar müşahidә edilә bilәn bazar mәlumatlar ilә 
dәstәklәnmәyәn fәrziyyәlәrin istifadә olunmasn tәlәb edә bilәr. Bu fәrziyyәlәrin hәr hans birinin mümkün alternativlә 
әvәzlәşdirilmәsi әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqli mәnfәәt, gәlir, cәmi aktiv vә passivlәrin yaranmas ilә nәticәlәnirsә, bu halda 
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnda açqlama verilir. 

Amortizasiya olunmuş maya dәyәri әsas ödәmәlәr çxlmaqla, hesablanmş faizlәri üstә gәlmәklә maliyyә vasitәsinin vә 
yaranmş mümkün zәrәrlәr üzrә hәr hans silinmәni çxmaqla maliyyә aktivlәrinin ilkin qeydә alndğ mәblәği әks etdirir. 
Hesablanmş faizlәrә ilkin uçot zaman tәxirә salnmş әmәliyyat xәrclәrinin vә effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә 
ödәnilәcәk mәblәğ üzrә hәr hans mükafat vә ya diskontun amortizasiyas daxildir. Hesablanmş faiz gәlirlәri vә faiz 
xәrclәri, o cümlәdәn hesablanmş kupon vә amortizasiya olunmuş diskont ayr olaraq göstәrilmir vә konsolidasiya edilmiş 
müvafiq balans maddәlәrinin balans dәyәrlәrinә daxil edilir. 

Effektiv faiz metodu dedikdә balans dәyәri üzrә sabit dövri faiz dәrәcәsi (effektiv faiz dәrәcәsi) әldә etmәk üçün faiz gәlir vә 
ya xәrclәrinin müvafiq dövr әrzindә bölüşdürülmәsi metodu başa düşülür. Effektiv faiz dәrәcәsi, maliyyә vasitәsinin 
gözlәnilәn müddәti vә ya uyğun olduqda daha qsa müddәt әrzindә tәxmin edilәn gәlәcәk mәdaxil vә ya mәxaric pul 
vәsaitlәrini (kreditlәr üzrә gәlәcәk zәrәrlәr istisna olmaqla) maliyyә vasitәsinin xalis balans dәyәrinә dәqiq diskontlaşdran 
dәrәcәdir. Effektiv faiz dәrәcәsi maliyyә alәtindә nәzәrdә tutulan dәyişkәn faiz dәrәcәsi üzrә krediti әks etdirәn mükafat vә 
ya diskont vә yaxud bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğunlaşdrlmayan digәr fәrqlәr istisna olmaqla, dәyişkәn faiz vasitәlәri üzrә 
pul vәsaitlәri axnn faiz dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi tarixinә qәdәr diskont edir. Bu cür mükafat vә ya diskontlar maliyyә 
vasitәsinin gözlәnilәn müddәti әrzindә amortizasiya edilir. Diskont dәyәrinin hesablanmasna müqavilә tәrәflәri arasnda 
ödәnilmiş vә ya alnmş effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsini tәşkil edәn bütün haqlar daxildir (gәlir vә xәrclәrin uçotu 
siyasәtinә baxn).  

Maliyyә vasitәlәrinin ilkin uçotu. Mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda әdalәtli dәyәrdә göstәrilәn dilinq әmәliyyatlar üçün qiymәtli 
kağzlar, derivativlәr vә digәr maliyyә vasitәlәri әvvәlcә әdalәtli dәyәrdә qeydә alnrlar. Bütün digәr maliyyә vasitәlәri 
әmәliyyat xәrclәrini daxil etmәklә әdalәtli dәyәrdә qeydә alnrlar. İlkin uçot zaman әdalәtli dәyәr әn yaxş olaraq әmәliyyat 
qiymәti ilә sübut edilir. İlkin uçot zaman yaranan gәlir vә ya zәrәr yalnz әdalәtli dәyәr ilә әmәliyyat qiymәti arasnda fәrq 
olduqda qeydә alnr. Әmәliyyat qiymәti eyni maliyyә vasitәsilә müşahidә olunan digәr cari bazar әmәliyyatlar vә yaxud 
yalnz müşahidә olunan bazarlardan әldә edilәn mәlumatlara әsaslanan qiymәtlәndirmә üsulu ilә sübut edilir. 
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3  Әsas Uçot Prinsiplәrinin Qsa Xülasәsi (davam) 

Qanunvericilik vә ya bazar konvensiyas ilә müәyyәn edilmiş vaxt çәrçivәsindә tәchiz olunmas nәzәrdә tutulan maliyyә 
vasitәlәrinin bütün digәr alq vә satşlar (“müntәzәm” alq vә satşlar), Qrupun maliyyә vasitәsini tәchiz etmәk öhdәliyini 
üzәrinә götürdüyü әmәliyyat tarixindә qeydә alnr. Maliyyә vasitәlәrinin bütün digәr alq vә satşlar hesablaşma tarixindә 
qeydә alnr. Hәmin maliyyә vasitәlәrinin qüvvәyә minmә tarixi ilә hesablaşma tarixi arasnda baş verәn dәyәr dәyişikliyi 
(ilkin dәyәr vә ya amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnan aktivlәr istisna olmaqla) aşağdak şәkildә qeydә 
alnr: dilinq әmәliyyatlar üçün qiymәtli kağzlar, derivativlәr vә әdalәtli dәyәrindәki dәyişikliyi mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda 
qeydә alnan digәr maliyyә aktivlәri üçün mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda; satla bilәn qiymәtli kağzlar üçün isә kapital 
hesablarnda. 

Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri. Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri asanlqla müәyyәn nağd pul mәblәğinә çevrilә 
bilәn vә dәyәri cüzi dәyişikliklәrә mәruz qalan maddәlәrdir. Overnayt depozitlәr istisna olmaqla, bütün qsamüddәtli 
banklararas yerlәşdirmәlәr digәr banklardan alnacaq vәsaitlәrә daxil edilir. İstifadәsi mәhdudlaşdrlmş vәsaitlәr pul 
vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәrindәn çxarlr. Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә 
qeydә alnr. 

ARMB-dә xarici valyutada yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar. ARMB-dә Manatla vә xarici valyutada yerlәşdirilmiş mәcburi 
ehtiyatlar amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnmaqla, Qrupun gündәlik әmәliyyatlarn maliyyәlәşdirmәk üçün 
nәzәrdә tutulmayan mәcburi ehtiyat depozitlәrini әks etdirir vә bu sәbәbdәn konsolidasiya edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
hesabatnn tәrtib edilmәsi mәqsәdilә pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәrinә aid edilmir.  

Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr. Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr Qrup tәrәfindәn müxbir banklara nağd pul verildiyi 
zaman qeydә alnr. Bu zaman, Qrup tәsbit edilmiş vә ya müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә qaytarlacaq sәrbәst surәtdә alnb 
satla bilmәyәn qeyri-derivativ maliyyә vasitәsinin ticarәtini planlaşdrmr. Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr maya 
dәyәrindә qeydә alnr.  

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar Qrup tәrәfindәn tәsbit edilmiş vә ya 
müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә qaytarlacaq sәrbәst surәtdә alnb satla bilmәyәn qeyri-derivativ maliyyә vasitәsinin 
müştәridәn alnmas vә ya buraxlmas mәqsәdilә nağd pul verildiyi zaman qeydә alnr. Bu halda Bank hәmin maliyyә 
vasitәsinin ticarәtini planlaşdrmr. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar maya dәyәrindә qeydә alnrlar. 

Maliyyә lizinqi üzrә debitor borclar / Gәlirlәrin uçotu. Qrup lizinqverәn qismindә çxş etdikdә vә lizinq obyektlәrinin 
mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar risk vә gәlirlәr lizinqalana ötürüldükdә, lizinqә verilәn aktivlәr maliyyә lizinqi üzrә debitor 
borclar kimi göstәrilir vә gәlәcәk lizinq ödәnişlәrinin diskont edilmiş dәyәrindә qeydә alnr. Maliyyә lizinqi üzrә debitor 
borclar ilkin olaraq lizinq müqavilәsinin bağlanma tarixindә (lizinq müqavilәsinin bağlanma tarixi lizinq müqavilәsinin 
bağlanma tarixi vә ya lizinq münasibәtlәri üzrә iştirakçlar tәrәfindәn lizinqin әsas şәrtlәrinin tәsdiqlәnmә tarixidir, bu 
tarixlәrin hansnn daha tez baş vermәsindәn asl olaraq) müәyyәn edilәn diskont dәrәcәsinә әsasәn lizinq 
münasibәtlәrinin yarandğ tarixdә qeydә alnr.  

Debitor borc mәblәği ilә gәlәcәk lizinq ödәnişlәrinin diskont edilmiş dәyәri arasndak fәrq әldә edilmәmiş maliyyә gәlirlәrini 
әks etdirir. Bu gәlirlәr, lizinq müqavilәsinin qüvvәdә olduğu ümumi müddәt әrzindә daimi gәlirlilik normasn әks etdirәn 
xalis investisiya metodundan (vergidәn әvvәlki) istifadә etmәklә, lizinq müddәti әrzindә qeydә alnr. Birbaşa olaraq lizinq 
münasibәtlәrinin tәşkil edilmәsi ilә әlaqәdar olan әlavә xәrclәr, Qrupun lizinqverәn-istehsalç vә ya lizinqverәn-diler 
qismindә çxş etdiyi hallar istisna olmaqla (bu halda hәmin xәrclәr tәxirәsalnmaz nağd hesablaşman әks etdirәn satşlarda 
olduğu kimi, satş nәticәlәrinә aid edilir) maliyyә lizinqi üzrә debitor borclarn ilkin mәblәğinә daxil edilir vә lizinq dövründә 
qeydә alnmş gәlirlәrin hәcmini azaldr. Lizinqdәn әldә edilәn maliyyә gәlirlәri konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr 
hesabatnda [digәr әmәliyyat gәlirlәrindә] qeydә alnr. 

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr maliyyә lizinqi üzrә debitor borclarn ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә haln 
(“zәrәr hallar”) nәticәsindә yarandğ zaman mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr 
maliyyә lizinqi üzrә debitor borclarn xalis balans dәyәri ilә lizinq müqavilәsindә nәzәrdә tutulan gәlirlililk normasna әsasәn 
diskontlaşdrlan gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin (hәlә baş vermәmiş gәlәcәk zәrәrlәr istisna olmaqla) cari dәyәri  
arasndak fәrq hәcmindә ehtiyat yaratmaqla qeydә alnr. Tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti lizinq müqavilәsi 
üzrә aktivin alnmas vә satlmas nәticәsindә yarana bilәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini әks etdirir.  

Qrup lizinqalan qismindә çxş etdikdә vә mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydalar Qrupa keçdikdә, lizinqә 
verilәn aktivlәr lizinqә verilәn aktivlәrin әdalәtli dәyәri ilә minimal lizinq ödәnişlәrinin cari dәyәrindәn daha aşağ olan ilә 
lizinq münasibәtlәrinin yarandğ tarixdә әsas vәsaitlәrin tәrkibindә qeydә alnr. Hәr bir lizinq ödәnişi öhdәliyin yerinә 
yetirilmәsi vә maliyyә lizinqi üzrә borc qalğndan daimi faiz dәrәcәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә maliyyә xәrclәri arasnda 
bölüşdürülür. Gәlәcәk maliyyә xәrclәri çxlmaqla, icarә üzrә müvafiq öhdәliklәr “borc götürülmüş digәr vәsaitlәr” 
maddәsinә daxil edilir. Faiz xәrclәri effektiv faiz metoduna әsasәn lizinqin müddәti әrzindә mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda 
göstәrilir. Maliyyә lizinqi müqavilәsinә әsasәn әldә edilmiş aktivlәr Qrupun daha qsa lizinq müddәti әrzindә lizinqin 
müddәtinin başa çatdğ anda mülkiyyәt hüququ әldә edәcәyinә kifayәt qәdәr әmin olmadğ halda, onlarn faydal xidmәt 
müddәti әrzindә amortizasiya edilir.             
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Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnan maliyyә aktivlәri üzrә mümkün zәrәr. Maliyyә aktivinin ilkin uçotundan 
sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә haln (“zәrәr hallar”) nәticәsindә yaranmş vә etibarl şәkildә tәxmin edilә bilәn maliyyә 
aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupu üzrә gәlәcәk pul vәsaitlәrinin mәblәğinә vә ya vaxtna tәsir göstәrәn mümkün zәrәrlәr 
mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnrlar. Qrup ayrca qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivi (әhәmiyyәtli vә ya әhәmiyyәtsiz) 
üzrә mümkün zәrәrlәrin baş vermәsinә dair hәr hans obyektiv sübutun mövcud olmadğn müәyyәn etdikdә, o, hәmin 
aktivi analoji kredit riskinә malik olan maliyyә aktivlәri qrupuna aid edir vә onlar mümkün zәrәrlәrә qarş kollektiv şәkildә 
qiymәtlәndirir.  

Aktivlәr üzrә mümkün zәrәrlәrin kollektiv şәkildә qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә maliyyә aktivlәri analoji kredit risk 
xüsusiyyәtlәrinә әsasәn qruplaşdrlr. 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. 

Mümkün zәrәrlәrә qarş kollektiv şәkildә qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivlәri qrupuna daxil olan pul vәsaitlәrinin gәlәcәk 
hәrәkәti hәmin aktivlәrin müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә, rәhbәrliyin keçmişdә baş vermiş zәrәr hallar 
nәticәsindә vaxt keçәcәk mәblәğlәrin hәcmi ilә münasibәtdә tәcrübәsinә vә vaxt keçmiş mәblәğlәrin geri ödәnilmәsinә 
әsasәn tәxmin edilir. Keçmiş dövrlәrә tәsir göstәrmәyәn cari şәraitin tәsirini әks etdirmәk vә cari dövrdә mövcud olmayan 
keçmiş şәraitin tәsirini aradan qaldrmaq mәqsәdilә әvvәlki tәcrübә müşahidә edilә bilәn cari mәlumatlara әsasәn 
tәnzimlәnir.  

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 üzrә mümkün zәrәrlәr ehtiyat hesabnda qeydә alnr. 
Girov qoyulmuş maliyyә aktivi üzrә tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәrinin hesablanmas girovun 
әldә edilmәsi vә satlmas xәrclәri çxlmaqla, girov nәticәsindә yarana bilәn (girovun olub-olmamas ehtimal edildikdә) pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәtini әks etdirir. 

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәrin mәblәği, sonrak dövrdә baş vermiş hadisәyә görә azalarsa vә hәmin azalma obyektiv 
olaraq zәrәrin qeydә alnmasndan sonra baş vermiş hadisәyә (mәsәlәn, borcalann kredit reytinqi üzrә mümkün zәrәr kimi) 
aid edilәrsә, mәnfәәt vә zәrәr hesabatndak ehtiyat hesab tәshih etmәklә, әvvәl qeydә alnmş mümkün zәrәr üzrә әks 
mühasibat düzәlişi aparlr. 

Aktivlәr qaytarla bilmәdikdә onlar, aktivin vә ya onun hissәsinin bәrpa olunmas üçün bütün zәruri prosedurlarn 
tamamlanmasndan vә zәrәrin mәblәğinin müәyyәn edilmәsindәn sonra müvafiq zәrәr ehtiyatndan silinir. 

Satla bilәn qiymәtli investisiya kağzlar. Bu kateqoriyaya, Qrup tәrәfindәn qeyri-müәyyәn müddәt әrzindә saxlanmas 
nәzәrdә tutulan vә likvidlik tәlәblәrinin ödәnilmәsi vә yaxud faiz dәrәcәlәri, valyuta mәzәnnәlәri vә ya sәhmlәrin dәyәrinin 
dәyişmәsi ilә әlaqәdar olaraq hәr an satla bilәn qiymәtli investisiya kağzlar daxildir. Qrup investisiyalar onlarn alndğ 
tarixdә satla bilәn investisiya kağzlar kimi tәsniflәşdirir. 

Satla bilәn qiymәtli investisiya kağzlar әdalәtli dәyәrdә qeydә alnr. Satla bilәn borc qiymәtli kağzlar üzrә faiz gәlirlәri 
effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә hesablanr vә mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. Satla bilәn sәhmlәr 
üzrә dividendlәr Qrupun hәmin sәhmlәr üzrә ödәnişlәri qәbul etmәk hüququ müәyyәn edildikdә, mәnfәәt vә zәrәr 
hesabatnda qeydә alnr. Әdalәtli dәyәrdәki dәyişikliklәrin bütün digәr elementlәri investisiya uçotdan çxarlanadәk vә ya 
ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat yaradlanadәk kapital hesabnda tәxirә salnr. Bu zaman yaranan mәcmu gәlir vә ya 
zәrәr kapital hesabndan mәnfәәt vә zәrәr hesabatna silinir. 

Satla bilәn qiymәtli investisiya kağzlarnn ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә haln (“zәrәr hallar”) 
nәticәsindә yaranmş mümkün zәrәrlәr mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. Satla bilәn qiymәtli investisiya kağzlar 
üzrә zәrәr, hәmin qiymәtli kağzlar üzrә әdalәtli dәyәrin onlarn balans dәyәrindәn artq olduğu halda yaranr. Alq dәyәri ilә 
cari әdalәtli dәyәr arasnda fәrq kimi qiymәtlәndirilәn mәcmu zәrәr, әvvәlki dövrlәrdә mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda hәmin 
aktiv üzrә qeydә alnmş hәr hans zәrәri çxmaqla, kapital hesabndan silinәrәk mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. 
Pay vasitәlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrlәr mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda bәrpa edilmir. Satla bilәn borc qiymәtli 
kağzlar üzrә әdalәtli dәyәr sonrak dövrdә baş vermiş hadisәyә görә artarsa vә hәmin artm obyektiv olaraq zәrәrin 
mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnmasndan sonra baş vermiş hadisәyә aid edilәrsә, cari dövrün mәnfәәt vә zәrәr 
hesabatnda mümkün zәrәr üzrә әks mühasibat düzәlişi aparlr. 

Maliyyә aktivlәrinin uçotdan silinmәsi. Qrup (i) aktivlәr geri alndqda vә ya bu aktivlәrlә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
üzrә hüquqlarn müddәti başa çatdqda, vә ya (ii) Qrup bu aktivlәr üzrә mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydalar 
әsas etibarilә başqa tәrәfә ötürdükdә, vә ya (iii) Qrup bu aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydalar 
әsas etibarilә ötürmәdikdә vә ya saxlamadqda, lakin hәmin aktivlәr üzrә nәzarәt hüququnu özündә saxlamadqda maliyyә 
aktivlәrini uçotdan silir. Nәzarәt qarş tәrәfin öz mülkiyyәtindә olan aktivi satş üzrә әlavә mәhdudiyyәtlәr qoymadan әlaqәli 
olmayan üçüncü tәrәfә satmaq üçün praktiki imkana malik olmadğ hallarda saxlanlr. 
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3  Әsas Uçot Prinsiplәrinin Qsa Xülasәsi (davam) 

Binalar vә avadanlqlar. Binalar vә avadanlqlar, lazm olduqda yğlmş amortizasiyan vә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat 
çxmaqla, ilkin dәyәrdә qeydә alnr.  

Kiçik hәcmli tәmir vә istismar xәrclәri çәkildiyi zaman xәrcә silinir. Binalar vә avadanlqlarn әsas hissәlәrinin vә ya 
komponentlәrinin dәyişdirilmәsi xәrclәri kapitallaşdrlr vә әvәz edilmiş hissәlәr istismardan çxarlr.   

Binalar vә avadanlqlar dәyәrsizlәşdikdә, onlar binalar vә avadanlqlarn istifadәsi nәticәsindә әldә edilәn dәyәr ilә satş 
xәrclәri çxlmaqla әdalәtli dәyәrdәn daha yüksәk olan dәyәrә silinir. Aktivin balans dәyәrindәki azalma mәnfәәt vә zәrәr 
hesabatnda qeydә alnr. Aktivin istifadәsi nәticәsindә әldә edilәn dәyәrin vә ya satş xәrclәri çxlmaqla, onun әdalәtli 
dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә edilәn tәxminlәrdә dәyişiklik baş verdiyi tәqdirdә әvvәlki dövrlәrdә hәr-hans aktiv 
üçün qeydә alnmş dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr bәrpa edilir. 

Binalar vә avadanlqlarn satşndan yaranan gәlir vә zәrәr, gәlir mәblәği vә balans dәyәri arasndak fәrq kimi müәyyәn 
edilir vә mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr.  

Amortizasiya. Torpaq üçün amortizasiya hesablanmr. Digәr әsas vәsaitlәr üzrә amortizasiya bәrabәr çxlmalar metoduna, 
yәni әsas vәsaitlәrin faydal xidmәt müddәti әrzindә aşağdak illik amortizasiya dәrәcәlәrini tәtbiq etmәklә, aktivlәrin ilkin 
dәyәrini qalq dәyәrinә bölmәklә hesablanr:  

Binalar    3%; 
Ofis vә kompüter avadanlğ   25%;  
Mebel, qurğular vә sair   20%;  
Nәqliyyat vasitәlәri   15%; vә  
İcarәyә götürülmüş aktivlәrin әsasl tәmiri müvafiq lizinq müqavilәsinin müddәti әrzindә 

Aktivin artq köhnәldiyi vә istismar müddәti başa çatdğ halda, satş üzrә tәxmin edilәn xәrclәr çxlmaqla, Qrupun hәmin 
aktivin satş nәticәsindә әldә edәcәyi tәxmin edilәn mәblәğ aktivin qalq dәyәridir. Qrup aktivi onun fiziki istismar 
müddәtinin sonuna qәdәr istifadә edәcәyini gözlәdikdә, aktivin qalq dәyәri sfra bәrabәr olur. Aktivlәrin qalq dәyәrlәri vә 
faydal xidmәt müddәtlәri lazm olduqda hәr bir balans tarixindә nәzәrdәn keçirilir vә dәqiqlәşdirilir.  

Qeyri-maddi aktivlәr. Qrupun bütün qeyri-maddi aktivlәri müәyyәn faydal xidmәt müddәtinә malik olmaqla әsasәn 
kapitallaşdrlmş kompüter proqram tәminatndan ibarәtdir.  

Әldә edilmiş proqram tәminat lisenziyalar hәmin proqram tәminatn almaq vә xüsusi proqram şәklindә istifadә etmәk üçün 
çәkilmiş xәrclәr nәzәrә alnmaqla kapitallaşdrlr. Qrup tәrәfindәn nәzarәt olunan identifikasiya edilә bilәn unikal proqram 
tәminat ilә birbaşa әlaqәli olan tәrtibat xәrclәri, xәrclәrdәn artq olan iqtisadi sәmәrә gәtirәcәyi halda qeyri-maddi aktivlәr 
kimi tannr. Kapitallaşdrlmş xәrclәrә proqram tәminatn tәrtib edәn işçilәrә sәrf olunan xәrclәr vә inzibati xәrclәrin 
müvafiq hissәsi daxildir. Proqram tәminat ilә әlaqәdar bütün digәr xәrclәr (tәmir xәrclәri) çәkildikdә xәrcә silinir. 
Kapitallaşdrlmş proqram tәminat onun 4-5 illik faydal xidmәt müddәti әrzindә bәrabәr aşnma prinsipinә әsasәn 
amortizasiya olunur. 

Әmәliyyat lizinqi. Qrup lizinqalan qismindә çxş etdikdә vә lizinq obyektlәrinin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar risk vә gәlirlәr 
lizinqverәn tәrәfindәn Qrupa ötürülmәdikdә, әmәliyyat lizinqi müqavilәlәri üzrә cәmi ödәnişlәr lizinqin müddәti әrzindә 
bәrabәr çxlmalar metoduna әsasәn mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. 

Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr. Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr, müxbir banklar tәrәfindәn nağd pulun vә ya digәr 
aktivlәrin Qrupa verildiyi zaman qeydә alnr. Qeyri-derivativ passivlәr amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә 
alnrlar. Qrup verdiyi borclar geri aldqda, hәmin borc öhdәliklәri konsolidasiya edilmiş balans hesabatndan silinir vә 
passivin balans dәyәri ilә ödәnilmiş mәblәğ arasndak fәrq borcun ödәnilmәsi üzrә yaranan gәlirlәrә daxil edilir. 

Müştәri hesablar. Müştәri hesablar fiziki şәxslәr, dövlәt müәssisәlәri vә ya hüquqi şәxslәr qarşsnda olan qeyri-derivativ 
passivlәrdir vә amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnr. 

Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar. Buraxlmş borc qiymәtli kağzlarna Qrup tәrәfindәn buraxlan istiqrazlar daxildir. Qrup 
buraxdğ borc qiymәtli kağzlarn geri aldqda, hәmin borc öhdәliklәri konsolidasiya edilmiş balans hesabatndan silinir vә 
passivin balans dәyәri ilә ödәnilmiş mәblәğ arasndak fәrq borcun ödәnilmәsi üzrә yaranan gәlirlәrә daxil edilir. 

Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr. Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr beynәlxalq maliyyә institutlar qarşsnda qeyri-derivativ 
öhdәliklәri әks etdirir vә amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnrlar.  
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Mәnfәәt vergisi. Mәnfәәt vergisi hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnda Azәrbaycan Respublikasnn balans 
tarixinә qüvvәdә olan qanunvericiliyinә uyğun olaraq hesablanmşdr. Mәnfәәt vergisi xәrci cari vә tәxirә salnmş mәnfәәt 
vergisindәn ibarәt olub, konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. Lakin, hәmin vә ya başqa dövrdә 
bilavasitә kapital hesablarnda qeydә alnan әmәliyyatlara aid olan vergilәr bilavasitә kapital hesablarnda qeydә alnr.  

Cari mәnfәәt vergisi, cari vә әvvәlki dövrlәr üzrә vergiyә cәlb edilәn mәnfәәt vә ya zәrәr ilә әlaqәdar vergi orqanlarna 
ödәnilәcәk vә ya onlardan geri alnacaq mәblәği tәşkil edir. Vergiyә cәlb edilәn mәnfәәt vә ya zәrәr, Bankn vә ya onun 
törәmә müәssisәsinin maliyyә hesabatlarnn müvafiq vergi bәyannamәlәrinin tәqdim olunmasndan әvvәl tәsdiqlәndiyi 
halda tәxmini göstәricilәrә әsasәn hesablanr. Mәnfәәt vergisindәn başqa digәr vergilәr inzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri 
kimi qeydә alnr. 

Tәxirә salnmş mәnfәәt vergisi balans passivi metodundan istifadә etmәklә, aktiv vә passivlәrin vergi bazas vә maliyyә 
hesabatlar mәqsәdlәri üçün onlarn balans dәyәri arasnda yaranan keçmiş illәrdәn yğlmş vergi zәrәrlәri vә bütün 
müvәqqәti fәrqlәr üçün hesablanr. İlkin uçot zaman istisna hal olaraq, әgәr әmәliyyat maliyyә mәnfәәti vә vergiyә cәlb 
edilәn mәnfәәtә tәsir göstәrmirsә, aktiv vә passivin ilkin qeydә alnmas nәticәsindә yaranan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә 
salnmş vergi hesablanmr (biznes birlәşmәsi hallar istisna olmaqla). Tәxirә salnmş vergi qalqlar, balans tarixinә 
qüvvәdә olan vergi dәrәcәlәrinә әsasәn müvәqqәti fәrqlәrin qaytarlacağ vә ya keçmiş illәrdәn yğlmş vergi zәrәrlәrinin 
istifadә edilәcәyi dövrdә tәtbiq edilmәli vergi dәrәcәlәrindәn istifadә etmәklә hesablanr. Tәxirә salnmş vergi aktiv vә 
passivlәri yalnz Qrupun ayr-ayr şirkәtlәri arasnda әvәzlәşdirilir. Gәlirdәn çxlan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salnmş 
vergi aktivlәri vә keçmiş illәrdәn yğlmş vergi zәrәrlәri o zaman hesablanr ki, bu çxlmalarn realizasiya oluna bilmәsi üçün 
gәlәcәkdә kifayәt qәdәr vergiyә cәlb edilәcәk mәnfәәtin mövcudluğu ehtimal edilsin.  

Kreditlәrlә bağl digәr öhdәliklәr. Qrup akkreditivlәr vә maliyyә zәmanәtlәri daxil olmaqla, kreditlәrlә bağl öhdәliklәri öz 
üzәrinә götürür. Maliyyә zәmanәtlәri müştәrinin üçüncü şәxslәr qarşsnda öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәdiyi vә 
kreditlәr kimi eyni kredit riskinә mәruz qaldğ halda, ödәnişlәrin aparlmas üzrә dәyişilmәz öhdәliklәri әks etdirir. Kreditlәrin 
verilmәsi üzrә maliyyә zәmanәtlәri vә öhdәliklәri әvvәlcә qaydaya görә әldә edilmiş komissiya gәlirlәri ilә tәsdiqlәnәn 
әdalәtli dәyәrlә qeydә alnr. Hәmin mәblәğ öhdәliyin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә bәrabәr çxlmalar metodu ilә 
amortizasiya edilir. Hәr bir balans tarixindә öhdәliklәr (i) ilkin uçot zaman amortizasiya olunmamş mәblәğ ilә (ii) balans 
tarixindә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan xәrclәr üzrә әn yaxş tәxminlәrdәn daha yüksәk olan ilә ölçülür.   

Dividendlәr. Dividendlәr elan edildiklәri dövrdә kapital hesablarnda qeydә alnr. Balans tarixindәn sonra vә maliyyә 
hesabatlarnn imzalanmasndan әvvәl elan edilmiş dividendlәr hesabat tarixindәn sonra baş vermiş hadisәlәr üzrә Qeyddә 
açqlanr. Mәnfәәtin bölüşdürülmәsi vә onun digәr şәkildә istifadәsi Bankn yerli qaydalara uyğun olaraq hazrlanmş 
mühasibat hesabatlarna әsasәn hәyata keçirilir. Azәrbaycan qanunvericiliyindә cari ilin xalis mәnfәәti bölüşdürmәnin әsas 
kimi müәyyәn edilir.  

Gәlir vә xәrclәrin uçotu. Faiz gәlir vә xәrclәri konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda bütün borc vasitәlәri üçün 
effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә hesablama metoduna әsasәn qeydә alnr. Bu metod, faiz gәlir vә xәrclәrinin bir 
hissәsi kimi müqavilә tәrәflәri arasnda ödәnilmiş vә ya alnmş effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsi olan bütün haqlar, 
әmәliyyat xәrclәrini vә digәr mükafat vә ya diskont edilmiş vasitәlәri tәxirә salr.  

Effektiv faiz dәrәcәsindә әks olunan haqlara maliyyә aktivinin yaradlmas vә ya alnmas, yaxud maliyyә passivinin 
buraxlmas ilә әlaqәdar müәssisә tәrәfindәn әldә edilmiş vә ya ödәnilmiş buraxlma haqlar daxildir (mәsәlәn, ödәmә 
qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, zәmanәtlәrin vә ya girovun dәyәrlәndirilmәsi vә qeydә alnmas, maliyyә vasitәsinin 
şәrtlәrinin razlaşdrlmas vә әmәliyyat sәnәdlәrinin işlәnmәsi haqlar). Bazar faiz dәrәcәlәrilә kreditlәrin verilmәsi 
mәqsәdilә Qrup tәrәfindәn әldә edilmiş haqlar, Qrupun xüsusi kredit müqavilәsi imzalayacağ ehtimal edildikdә vә hәmin 
müqavilә әsasnda әldә etdiyi krediti dәrhal üçüncü tәrәfә borc verәcәyi gözlәnilmәdikdә, effektiv faiz dәrәcәsindә әks 
olunur. Kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәr Qrup tәrәfindәn mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda әdalәtli dәyәrlә qeydә alnan 
maliyyә passivlәri kimi göstәrilmir. 

Kreditlәrin vә digәr borc vasitәlәrinin qaytarlmas şübhәli olduqda, onlarn dәyәri gözlәnilәn pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәrinә 
qәdәr azaldlr vә bu kreditlәr üzrә faiz gәlirlәri sonradan mümkün zәrәrlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilmiş effektiv faiz 
dәrәcәsi nәzәrә alnmaqla cari dәyәr diskontunun geri qaytarlmas üçün qeydә alnr. 

Bütün digәr haqq, komissiya, gәlir vә xәrclәr әsasәn göstәrilmәli olan bütün xidmәtlәrin nisbәti kimi göstәrilmiş faktiki 
xidmәtlәrin әsasnda müәyyәn edilәn konkret әmәliyyatn başa çatdrlmas nәzәrә alnmaqla hesablama metodu ilә qeydә 
alnr. Kreditin sindikatlaşdrlmas üzrә haqlar sindikasiya başa çatdrldqda vә Qrup kredit paketinin heç bir hissәsini 
özündә vә eyni effektiv faiz dәrәcәsilә digәr iştirakçlar üçün saxlamadqda gәlir kimi qeydә alnr. 
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Danşqlar vә ya üçüncü tәrәf üçün әmәliyyatlarn aparlmasna (mәsәlәn, kreditlәrin, sәhmlәrin vә ya digәr qiymәtli 
kağzlarn alnmas vә yaxud müәssisәnin alqs vә ya satş) dair danşqlarda iştirak nәticәsindә ödәnilәn haqq vә 
komissiyalar göstәrilәn әmәliyyatn başa çatdğ tarixdә qeydә alnr. İnvestisiya portfelinin idarә olunmas üzrә komissiya 
gәlirlәri vә digәr idarәetmә vә mәslәhәt xidmәtlәri, adәtәn zaman nisbәti prinsipinә әsasәn xidmәtlәrin göstәrilmәsinә dair 
müqavilәlәrin şәrtlәrinә uyğun olaraq әks etdirilir. İnvestisiya fondlarndak aktivlәrin idarә olunmas üzrә komissiya gәlirlәri 
bu cür xidmәtlәrin göstәrildiyi dövr әrzindә proporsional şәkildә qeydә alnr. Eyni prinsip, uzun müddәt әrzindә ardcl 
olaraq göstәrilәn maddi rifahn idarә olunmas, maliyyә planlaşdrmas vә depozitari xidmәtlәri üçün tәtbiq edilir. 

Sәhm mükafat. Sәhm mükafat nizamnamә kapitalna qoyuluşlarn buraxlmş sәhmlәrin nominal dәyәrindәn artq olan 
hissәsidir. 

Xarici valyutann yenidәn qiymәtlәndirilmәsi. Qrupun konsolidasiya edilmiş müәssisәlәrinin funksional valyutas hәmin 
müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi әsas iqtisadi mühitin valyutas hesab edilir. Bankn funksional vә Qrupun hesabat 
valyutas Azәrbaycan Respublikasnn milli valyutas olan Azәrbaycan Manatdr (“AZN”).   

Monetar aktiv vә passivlәr, ARMB-nin müvafiq hesabat tarixinә qüvvәdә olan rәsmi valyuta mәzәnnәsinә әsasәn hәr bir 
müәssisәnin funksional valyutasna çevrilir. Bu cür әmәliyyatlar üzrә hesablaşmalarn hәyata keçirilmәsi vә ARMB-nin ilin 
sonuna olan rәsmi valyuta mәzәnnәsi ilә monetar aktiv vә passivlәrin hәr bir müәssisәsinin funksional valyutasna 
çevrilmәsi nәticәsindә yaranan müsbәt vә mәnfi mәzәnnә fәrqlәri mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnr. İlin sonuna 
qüvvәdә olan valyuta mәzәnnәsi ilә yerli valyutaya çevrilmә qeyri-monetar maddәlәrә, o cümlәdәn pay vasitәlәrinә tәtbiq 
edilmir. Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pay qiymәtli kağzlarn әdalәtli dәyәrinә tәsiri әdalәtli dәyәr üzrә yenidәn qiymәtlәndirmә 
nәticәsindә gәlir vә ya xәrclәrin bir hissәsi kimi qeydә alnr.  

31 dekabr 2006-c il tarixinә xarici valyuta qalqlarnn çevrilmәsindә istifadә olunan әsas valyuta mәzәnnәlәri belә 
olmuşdur: 1 ABŞ Dollar = 0.8714 AZN (2005: 1 ABŞ Dollar = 0.9186 AZN). Azәrbaycan Manatnn digәr xarici valyutalara 
çevrilmәsi ilә әlaqәdar mәhdudiyyәtlәr vә nәzarәt sistemi mövcuddur. Hazrda, Azәrbaycan Manat digәr ölkәlәrdә sәrbәst 
dönәrli valyuta hesab edilmir. 

Әvәzlәşdirmә. Konsolidasiya edilmiş balans hesabatnda maliyyә aktiv vә passivlәrinin әvәzlәşdirilmәsi vә alnan xalis 
mәblәğin balansa daxil edilmәsi yalnz o zaman hәyata keçirilә bilәr ki, qeydә alnmş mәblәğlәrin әvәzlәşdirilmәsi üçün 
hüquqi әsas, xalis mәblәğ әsasnda hesablaşman aparmaq vә eyni zamanda aktivi realizasiya edәrәk passivi ödәmәk 
niyyәti mövcud olsun. 

İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr vә müvafiq ayrmalar. Әmәk haqlar, mәvaciblәr, Azәrbaycan Respublikasnn Sosial Müdafiә 
Fondlarna ödәnişlәr, ödәnişli vә xәstәlik mәzuniyyәtlәri, bonuslar vә pul şәklindә olmayan mükafatlar Qrupun işçilәri 
tәrәfindәn müvafiq xidmәtlәrin göstәrildiyi ildә hesablanr vә qeydә alnr.  

4 Uçot Siyasәtinin Tәtbiqi Zaman Әhәmiyyәtli Mühasibat Tәxminlәri vә Fәrziyyәlәr 

Qrup növbәti maliyyә ili әrzindә aktiv vә passivlәrin qeyd olunmuş mәblәğlәrinә tәsir göstәrәn tәxminlәr vә fәrziyyәlәr irәli 
sürür. Hәmin tәxminlәr vә fәrziyyәlәr müntәzәm olaraq qiymәtlәndirilir vә rәhbәrliyin tәcrübәsinә vә digәr amillәrә, o 
cümlәdәn müәyyәn olunmuş hallarda mәqbul sayla bilәn gәlәcәk hadisәlәrә dair ehtimallara әsaslanr. Uçot siyasәtinin 
tәtbiqi zaman rәhbәrlik fәrziyyәlәrdәn başqa müәyyәn mühakimәlәr dә irәli sürür. Konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarnda qeydә alnmş mәblәğlәrә çox әhәmiyyәtli tәsir göstәrәn mühakimәlәr vә növbәti maliyyә ili әrzindә aktiv vә 
passivlәrin balans dәyәrinә әhәmiyyәtli düzәlişin edilmәsinә sәbәb olan tәxminlәr aşağdaklardan ibarәtdir:  

Kreditlәr vә avanslar üzrә mümkün zәrәrlәr. Qrup müntәzәm olaraq kredit portfeli üzrә mümkün zәrәrin mövcudluğunu 
müәyyәn etmәk üçün onu tәhlil edir. Mümkün zәrәrin konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda qeydә alnb-
alnmamasn müәyyәn edәrkәn, Qrup kredit portfelindә konkret bir kreditin dәyәrindә azalmann müşahidә edilmәsindәn 
әvvәl kredit portfeli üzrә pul vәsaitlәrinin tәxmin edilәn hәrәkәtindә ölçülә bilәn azalman әks etdirәn müşahidә edilә bilәn 
mәlumatn olub-olmamasn müәyyәn etmәk üçün müәyyәn mühakimә irәli sürür. Bu mәlumatlara, borcalanlar qrupunun 
ödәyicilik qabiliyyәtindә vә ya qrupdak aktivlәrin geri ödәnilmәmәsinә birbaşa sәbәb ola bilәn milli vә regional iqtisadi 
şәraitdә mәnfi dәyişikliyin olduğunu әks etdirәn müşahidә edilә bilәn mәlumatlar daxildir. Rәhbәrlik gәlәcәk pul vәsaitlәri 
hәrәkәtini planlaşdrarkәn, kredit riskinә xas xüsusiyyәtlәrә malik olan aktivlәr üçün tarixi zәrәr tәcrübәsinә әsaslanan 
tәxminlәrdәn vә portfeldәki digәr bәnzәr zәrәrlәrә dair obyektiv mәlumatlardan istifadә edir. Gәlәcәk pul vәsaitlәri 
hәrәkәtinin mәblәğini vә vaxtn tәxmin edәrkәn istifadә edilәn metodologiya vә fәrziyyәlәr, tәxmin edilәn mümkün zәrәrlәr 
vә hәqiqi zәrәrlәr arasndak hәr hans fәrqi azaltmaq mәqsәdilә müntәzәm olaraq nәzәrdәn keçirilir. 
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4 Uçot Siyasәtinin Tәtbiqi Zaman Әhәmiyyәtli Mühasibat Tәxminlәri vә Fәrziyyәlәr (davam) 

Maliyyә lizinqi vә maliyyә aktivlәrinin uçotdan silinmәsi. Rәhbәrlik maliyyә vә lizinq aktivlәrinin mülkiyyәt hüququ ilә 
әlaqәdar bütün әhәmiyyәtli risk vә faydalarn qarş tәrәflәrә ötürüldüyünü vә xüsusilә hans risk vә faydalarn daha 
әhәmiyyәtli olduğunu vә әhәmiyyәtli risk vә faydalara aid olduğunu müәyyәn etmәk üçün peşәkar mülahizәlәr irәli sürür.  

Vergi qanunvericiliyi. Azәrbaycan Republikasnn vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyinin müxtәlif şәkildә şәrh edilmәsi 
mümkündür. 26 sayl Qeydә baxn. 

Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlarn ilkin uçotu. Qrup öz fәaliyyәti gedişindә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar aparr. 39 sayl BMS-ә 
uyğun olaraq maliyyә vasitәlәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrdә uçot alnmaldr. Lakin, hәmin әmәliyyatlarn bazar vә ya qeyri-
bazar faiz dәrәcәlәrindә hәyata keçirilmәsini müәyyәn etmәk mәqsәdilә bu cür әmәliyyatlar üçün aktiv bazar mövcud 
olmadqda peşәkar fәrziyyәlәrdәn istifadә etmәk lazm gәlir. Fәrziyyәnin irәli sürülmәsinin әsasn әlaqәli olmayan tәrәflәrlә 
analoji әmәliyyatlarn qiymәtinin müәyyәn edilmәsi vә effektiv faiz dәrәcәsinin tәhlili tәşkil edir.  
 

5 Yeni vә ya Yenidәn İşlәnmiş Standartlarn vә Onlara dair Şәrhlәrin Tәtbiqi 

1 yanvar 2006-ci il tarixdәn Qrup üçün bәzi yeni BMHS-lәr qüvvәyә minmişdir. Aşağda hal-hazrda Qrupun fәaliyyәti üçün 
mәqbul saylan vә ya gәlәcәkdә sayla bilәcәk yeni vә ya yenidәn işlәnmiş standartlar vә onlara dair şәrhlәr tәqdim edilir, 
elәcә dә onlarn Qrupun uçot siyasәtinә tәsiri haqqnda mәlumat göstәrilir. Uçot siyasәtindәki bütün dәyişikliklәr aşağda 
başqa cür göstәrilmәdiyi hallarda, 1 yanvar 2005-ci il tarixinә bölüşdürülmәmiş mәnfәәtә düzәlişlәrin edilmәsi nәzәrә 
alnmaqla, retrospektiv qaydada tәtbiq edilmişdir.  

İFRİC 4, (Beynәlxalq Maliyyә Hesabatlar üzrә Şәrhlәr Komitәsi “Müqavilәdә lizinq әlamәtlәrinin mövcud olmasnn  
müәyyәn edilmәsi” (1 yanvar 2006-c il tarixdәn qüvvәyә minir). İFRİC 4 uyğun olaraq müqavilәdә lizinq әlamәtlәrinin 
mövcud olub-olmadğnn müәyyәn edilmәsi müqavilәnin iqtisadi mәzmununa әsaslanmaldr. Bu mәqsәdlә a) müqavilәnin 
yerinә yetirilmәsinin konkret aktiv vә ya aktivlәrin istifadәsi ilә әlaqәli olub-olmadğnn vә b) müqavilәdә aktivdәn istifadә 
hüququnun ötürülmәsinin nәzәrdә tutulub-tutulmadğnn müәyyәn edilmәsi tәlәb olunur. Qrup müqavilә ilә bağl öz 
münasibәtlәrini qiymәtlәndirmiş vә İFRİC 4 tәtbiq edilmәsi nәticәsindә düzәlişlәrin aparlmasna zәrurәt olmadğ qәnaәtinә 
gәlmişdir. 

BMS 39 (Düzәliş) – “Әdalәtli dәyәr prinsipi ilә qiymәtlәndirmә imkan” (1 yanvar 2006-c il tarixdәn qüvvәyә minir). 39 sayl 
BMS-ә (2003-cü ildә yenidәn işlәnmiş) uyğun olaraq, müәssisәlәr ilkin uçot zaman qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrini mәnfәәt 
vә zәrәr hesabnda (“maliyyә vasitәlәrinin mәnfәәt vә zәrәr hesabnda әdalәtli dәyәrlә ölçülmәsi”) qeydә almaqla, bütün 
maliyyә vasitәlәrini qәti surәtdә әdalәtli dәyәrlә ölçülmәli maliyyә vasitәlәri kimi tәsniflәşdirә bilәr. Standarta edilmiş düzәliş 
“mәnfәәt vә zәrәr hesabnda әdalәtli dәyәrlә ölçülәn” maliyyә vasitәlәri anlayşn dәyişdirmiş vә maliyyә vasitәlәrinin bu 
kateqoriyaya aid edilmәsi imkann mәhdudlaşdrmşdr. Qrup öz uçot siyasәtindә dәyişiklklәr etmiş vә hazrda rәhbәrlik 
yalnz aşağdak hallarda maliyyә vasitәlәrini bu kateqoriyaya aid edir: (a) әgәr bu cür tәsniflәşdirmә әks-tәqdirdә aktiv vә 
öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsi vә ya müxtәlif metodlardan istifadә etmәklә müvafiq gәlir vә xәrclәrin qeydә alnmas 
nәticәsindә yarana bilәcәk uçot uyğunsuzluğunu kәnarlaşdrarsa vә ya әhәmiyyәtli dәrәcәdә azaldarsa; vә ya (b) maliyyә 
aktivlәri, maliyyә öhdәliklәri qrupu vә ya hәr ikisinin idarә edilmәsi, elәcә dә effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi risklәrin idarә 
olunmas vә ya investisiya strategiyalarna uyğun olaraq әdalәtli dәyәr prinsipinә әsasәn hәyata keçirildikdә vә bu prinsip 
haqqnda mәlumat baxlmaq üçün müntәzәm olaraq Bankn İdarә Heyәtinә tәqdim edildikdә. Qrup bu düzәlişi 39 sayl 
BMS-ә әsasәn “әdalәtli dәyәr prinsipi ilә qiymәtlәndirmә imkan” düzәlişinin keçid müddәalarna uyğun olaraq retrospektiv 
qaydada tәtbiq edir. Bu düzәliş hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir 
göstәrmәmişdir. 

BMS 39 (Düzәliş) – “Proqnozlaşdrlan qrupdaxili әmәliyyatlar üzrә pul vәsaitlәri hәrәkәtinin hecinq uçotu” 
(1 yanvar 2006-c il tarixdәn qüvvәyә minir). Hazrk düzәlişә әsasәn, yüksәk ehtimalla proqnozlaşdrlan qrupdaxili 
әmәliyyat üzrә xarici valyuta riski konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatnda heclәşdirilәn maddә kimi nәzәrdәn keçirilә 
bilәr. Bu zaman hәmin әmәliyyat onun iştirakçs olan müәssisәnin funksional valyutas hesab edilmәyәn valyutada әks 
etdirilmәli vә xarici valyuta riski konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәrә tәsir göstәrmәlidir. Qrup hecinq uçotunu tәtbiq 
etmir vә müvafiq olaraq göstәrilәn düzәliş hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir 
göstәrmәmişdir.  

BMS 39 (Düzәliş) – “Maliyyә zәmanәti üzrә müqavilәlәr” (1 yanvar 2006-c il tarixdәn qüvvәyә minir). Hazrk düzәliş 
nәticәsindә buaxlmş maliyyә zәmanәtlәri Qrup tәrәfindәn ilkin uçot zaman bir qayda olaraq әldә edilmiş komissiya 
gәlirlәri ilә tәsdiqlәnәn әdalәtli dәyәrlә qeydә alnmaldr. Sonradan hәmin mәblәğ zәmanәtin qüvvәdә olduğu müddәt 
әrzindә bәrabәr çxlmalar metodu ilә amortizasiya edilir. Hәr bir balans tarixindә zәmanәtlәr (i) ilkin uçot zaman 
amortizasiya olunmamş mәblәğ ilә (ii) balans tarixindә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan xәrclәr üzrә әn yaxş 
tәxminlәrdәn daha yüksәk olan ilә ölçülür. Göstәrilәn düzәliş hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarna 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 
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5 Yeni vә ya Yenidәn İşlәnmiş Standartlarn vә Onlara dair Şәrhlәrin Tәtbiqi (davam) 

BMS 21 (Düzәliş) – “Xarici müәssisәdәki xalis investisiyalar” (1 yanvar 2006-c il tarixdәn qüvvәyә minir). Hazrk düzәlişә 
uyğun olaraq, xarici müәssisәdәki xalis investisiyalarn tәrkib hissәsi olan pul maddәlәri üzrә mәzәnnә fәrqlәri, hәtta hәmin 
kreditlәr borcverәnin vә ya borcalann funksional valyutasnda әks etdirilmәdiyi halda belә, konsolidasiya edilmiş kapitalda 
göstәrilmәlidir. Әvvәlki illәrdә bu cür mәzәnnә fәrqlәrinin konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda göstәrilmәsi 
tәlәb olunurdu. Bundan әlavә, “xarici müәssisәdәki xalis investisiyalar” anlayş indi eyni qrupa daxil olan şirkәtlәr 
arasndak kreditlәri әhatә etir. Göstәrilәn düzәliş hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarna әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
tәsir göstәrmәmişdir.  

BMS 19 (Düzәliş) – “İşçilәrә verilәn mükafatlar” (1 yanvar 2006-c il tarixdәn qüvvәyә minir). Hazrk düzәliş müәyyәn 
edilmiş ödәnişlәrdәn ibarәt pensiya planlar çәrçivәsindә әmәk fәaliyyәtinin başa çatmasndan sonra mükafatlarn 
ödәnilmәsi ilә әlaqәdar aktuari gәlir vә zәrәrlәrinin tam hәcmdә birbaşa olaraq kapital hesabndak bölüşdürülmәmiş 
mәnfәәtә aid edilmәsi üçün әlavә imkanl nәzәrdә tutur. Yeni BMS hәmçinin müәyyәn edilmiş ödәnişlәrdәn ibarәt pensiya 
planlar ilә әlaqәdar vacib mәlumatn açqlanma hәcmini genişlәndirmiş vә işәgötürәn qrupu ilә pensiya plan üzrә işçilәr-
iştirakçlar arasnda müqavilәnin uçot metodlarna aydnlq gәtirmişdir. Göstәrilәn düzәliş hazrk konsolidasiya edilmiş 
maliyyә hesabatlarna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir. 

Yeni vә ya yenidәn işlәnmiş standartlarn tәtbiqinin tәsiri. Yuxarda qeyd olunan yeni vә ya yenidәn işlәnmiş standartlar vә 
onlara dair şәrhlәrin tәtbiqinin 31 dekabr 2006 vә 31 dekabr 2005-ci il tarixlәrinә Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә 
vәziyyәtinә vә hәmin tarixdә tamamlanan illәr üçün konsolidasiya edilmiş әmәliyyat nәticәlәrinә tәsiri әhәmiyyәtli 
olmamşdr. 

6 Mühasibat Uçotu üzrә Yeniliklәr 

Qrupun 1 yanvar 2007-ci il tarixdәn vә ya bu tarixdәn sonra başlayan hesabat dövrlәri üçün mәcburi xarakter daşyan vә ya 
Qrup tәrәfindәn әvvәllәr qәbul edilmәyәn bәzi yeni standartlar vә onlara dair şәrhlәr dәrc olunmuşdur:  

BMHS 7 – “Maliyyә Vasitәlәri: Mәlumatn açqlanmas” vә BMS 1 “Maliyyә Hesabatlarnn Tәqdimat” Standartna әlavә 
dәyişikliklәr – kapital barәdә mәlumatn açqlanmas (1 yanvar 2007-ci il tarixdәn qüvvәyә minir). Yeni BMHS maliyyә 
vasitәlәri haqqnda mәlumatlarn yenilәnmәsi mәqsәdilә mәcburi xarakter daşyan mәlumatlarn açqlanma hәcmini 
genişlәndirmişdir. Mәlumatlarn açqlanma hәcmi әhәmiyyәtli dәrәcәdә artacaq vә bu zaman risklәrin kәmiyyәt aspektlәrinә 
vә risklәrin idarә olunmas metodlarna xüsusi diqqәt ayrlacaqdr. Kәmiyyәt açqlamalar müәssisә daxilindә baş rәhbәrliyә 
tәqdim edilәn mәlumat әsasnda risklәrin dәrәcәsi haqqnda mәlumat әldә etmәyә imkan yaradacaqdr. Kәmiyyәt vә 
keyfiyyәt açqlamalar hәmçinin kredit riski, likvidlik riski vә bazar riski, o cümlәdәn bazar riskinә qarş hәssaslq tәhlili 
haqqnda mәlumat әldә etmәyә imkan yaradacaqdr. BMHS 7 BMS 30 “Banklar vә Analoji Maliyyә İnstitutlarnn Maliyyә 
Hesabatlarnda Açqlamalar” vә BMS 32 “Maliyyә Vasitәlәri: mәlumatlarn açqlanmas vә tәqdim olunmas” Standartnn 
bәzi müddәalarn әvәz edir. 1 sayl BMS-ә Әlavәdә Bankn vә onun törәmә müәssisәsinin kapital vә bu kapitaln idarә 
edilmәsi üsullar haqqnda mәlumat açqlanr. Hazrda Qrup yeni BMHS vә 1 sayl BMS-ә әlavәnin onun maliyyә 
hesabatlarnda açqlanan mәlumatlara tәsirini tәhlil edir. 

BMHS 8, “Әmәliyyat seqmentlәri” (1 yanvar 2009 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Bu 
Standart borc vә ya pay vasitәlәri açq bazarda alnb-satlan tәşkilatlara, elәcә dә açq bazarda hәr-hans növ vasitәlәrin 
yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar maliyyә hesabatlarn tәnzimlәyici orqanlara tәqdim edәn vә ya tәqdim etmәyi planlaşdran 
müәssisәlәrә tәtbiq edilir. BMHS 8 müәssisәlәrin öz әmәliyyat seqmentlәri haqqnda maliyyә vә tәsviri mәlumatlar 
açqlamasn tәlәb edir vә müәssisәlәrin bu cür mәlumat öz maliyyә hesabatlarnda açqlama qaydasn әks etdirir. Hazrda 
rәhbәrlik bu Standartn Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnda seqment haqqnda mәlumatlarn 
açqlanmasna göstәrәcәyi tәsiri qiymәtlәndirir. Rәhbәrlik 8 sayl BMHS-in Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarna tәsir göstәrәcәyini gözlәmir. 

Digәr yeni standartlar vә şәrhlәr. Qrup әvvәllәr aşağdak yeni standartlar vә şәrhlәri qәbul etmәmişdir:  

 IFRIC 7, BMS 29-a uyğun olaraq Yenidәn Hesablama Yanaşmasnn Tәtbiqi (1 mart 2006 vә ya bu tarixdәn sonra, 
yәni 1 yanvar 2007-ci il tarixdәn başlayan dövrlәr üçün qüvvәyә minir);  

 IFRIC 8, BMHS 2-nin Tәtbiq Sahәsi (1 may 2006 vә ya bu tarixdәn sonra, yәni 1 yanvar 2007-ci il tarixdәn 
başlayan dövrlәr üçün qüvvәyә minir); 

 IFRIC 9, Әlavә elementli derivativlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi (1 iyun 2006 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan 
illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir); 

 IFRIC 10, İlkin maliyyә hesabatlar vә dәyәrsizlәşmә (1 noyabr 2006 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr 
üçün qüvvәyә minir); 

 IFRIC 11, IFRS 2 – Qrup vә sәhmdarlardan geri alnmş sәhmlәr üzrә әmәliyyatlar (1 mart 2007 vә ya bu tarixdәn 
sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). 
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6 Mühasibat Uçotu üzrә Yeniliklәr (davam) 

Yuxarda göstәrilәn hallardan başqa, yeni standartlar vә şәrhlәr Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarna 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәyәcәkdir. 

7 Pul Vәsaitlәri vә Onlarn Ekvivalentlәri  

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   
Kassa  5,904 3,637 
ARMB-dәki qalqlar (mәcburi ehtiyat depozitlәrindәn başqa) 1,562 2,440 
Digәr banklardak müxbir hesablar vә overnayt depozitlәr   
- Azәrbaycan Respublikasnda 2,122 1,142 
- Digәr ölkәlәrdә 14,124 2,722 
   
   
Cәmi pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 23,712 9,941 
   

 
31 dekabr 2006-c il tarixinә digәr banklardak müxbir hesablar vә overnayt depozitlәrә Bankn bir rezident bankda 
yerlәşdirdiyi 876 min AZN mәblәğindә depozit daxildir. Eyni zamanda Bank hәmin rezident bankdan eyni mәblәğdә depozit 
cәlb etmişdir vә bu depozit 31 dekabr 2006-c il tarixinә balansda göstәrilmişdir. Hәmin rezident bankn Bankda yerlәşdirdiyi 
overnayt depozit digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr kimi qeydә alnmşdr. Bankla rezident bank arasnda 29 dekabr 2006-
c il tarixindә müqavilә imzalanmş vә müvafiq overnayt depoziti öhdәliklәr yerinә yetirilmәklә 5 yanvar 2007-ci il tarixindә 
geri qaytarlmşdr. 13 sayl Qeydә baxn. 

Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәrinin coğrafi, valyuta, elәcә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl Qeyddә açqlanr. Әlaqәli 
tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 28 sayl Qeyddә açqlanr.  

8 Digәr Banklardan Alnacaq Vәsaitlәr 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   
Digәr banklardak cari müddәtli yerlәşdirmәlәr 4,722 2,574 
   
   

Cәmi digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 4,722 2,574 
   

 
Digәr banklardak cari müddәtli yerlәşdirmәlәrә 31 dekabr 2006-c il tarixinә üç rezident bankda yerlәşdirilmiş 1,345 min 
AZN mәblәğindә qsamüddәtli depozitlәr daxildir. Bu depozitlәr üzrә illik faiz dәrәcәlәri 14% vә 15% tәşkil edir (31 dekabr 
2005: üç rezident bankda illik 14% vә 15% dәrәcәsi ilә 1,343 min AZN mәblәğindә qsamüddәtli depozitlәr 
yerlәşdirilmişdir). Hәmin depozitlәr daha sonra hәmin üç rezident bank tәrәfindәn ayr-ayr kredit müqavilәlәrinә әsasәn 
kredit şәklindә 100% Bankn törәmә müәssisәsi olan Unilizinq şirkәtinә verilmişdir. Hәmin kreditlәr üzrә illik faiz dәrәcәsi 
13% vә 15% tәşkil etmiş vә ödәmә müddәtlәri yuxarda qeyd olunan depozitlәrdә olduğu kimi yanvar 2007 vә may 2007-ci 
ildә başa çatr. 13 sayl Qeydә baxn. Bankn qsamüddәtli depozitlәri vә 100% Bankn törәmә müәssisәsi olan Unilizinq 
şirkәti tәrәfindәn әldә edilmiş kreditlәr hüquqi formalarna görә müvafiq olaraq yerlәşdirilmiş aktivlәr vә üçüncü tәrәflәr 
qarşsnda öhdәliklәri әks etdirdiyinә görә qarşlql şәkildә әvәzlәşdirilmir. 13 sayl Qeydә baxn.  

31 dekabr 2006-c il tarixinә digәr banklardan alnacaq vәsaitlәrin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 4,722 min AZN (31 dekabr 
2005: 2,574 min AZN) tәşkil etmişdir. 27 sayl Qeydә baxn. Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәrin coğrafi, valyuta, elәcә dә 
ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl Qeyddә açqlanr. Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 
28 sayl Qeyddә açqlanr.  
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9 Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   

Cari kreditlәr 82,779 42,880 
Maliyyә lizinqi üzrә debitor borclar 6,654 4,127 
Vaxt keçmiş kreditlәr 568 369 
Hesablanmş faiz gәlirlәri 1,053 501 
   
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat çxlmaqla (3,190) (2,140)
   
   

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 87,864 45,737 
   

 Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyatn hәrәkәti aşağdak kimidir: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   

1 yanvar tarixinә kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat 2,140 1,260 
İl üzrә ehtiyat ayrmalar 1,209 880 
İl әrzindә silinmiş ehtiyat  (159) - 

   
   

31 dekabr tarixinә kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat 
 

3,190 2,140 

 
Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrә risk strukturu aşağdak kimidir: 
 

Min Azәrbaycan Manat ilә              2006 
 

               2005 
 Mәblәğ %  Mәblәğ % 
      

İstehlak kreditlәri      
 - nәqliyyat vasitәlәrinin alnmas 16,992 18.7  7,620 15.9 
 - ticarәt vә xidmәtlәr 13,931 15.3  5,938 12.4 
 - mәnzil vә әmlak girovunun alnmas 3,805 4.2  3,388 7.1 
 - kredit kartlar 2,417 2.7  285 0.6 
 - istehsal 2,195 2.4  1,478 3.1 
 - digәr mәqsәdlәr 14,217 15.6  4,367 9.1 
Cәmi istehlak kreditlәri 53,557 58.9  23,076 48.2 

      

Ticarәt vә xidmәtlәr 11,779 12.9  7,215 15.1 
İstehsal 10,637 11.7  8,937 18.6 
İnşaat 7,932 8.7  2,120 4.4 
Lizinq 6,952 7.6  4,907 10.3 
Kәnd tәsәrrüfat 91 0.1  93 0.2 
Digәr 106 0.1  1,529 3.2 

      
 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar  
(ehtiyat ayrmalarndan әvvәl) 

 

 

91,054 
 

100.0 
 
 

 

47,877 
 

100.0 
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9 Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar (davam)  

31 dekabr 2006-c il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslara sfr mәblәğindә maliyyә lizinqi üzrә ümidsiz debitor 
borclar üçün ehtiyat çxlmaqla, Qrupun törәmә lizinq müәssisәsinin 6,654 min AZN mәblәğindә maliyyә lizinqi üzrә debitor 
borclar daxildir (31 dekabr 2005: 89 min AZN mәblәğindә maliyyә lizinqi üzrә ümidsiz debitor borclar üçün ehtiyat 
çxlmaqla, Qrupun törәmә lizinq müәssisәsinin 4,127 min AZN mәblәğindә maliyyә lizinqi üzrә debitor borclar). 31 dekabr 
2006-c il tarixinә maliyyә lizinqi üzrә debitor borclar, әsasәn müxtәlif növ nәqliyyat vasitәlәrinin vә tibb avadanlqlarnn 
lizinqi ilә әlaqәdar 98 lizinq müqavilәsini әks etdirir (31 dekabr 2005: әsasәn müxtәlif növ nәqliyyat vasitәlәrinin lizinqi ilә 
әlaqәdar 56 lizinq müqavilәsi). Hazrk maliyyә lizinqi müqavilәlәrinin müddәti adәtәn üç il әrzindә başa çatr vә lizinq 
ödәnişlәri hәr ay hәyata keçirilir. Lizinq müddәti әrzindә lizinqә verilәn әmlak üzrә mülkiyyәt hüququ törәmә lizinq 
müәssisәsinә mәxsusdur. Lizinqә verilәn әmlakn müxtәlif sәbәblәr üzündәn zәdәlәnmәsi, oğurlanmas vә digәr hallar kimi 
әlaqәli risklәri adәtәn maliyyә lizinqi müqavilәlәrindә sğorta edilir. Törәmә lizinq müәssisәsinin rәhbәrliyi müntәzәm olaraq 
lizinq mәblәğinin ödәnilmәmiş hissәsinә nәzarәt etmәklә vә lizinq alanlarn maliyyә hesabatlarn tәhlil etmәklә, onlarn 
maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirir. 
 
Maliyyә lizinqi üzrә alnacaq ödәnişlәr (lizinqә qoyulan ümumi investisiyann dәyәri) vә onlarn diskont edilmiş dәyәri 
aşağda göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 1 ildәn az 2-5 il әrzindә  5 ildәn çox Cәmi
  
31 dekabr 2005-ci il tarixinә maliyyә lizinqi üzrә 
alnacaq ödәnişlәr 263 4,644 - 4,907 

   
Maliyyә gәlirlәrinin qazanlmamş hissәsi (50) (642)  (692)
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat (4) (84) - (88)
   
   
31 dekabr 2005-ci il tarixinә lizinq üzrә alnacaq 
ödәnişlәrin diskont edilmiş dәyәri 209 3,918 - 4,127 

   
   
   
31 dekabr 2006-c il tarixinә maliyyә lizinqi üzrә 
alnacaq ödәnişlәr 720 6,232 - 6,952 

   
Maliyyә gәlirlәrinin qazanlmamş hissәsi (63) (235) - (298)
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat - - - - 
   
   
31 dekabr 2006-c il tarixinә maliyyә lizinqi üzrә 
alnacaq ödәnişlәrin diskont edilmiş dәyәri 657 5,997 - 6,654 

  

31 dekabr 2006-c il tarixinә Bank 39 borcalana (31 dekabr 2005: 36 borcalan) ümumi mәblәği 28,410 min AZN (31 dekabr 
2005: 16,031 min AZN) mәblәğindә kredit vermişdir. Bu kreditlәr ümumi kredit portfelinin 31%-ni (31 dekabr 2005: 33%) 
tәşkil edir. 
 
31 dekabr 2006-c il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarn tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 87,864 min AZN  
(31 dekabr 2005: 45,737 min AZN) tәşkil etmişdir. 27 sayl Qeydә baxn.   
 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarn coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl 
Qeyddә göstәrilir. Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 28 sayl Qeyddә açqlanr. 
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10 Satla Bilәn İnvestisiya Kağzlar 

Min Azәrbaycan Manat ilә 
 

2006 
 

2005 
   

Sәrbәst surәtdә alnb satla bilmәyәn sәhmlәr 762 362 
ARMB-nin notlar - 399 
Azәrbaycan Respublikas Maliyyә Nazirliyinin notlar 550 3,588 

   
   

Cәmi satla bilәn investisiya kağzlar 1,312 4,349 
   
 
Satla bilәn investisiya kağzlar haqqnda әtrafl mәlumat aşağda göstәrilir:    
 

     Balans dәyәri 
Ad 

Fәaliyyәt  
növü 

Qeydiyyat  
ölkәsi 2006 2005

     
Bak Fond Birjas Fond birjas Azәrbaycan Respublikas 60 60 
Milli Kart Kart prosessinqi Azәrbaycan Respublikas 400 - 
MBASK Sğorta şirkәti Sğorta Azәrbaycan Respublikas 302 302 
     
     

Cәmi sәrbәst surәtdә alnb satla bilmәyәn sәhmlәr   762 362 
    

 
Bak Fond Birjasna investisiya qoyuluşu 2000-ci ildә hәyata keçirilmişdir vә bu investisiya qoyuluşu ümumi nizamnamә 
kapitalnn 5.56%-ni tәşkil edir. Hazrda Azәrbaycan Respublikasnda fond birjas praktiki baxmdan inkişaf mәrhәlәsindәdir 
vә hazrk hesabat tarixinә Bak Fond Birjasnn fәaliyyәti hәlә başlanğc mәrhәlәsindәdir. Bununla belә, Qrupun rәhbәrliyi 
hesab edir ki, bu investisiya qoyuluşunun әdalәtli dәyәri onun balans dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnmir. 
 
Milli Kart prosessinq mәrkәzinә investisiya 2006-c ildә yatrlmşdr vә bu investisiya qoyuluşu ümumi nizamnamә 
kapitalnn 10%-ni tәşkil edir. Hazrda Milli Kart prosessinq mәrkәzinin hesabat tarixinә fәaliyyәti hәlә başlanğc 
mәrhәlәsindәdir. Buna baxmayaraq, Qrupun rәhbәrliyi hesab edir ki, bu investisiya qoyuluşunun әdalәtli dәyәri onun balans 
dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnmir. 
 
15 mart 2005-ci il tarixindә MBASK sğorta şirkәtinin ümumi nizamnamә kapitalnn artmasndan sonra, Qrup hәmin 
şirkәtdәki investisiya qoyuluşunu artrmşdr. 2005-ci il әrzindә MBASK sğorta şirkәtinin ümumi nizamnamә kapital 700 min 
AZN-dәn 2,000 min AZN-dәk artmşdr. Qrup şirkәtdәki iştirakç payn 10.6% sәviyyәsindә saxlamaq mәqsәdilә, MBASK 
sğorta şirkәtinin nizamnamә kapitalna 136 min AZN әlavә etmişdir. Nәticәdә, Qrupun 31 dekabr 2005-ci il tarixinә MBASK 
sğorta şirkәtindәki investisiya qoyuluşunun nominal dәyәri 212 min AZN tәşkil etmişdir. 31 dekabr 2006-c il tarixinә 
Qrupun MBASK sğorta şirkәtindәki investisiya qoyuluşunun tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 302 min AZN (31 dekabr 2005: 
302 min AZN) olmuşdur. 
 
Qrupun MBASK sğorta şirkәtindәki investisiya qoyuluşu üzrә hәrәkәtlәr aşağdak kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

 
31 dekabr 2006-c il 

tarixindә bitәn il 
31 dekabr 2005-ci il 

tarixindә bitәn il 
   

1 yanvar tarixinә balans dәyәri 302 76 
İl üzrә satla bilәn investisiya kağzlar üzrә әdalәtli  
dәyәr ehtiyatndak hәrәkәt - 90 
Әlavә sәhmlәrin alnmas - 136 
   

   

31 dekabr tarixinә balans dәyәri 302 302 
 

 
Satla bilәn investisiya kağzlar üzrә әdalәtli dәyәr ehtiyatndak 90 min AZN mәblәğindә hәrәkәt, 20 min AZN mәblәğindә 
tәxirә salnmş mәnfәәt vergisi çxlmaqla (27 sayl Qeydә baxn), 31 dekabr 2005-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә 
konsolidasiya edilmiş sәhmdar kapitalnda dәyişikliklәr hesabatnda satla bilәn investisiya kağzlar üzrә 70 min AZN 
mәblәğindә yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyat kimi qeydә alnmşdr. 31 dekabr 2006-c il tarixindә tamamlanan il әrzindә 
hәmin qiymәtli kağzlarn әdalәtli dәyәrindә әhәmiyyәtli dәyişikliklәr olmadğna görә, 2006-c ildә satla bilәn investisiya 
kağzlar üzrә әdalәtli dәyәr ehtiyatnda heç bir hәrәkәt olmamşdr.   
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10 Satla Bilәn İnvestisiya Kağzlar (davam)  

Azәrbaycan Respublikas Maliyyә Nazirliyinin notlar Azәrbaycan Respublikas Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn bir ilәdәk 
buraxlan qsamüddәtli borc qiymәtli kağzlarn әks etdirir. Bu notlar üzrә orta çәkili gәlirlilik 9.6%-9.9% tәşkil edir.  
31 dekabr 2006-c il tarixinә balansda olan notlar emitent tәrәfindәn yanvar 2007-ci ildә tam olaraq ödәnilmişdir.  
 
Satla bilәn investisiya kağzlarnn coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl 
Qeyddә açqlanr. 
 

11 Binalar vә Avadanlqlar 
 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Qeyd İcarәyә 
götürülmüş 

aktivlәrin әsasl 
tәmiri

Torpaq vә 
binalar

Ofis vә 
kompüter 

avadanlqlar

Mebel, 
qurğular 

vә sair 

Başa 
çatdrlma-

mş 
tikintilәr

Cәmi

  
1 yanvar 2005-ci il tarixinә dәyәr  57 46 597 1,015 8 1,723
Yğlmş amortizasiya   (13) (2) (182) (370) - (567)

   
1 yanvar 2005-ci il tarixinә 
balans dәyәri 

 
44 44 415 645 8 1,156

  
  

Әlavәlәr  110 - 539 523 87 1,259
Köçürmәlәr  8 - - - (8) -
Silinmәlәr  - - (1) (25) - (26)
Amortizasiya ayrmalar 21 (44) (1) (200) (202) - (447)

  
  

31 dekabr 2005-ci il tarixinә 
balans dәyәri 

 
118 43 753 941 87 1,942

  
  

31 dekabr 2005-ci il tarixinә dәyәr  175 46 1,084 1,439 87 2,831
Yğlmş amortizasiya   (57) (3) (331) (498) - (889)

   
31 dekabr 2005-ci il tarixinә 
balans dәyәri 

 
118 43 753 941 87 1,942

   
   
Әlavәlәr  361 - 311 950 106 1,728
Köçürmәlәr  - 193 - - (193) -
Silinmәlәr  - - - - - -
Amortizasiya ayrmalar 21 (45) (4) (294) (315) - (658)

  
  

31 dekabr 2006-c il tarixinә 
balans dәyәri 

 
434 232 770 1,576 - 3,012

   
   
31 dekabr 2006-c il tarixinә dәyәr  536 239 1,395 2,389 - 4,559
Yğlmş amortizasiya   (102) (7) (625) (813) - (1,547)

   
31 dekabr 2006-c il tarixinә 
balans dәyәri 

 
434 232 770 1,576 - 3,012

  

31 dekabr 2006-c il tarixinә binalar vә avadanlqlarn yekun balansna istismarda olan, lakin tamamilә köhnәlmiş 223 min 
AZN (31 dekabr 2005: 191 min AZN) mәblәğindә aktivlәr daxildir. 
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12 Digәr Aktivlәr 
 

Min Azәrbaycan Manat ilә 
 

2006 
 

2005 
   
Başa çatdrlmamş әmlakn alnmas üçün qabaqcadan ödәmәlәr 9,642 - 
Mühasibat proqramnn alnmas üçün qabaqcadan ödәmәlәr - 156 
Qeyri-maddi aktivlәr (amortizasiya çxlmaqla)  314 38 
Lizinq mәqsәdlәri üçün alnmş avadanlq üzrә qabaqcadan ödәmәlәr 206 184 
Bloklaşdrlmş nostro hesablar 77 53 
Qabaqcadan ödәnilmiş sğorta haqlar 51 41 
Digәr 817 123 
   
 
Cәmi digәr aktivlәr 
 

 
11,107 

 
595 

31 dekabr 2006-c il tarixinә başa çatdrlmamş әmlakn alnmas üçün qabaqcadan ödәmәlәr 9,642 min AZN mәblәğindә 
ofis binasnn alnmas üçün ödәnilmiş vәsaitlәri әks etdirir. Qrup başa çatdrlmş binan 2007-ci ilin yaznda tәhvil alacaqdr.  

Lizinq mәqsәdlәri üçün alnmş avadanlq üzrә qabaqcadan ödәmәlәr lizinqә verilmәk üçün nәzәrdә tutulan avadanlq 
tәchizatçlarna verilmiş qabaqcadan ödәmәlәri әks etdirir. 

Bloklaşdrlmş nostro hesablar plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә klirinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün iki rezident bankda 
yerlәşdirilmiş zәmanәt depozitlәrini vә ödәniş sistemi üzrә operatorda yerlәşdirilmiş zәmanәt depozitini әks etdirir. 

Digәr aktivlәrin coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl Qeyddә açqlanr. 

13  Digәr Banklara Ödәnilәcәk Vәsaitlәr 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   
Digәr banklarn müxbir hesablar vә overnayt depozitlәri 798 743 
Digәr banklarn cari müddәtli yerlәşdirmәlәri 5,558 2,537 
   
   
Cәmi digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 6,356 3,280 
   

31 dekabr 2006-c il tarixinә digәr banklarn müxbir hesablar vә overnayt depozitlәrinә bir rezident bankdan cәlb edilmiş 
876 min AZN mәblәğindә overnayt depozitlәr daxildir. Eyni zamanda Bank hәmin rezident bankda eyni mәblәğdә depozit 
yerlәşdirmişdir vә bu depozit 31 dekabr 2006-c il tarixinә balansda göstәrilmişdir. Bankn hәmin rezident bankda 
yerlәşdirdiyi müvafiq overnayt depoziti pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәrindә qeydә alnmşdr. 7 sayl Qeydә baxn. 
 
Digәr banklarn cari müddәtli yerlәşdirmәlәrinә üç rezident bank tәrәfindәn ayr-ayr kredit müqavilәlәrinә әsasәn 100% 
Qrupun törәmә müәssisәsi olan Unilizinq şirkәtinә verilmiş 1,345 min AZN mәblәğindә qsamüddәtli kreditlәr daxildir. Bu 
kreditlәr üzrә illik faiz dәrәcәlәri 13% vә 15% tәşkil edir vә ödәmә müddәtlәri yanvar 2007 vә may 2007-ci ildә başa çatr. 
Eyni zamanda Bank 31 dekabr 2006-c il tarixinә hәmin üç rezident bankda 1,345 min AZN mәblәğindә qsamüddәtli 
depozitlәr yerlәşdirmişdir. Hәmin depozitlәr digәr banklardak cari müddәtli yerlәşdirmәlәrә daxil edilmişdir. Bu depozitlәr 
üzrә illik faiz dәrәcәlәri 14% vә 15% tәşkil edir (31 dekabr 2005: üç rezident bankda illik 14% vә 15% dәrәcәsi ilә 1,343 min 
AZN mәblәğindә qsamüddәtli depozitlәr yerlәşdirilmişdir). 8 sayl Qeydә baxn. 
 
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrin coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl 
Qeyddә açqlanr. Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 28 sayl Qeyddә açqlanr. 
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14 Müştәri Hesablar 

 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
  
Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatlar 3,543 2,996
- Cari/hesablaşma hesablar 2,872 2,556
- Müddәtli depozitlәr 671 440
  
Digәr hüquqi şәxslәr 32,253 12,368
- Cari/hesablaşma hesablar 28,513 9,349
- Müddәtli depozitlәr 3,740 3,019
   
Fiziki şәxslәr 44,600 26,512
- Cari/tәlәb edilәnәdәk hesablar 5,232 2,902
- Müddәtli depozitlәr 39,368 23,610
  
Hesablanmş faiz xәrclәri 564 66
  
  
Cәmi müştәri hesablar  80,960 41,942
  

 
2006-c il әrzindә Bank müddәtli depozit portfelinin artrlmasn qarşsna mәqsәd qoymuş vә geniş reklam 
kampaniyalarndan istifadә etmәklә vә faiz dәrәcәlәrini bazar şәraitinә uyğun Artrmaqla fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn 
uzunmüddәtli vә qsamüddәtli depozitlәr cәlb etmişdir.   
 
Müştәri hesablarnn iqtisadi sektorlar üzrә risk strukturu aşağdak kimidir: 

 2006  2005 
Min Azәrbaycan Manat ilә Mәblәğ % Mәblәğ % 
   
Fiziki şәxslәr 45,011 55.6 26,577 63.4 
Enerji 23,058 28.4 3,078 7.3 
Ticarәt vә xidmәtlәr 8,040 9.9 6,005 14.3 
Sğorta 3,542 4.4 3,834 9.1 
İstehsal 312 0.4 405 1.0 
Rabitә 260 0.3 691 1.6 
Dövlәt müәssisәlәri 204 0.3 28 0.1 
İnşaat 97 0.1 273 0.7 
Nәqliyyat 48 0.1 726 1.7 
Digәr 388 0.5 325 0.8 

   
   
Cәmi müştәri hesablar 80,960 100 41,942 100 
   

 
31 dekabr 2006-ci il tarixinә müştәri hesablarnn tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 80,960 min AZN (2005: 41,942 min AZN) 
olmuşdur. 27 sayl Qeydә baxn. 

Müştәri hesablarnn coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl Qeyddә göstәrilir. 
Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 28 sayl Qeyddә açqlanr. 
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15 Buraxlmş Borc Qiymәtli Kağzlar 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
 

 

İstiqrazlar 2,614 - 
Hesablanmş ödәnilәcәk faizlәr 39 - 
  

Cәmi buraxlmş borc qiymәtli kağzlar 2,653 - 
 

 
21 noyabr 2006-c il tarixindә Qrup Bak Fond Birjasnda ilkin yerlәşdirmә vasitәsilә açq bazarda alnb-satlan (Azәrbaycan 
Respublikasnda) hәr birinin nominal dәyәri 1,000 ABŞ dollar olan 5,000 әdәd korporativ istiqraz buraxmşdr. ABŞ dollar 
ilә buraxlmş istiqrazlar üzrә illik faiz dәrәcәsi 13.8%, tәdavül müddәti isә 360 gün tәşkil edir. Bu istiqrazlarn 3,000 әdәdi 
buraxlma tarixindә Kiprdә qeydiyyatdan keçmiş vә orada fәaliyyәt göstәrәn xarici investisiya fonduna satlmş, digәr 2,000 
әdәdi isә hesabat tarixinә Bak Fond Birjasnda satş üçün tәklif olunmuşdur. Qrup hәmin 2,000 әdәd istiqraz hesabat 
tarixindәn sonrak dövr әrzindә iki xarici investisiya fonduna satmşdr. 30 sayl Qeydә baxn. 2,653 min AZN 31 dekabr 
2006-c il tarixinә satlmş 3,000 әdәd sәhmin nominal dәyәrini vә hәmin tarixә sәhmlәr üzrә hesablanmş ödәnilәcәk 
faizlәri әks etdirir.  

16 Borc Götürülmüş Digәr Vәsaitlәr 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005
  
Rezident banklar vә tәşkilatlardan borc götürülmüş vәsaitlәr:  
  - Sahibkarlğa Kömәk Milli Fondu (Azәrbaycan Respublikas) 2,997 2,285
  - Azәrbaycan İpoteka Fondu (Azәrbaycan Respublikas) 51 -
  
AYİB-dәn vә ya AYİB vasitәsilә borc götürülmüş vәsaitlәr 11,994 6,273
Alman-Azәrbaycan Fondundan borc götürülmüş vәsaitlәr 2,581 2,020
Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankndan borc götürülmüş vәsaitlәr 1,952 643
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasndan borc götürülmüş vәsaitlәr 4,357 -
Hollandiya İnkişaf Maliyyә Şirkәtindәn borc götürülmüş vәsaitlәr  4,357 -
Deutsche Investitions-und Entwiklungsgesellschaft MBH-dan borc 
götürülmüş vәsaitlәr 7,407 -

Hesablanmş ödәnilәcәk faizlәr 239 58
  
  
Cәmi borc götürülmüş digәr vәsaitlәr 35,935 11,279
  

 
5 sentyabr 2003-cü il tarixindә Qrupla Azәrbaycan Respublikas İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yannda “Sahibkarlğa Kömәk Milli 
Fondu” arasnda kiçik vә orta sahibkarlğn maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә kredit xәttinin açlmasna dair saziş imzalanmşdr. 
Bu proqram çәrçivәsindә Sahibkarlğa Kömәk Milli Fondu tәrәfindәn Qrupa illik 1.0%-2.0% faiz dәrәcәsilә kredit vәsaitlәri 
tәqdim edilmişdir. Qrup hәmin vәsaitlәri illik 7.0%-8.0% faizdәn artq olmamaq şәrtilә müvafiq tәlәblәrә cavab verәn 
borcalanlara verir. 

17 fevral 2006-c il tarixindә Qrupla Azәrbaycan Respublikas Milli Bank nәzdindә Azәrbaycan İpoteka Fondu (AİF) 
arasnda fiziki şәxslәrә uzunmüddәtli ipoteka kreditlәrinin verilmәsi haqqnda kredit sazişi imzalanmşdr. Bu proqram 
çәrçivәsindә AİF tәrәfindәn Qrupa illik 2.0% faiz dәrәcәsilә kredit vәsaitlәri tәqdim edilmişdir. Qrup hәmin vәsaitlәri illik 
5.0%-6.0% faizdәn artq olmamaq şәrtilә müvafiq tәlәblәrә cavab verәn borcalanlara verir. 

29 noyabr 2002-ci il tarixindә Qrupla Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bank (“AYİB”) arasnda Azәrbaycan 
Respublikasnda kiçik vә orta sahibkarlğn kreditlәşdirilmәsi proqram çәrçivәsindә maksimum 1,500,000 ABŞ dollar 
mәblәğindә kredit xәttinin açlmas barәdә Kredit Müqavilәsi imzalanmşdr. 6 iyun 2003-cü il tarixindә AYİB tәrәfindәn 
ayrlmş ümumi kredit xәttinin 3,000,000 ABŞ dollarnadәk artrlmas barәdә Kredit Müqavilәsinә Әlavә imzalanmşdr. Bu 
kredit xәtti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә ilkin ödәniş 6 noyabr 2004-cü il tarixindә hәyata 
keçirilmәklә, әsas mәblәğin yeddi bәrabәr yarm illik hissәlәrlә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. 31 dekabr 2006-c il 
tarixinә Qrup bu kredit xәttindәn 914,533 ABŞ dollar vә ya 797 min AZN (31 dekabr 2005: 1,829,067 ABŞ dollar vә ya 
1,680 min AZN) istifadә etmişdir. Bankn yuxarda qeyd olunan Kredit Müqavilәsindә nәzәrdә tutulan konkret maliyyә 
şәrtlәrinә riayәt etmәsi tәlәb edilir. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab 
edir.   
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16 Borc Götürülmüş Digәr Vәsaitlәr (davam) 
 
20 may 2006-c il tarixindә Qrupla AYİB arasnda Azәrbaycan Respublikasnda kiçik vә orta sahibkarlğn kreditlәşdirilmәsi 
proqram çәrçivәsindә maksimum 2,500,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit xәttinin açlmas barәdә Kredit Müqavilәsi 
imzalanmşdr. Bu kredit xәtti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә ilkin ödәniş 20 may 2008-ci il tarixindә 
hәyata keçirilmәklә, әsas mәblәğin alt bәrabәr yarm illik hissәlәrlә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. 31 dekabr 2006-
c il tarixinә Qrup bu kredit xәttindәn 100,000 ABŞ dollar vә ya 87 min AZN istifadә etmişdir. Bankn yuxarda qeyd olunan 
Kredit Müqavilәsindә nәzәrdә tutulan konkret maliyyә şәrtlәrinә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә 
Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir.  
 
31 dekabr 2005-ci il tarixinә “AYİB-dәn vә ya AYİB vasitәsilә borc götürülmüş vәsaitlәr”-in qalğna AYİB tәrәfindәn tәşkil 
edilmiş sindikatlaşdrlmş kredit üzrә qalqlar daxildir. 8 aprel 2005-ci il tarixindә Qrupla AYİB-in başçlğ altnda xarici 
banklar arasnda Azәrbaycan Respublikasnda kiçik vә orta sahibkarlq layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi çәrçivәsindә 
5,000,000 ABŞ dollar mәblәğindә Sindikasiya Kreditinin cәlb olunmasna dair Saziş imzalanmşdr. Bu sazişә әsasәn, 
AYİB әsas borcverәn kimi Qrupa kreditin verilmә tarixindәn etibarәn üç ildәn artq müddәtә vә bazar faiz dәrәcәsinә uyğun 
faiz dәrәcәsilә 1,500,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit tәqdim etmişdir. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrup bu kredit 
xәttindәn 1,500,000 ABŞ dollar vә ya 1,307 min AZN istifadә etmişdir (31 dekabr 2005: 1,500,000 ABŞ dollar vә ya 1,378 
min AZN). Digәr borcverәnlәr Anglo-Romanian Bank (İngiltәrә) vә Bank Creditanstalt (Avstriya), kreditin yerdә qalan 
3,500,000 ABŞ dollarlq hissәsini kreditin müddәtinin daha bir il uzadlmaq imkan ilә bir il müddәtinә vә әlavә 250,000 ABŞ 
dollar hәcmindә kredit xәttini bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsilә tәqdim etmişlәr. 31 dekabr 2006-c il tarixinә 
Qrup bu kredit xәttindәn 3,750,000 ABŞ dollar vә ya 3,267 min AZN istifadә etmişdir (31 dekabr 2005: 3,500,000 ABŞ 
dollar vә ya 3,215 min AZN). Bankn yuxarda qeyd olunan Sazişdә nәzәrdә tutulan konkret maliyyә şәrtlәrinә riayәt etmәsi 
tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir. 
 
7 sentyabr 2006-c il tarixindә Qrupla AYİB-in başçlğ altnda xarici banklar arasnda Azәrbaycan Respublikasnda kiçik vә 
orta sahibkarlq layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi çәrçivәsindә 7,500,000 ABŞ dollar mәblәğindә Sindikasiya Kreditinin cәlb 
olunmasna dair ikinci Saziş imzalanmşdr. Bu sazişә әsasәn, AYİB әsas borcverәn kimi kreditin verilmә tarixindәn etibarәn 
dörd ildәn artq müddәtә vә bazar faiz dәrәcәsinә uyğun faiz dәrәcәsilә 2,500,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit tәqdim 
etmişdir. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrup bu kredit xәttindәn 2,500,000 ABŞ dollar vә ya 2,179 min AZN istifadә etmişdir 
(31 dekabr 2005: sfr). Digәr borcverәnlәr Anglo-Romanian Bank (İngiltәrә) vә Bank Creditanstalt (Avstriya), kreditin yerdә 
qalan 5,000,000 ABŞ dollarlq hissәsini kreditin müddәtinin daha bir il uzadlmaq imkan ilә bir il yarm müddәtinә bazar faiz 
dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsilә tәqdim etmişlәr. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrup bu kredit xәttindәn 5,000,000 ABŞ 
dollar vә ya 4,357 min AZN istifadә etmişdir (31 dekabr 2005: sfr). Bankn yuxarda qeyd olunan Sazişdә nәzәrdә tutulan 
konkret maliyyә şәrtlәrinә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt 
olunduğunu hesab edir. 
 
31 dekabr 2006-c il tarixinә Alman-Azәrbaycan Fondundan (“AAF”) borc götürülmüş vәsaitlәrә Azәrbaycan 
Respublikasnda kiçik vә orta sahibkarlğn kreditlәşdirilmәsi proqram çәrçivәsindә AAF-dan alnmş 2,250,000 Avro vә ya 
2,581 min AZN (31 dekabr 2005: 1,850,000 Avro vә ya 2,020 min AZN) mәblәğindә kredit daxildir. AAF, 21 dekabr 1998-ci 
il tarixindә Almaniya Federativ Respublikas ilә Azәrbaycan Respublikas hökumәtlәri arasnda bağlanmş maliyyә 
әmәkdaşlğ haqqnda müqavilәyә vә 8 sentyabr 1999-cu il tarixindә Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”) vә Azәrbaycan 
Respublikas arasnda imzalanmş müvafiq kredit vә maliyyәlәşdirmә razlaşmasna әsasәn yaradlmşdr. 
 
16 yanvar 2003-cü il tarixindә Bank ilә Beynәlxalq Әmәkdaşlq üçün Alman Әmanәt Kassalar Fondu arasnda yenidәn 
işlәnmiş Çәrçivә Sazişi imzalanmşdr ki, bu da әvvәllәr imzalanmş sazişlәri әvәz etmişdir. Hәmin çәrçivә sazişinә (bundan 
sonra “Çәrçivә Sazişi”) әsasәn Qrup, әvvәllәr AAF-dan alnmş bütün kreditlәri 1,000,000 Avro mәblәğindә bir kredit xәttinә 
restrukturizasiya etmişdir. Bu kredit xәttinin 16 yanvar 2003-cü il tarixindәn etibarәn 2 illik güzәşt dövrünü nәzәrә almaqla, 
31 dekabr 2010-cu il tarixindәn gec olmayaraq 10 bәrabәr yarm illik hissәlәrlә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. Bu 
kredit xәtti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur. Çәrçivә Sazişinә edilmiş 3 iyul 2003 vә 14 oktyabr 2003-cü il 
tarixli iki әlavәyә әsasәn kredit xәttinin mәblәği 1,500,000 Avroyadәk artrlmşdr. 20 sentyabr 2004-cü il tarixindә kredit 
xәttinin hәcmi yenidәn 2,000,000 Avroyadәk artrlmşdr. 30 iyun 2005-ci il tarixindә Qrup 100,000 Avro mәblәğindә ilk 
ödәnişi hәyata keçirmişdir.  
 
Çәrçivә Sazişinә әsasәn, Qrup AAF-dan alnmş hәr bir kreditin mәblәği üstә gәl Qrup tәrәfindәn kreditin ödәnilmәyәcәyi 
halda tәminat әks etdirәn әlavә mәblәğ hәcmindә borc vәrәqәlәri buraxmşdr. 2,250,000 Avro (2005: 1,950,000 Avro) vә 
ya 2,581 min AZN (2005: 2,020 min AZN) mәblәğindә әsas borcun ödәnilmәyәcәyi halda, borcalan 2,475,000 Avro (2005: 
2,200,000 Avro) vә ya 2,839 min AZN (2005: 2,279 min AZN) mәblәğindә vәsait ödәmәyi öhdәsinә götürür. Bu Çәrçivә 
Sazişinә hәr-hans maliyyә tәlәbi әlavә edilmәmişdir. 
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16 Borc Götürülmüş Digәr Vәsaitlәr (davam) 
 
11 dekabr 2006-c il tarixindә Qrupla Hollandiya İnkişaf Maliyyә Şirkәti (‘FMO’) arasnda Azәrbaycanda kiçik vә orta 
sahibkarlq layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi çәrçivәsindә 5,000,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit xәttinin tәqdim olunmas 
haqqnda Kredit Sazişi imzalanmşdr. Bu kredit üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә әsas mәblәğin 2007-
ci ilin aprelindәn başlayaraq yeddi bәrabәr yarm illik hissәlәrlә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. 31 dekabr 2006-c il 
tarixinә Qrup 5,000,000 ABŞ dollar vә ya 4,357 min AZN (31 dekabr 2005: sfr) hәcmindә olan kredit xәttini tam olaraq 
istifadә etmişdir. Bundan әlavә, Qrup ikinci sәviyyә kapitalnn artrlmas mәqsәdilә ümumi hәcmi 5,000,000 ABŞ dollar 
olan Subordinasiya Kreditinin alnmas haqqnda Saziş imzalamşdr. Hәmin kredit üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә 
uyğundur vә әsas mәblәğin 2013-cü ilin dekabrnda bir hissәdә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. Bankn yuxarda 
qeyd olunan Kredit Sazişindә nәzәrdә tutulan konkret maliyyә şәrtlәrinә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il 
tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir.    
 
26 dekabr 2006-c il tarixindә Qrupla Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyas arasnda Qrupun lizinq layihәlәrinin 
maliyyәlәşdirilmәsi üçün ümumi hәcmi 5,500,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit xәttinin açlmas barәdә Kredit Sazişi 
imzalanmşdr. Bu kredit xәtti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә ilkin ödәniş 15 iyun 2007-ci il tarixindә 
hәyata keçirilmәklә, әsas mәblәğin sәkkiz bәrabәr yarm illik hissәlәrlә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. 31 dekabr 
2006-c il tarixinә Qrup ümumi hәcmi 5,000,000 ABŞ dollar vә ya 4,357 min AZN (31 dekabr 2005: sfr) olan kredit xәttini 
tam olaraq istifadә etmişdir. Bankn yuxarda qeyd olunan Kredit Sazişindә nәzәrdә tutulan konkret maliyyә şәrtlәrinә riayәt 
etmәsi tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir.  
 

30 noyabr 2005-ci il tarixindә Qrupla Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bank (Yunanstan) arasnda ticarәt maliyyәlәşdirilmәsi 
üçün 3,000,000 ABŞ dollar hәcmindә kredit xәttinin açlmas haqqnda Kredit Sazişi imzalanmşdr. 31 dekabr 2006-ci il 
tarixinә Qrup bu kredit xәttindәn 2,240,000 min ABŞ dollar vә ya 1,952 min AZN (31 dekabr 2005: 700 min ABŞ dollar vә 
ya 643 min AZN) istifadә etmişdir. Bankn yuxarda qeyd olunan Kredit Sazişindә nәzәrdә tutulan konkret maliyyә şәrtlәrinә 
riayәt etmәsi tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir.   
 
31 dekabr 2005-ci il tarixindә Qrupla Deutsche Investitions-und Entwiklungsgesellschaft MBH (‘DEG’) arasnda regionlarda 
kiçik vә orta sahibkarlğn investisiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi çәrçivәsindә 3,000,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit 
xәttinin açlmas haqqnda Kredit Sazişi imzalanmşdr. Bu kredit xәtti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur. 31 
dekabr 2006-c il tarixinә Qrup 3,000,000 ABŞ dollar vә ya 2,615 min AZN mәblәğindә kredit xәttini tam olaraq istifadә 
etmişdir. 17 avqust 2006-c il tarixindә Qrupla DEG arasnda kiçik vә orta sahibkarlğn kreditlәşdirilmәsi çәrçivәsindә 
6,000,000 ABŞ dollar mәblәğindә kredit xәttinin açlmas haqqnda ikinci Kredit Sazişi imzalanmşdr. Bu kredit xәtti üzrә 
faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә ilkin ödәniş 15 dekabr 2007-ci il tarixindә hәyata keçirilmәklә, әsas 
mәblәğin yeddi bәrabәr yarm illik hissәlәrlә geri qaytarlmas nәzәrdә tutulmuşdur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrup bu 
kredit xәttindәn 5,500,000 ABŞ dollar vә ya 4,792 min AZN istifadә etmişdir. Bankn yuxarda qeyd olunan Kredit Sazişindә 
nәzәrdә tutulan konkret maliyyә şәrtlәrinә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Bankn rәhbәrliyi hәmin 
tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir. 
 
31 dekabr 2006-c il tarixinә borc götürülmüş digәr vәsaitlәrin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 35,935 min AZN  
(31 dekabr 2005: 11,279 min AZN) tәşkil etmişdir.  
 
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәrin coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl Qeyddә 
göstәrilir. Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 28 sayl Qeyddә açqlanr. 

 
17 Digәr Passivlәr 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   
Lizinqalanlardan lizinqә verilmiş avadanlq üzrә әldә edilmiş avanslar 184 355 
Lizinqә verilmәk mәqsәdilә alnmş avadanlq üzrә tәchizatçlara ödәnilәcәk mәblәğlәr 396 326 
Ödәnilәcәk peşәkar xidmәt haqlar 42 45 
Digәr 605 118 
   
   

Cәmi digәr passivlәr 1,227 844 
   

Digәr passivlәrin coğrafi, valyuta, elәcә dә ödәmә müddәtlәri vә faiz dәrәcәlәri üzrә tәhlili 25 sayl Qeyddә göstәrilir.  
Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqnda mәlumat 28 sayl Qeyddә açqlanr. 
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18 Nizamnamә Kapital  

Min vahidlә 

Sәhmlәrin 
say

Adi 
sәhmlәr  

AZN  

Sәhm 
mükafat 

AZN

Cәmi 
AZN

  
  
1 yanvar 2005-ci il 2,500 5,000 114 5,114
Emissiya edilmiş yeni sәhmlәr 800 1,600 370 1,970
  
 

 

31 dekabr 20056-ci il 3,300 6,600 484 7,084
  
Emissiya edilmiş yeni sәhmlәr - - - -
   
   

31 dekabr 2006-c il 3,300 6,600 484 7,084
  

Bankn qeydiyyatdan keçmiş nizamnamә kapitalnn nominal dәyәri 6,600 min AZN-dir (2005: 6,600 min AZN). 31 dekabr 
2006-c il tarixinә Bankn bütün sәhmlәri elan edilmiş, buraxlmş vә tamamilә ödәnilmişdir. 

Bankn Müşahidә Şurasnn sәdri cәnab Eldar Qәribli Bankn sәhmlәrinin 50.556% (2005: 50.556%) hissәsinә sahibdir. 
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bank (“AYİB”) Bankn sәhmlәrinin 15.152% (2005: 15.152%), Deutsche Investitions 
Entwicklunsgesllshaft mbH bank (“DEG”) isә 8.333% (2005: 8.333%) hissәsinә sahibdir. 

Bütün adi sәhmlәrin nominal dәyәri 2 AZN-dir (2005: 2 AZN). Bu sәhmlәr bәrabәr hüquqludur vә hәr biri bir sәs hüququ 
verir.  

Sәhm mükafat buraxlmş sәhmlәrin nominal dәyәrindәn artq ödәnilmiş hissәsidir.  

19 Faiz Gәlirlәri vә Xәrclәri 

 
Min Azәrbaycan Manat ilә 

31 dekabr 2006-c il 
tarixindә bitәn il 

31 dekabr 2005-ci il 
tarixindә bitәn il

   

Faiz gәlirlәri  
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar üzrә faiz gәlirlәri  12,960 7,515
Maliyyә lizinqi üzrә faiz gәlirlәri 622 450
Müxbir hesablar vә digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr üzrә faiz gәlirlәri 607 442
İnvestisiya kağzlar üzrә faiz gәlirlәri 431 181

  
   

Cәmi faiz gәlirlәri 14,620 8,588
   
   
Faiz xәrclәri  
Müştәri hesablar üzrә faiz xәrclәri 4,100 1,995
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr vә borc götürülmüş  
digәr vәsaitlәr üzrә faiz xәrclәri 1,882 875

Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar üzrә faiz xәrclәri 39 48
 

  

Cәmi faiz xәrclәri 6,021 2,918
  

Xalis faiz gәlirlәri 8,599 5,670
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20  Haqq vә Komissiya Gәlirlәri vә Xәrclәri 

Min Azәrbaycan Manat ilә 
31 dekabr 2006-c il 

tarixindә bitәn il 
31 dekabr 2005-ci il 

tarixindә bitәn il 
   

Haqq vә komissiya gәlirlәri   
Nağd pul әmәliyyatlar üzrә komissiyalar 1,131 774 
Hesablaşma әmәliyyatlar üzrә komissiyalar 734 306 
Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә komissiyalar 388 251 
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә komissiyalar 262 202 
Zәmanәtlәr vә akkreditivlәr üzrә komissiyalar 19 18 
Digәr haqq vә komissiyalar 186 97 
   
   

Cәmi haqq vә komissiya gәlirlәri 2,720 1,648 
   

   

Haqq vә komissiya xәrclәri   
Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә komissiyalar 147 168 
Hesablaşma әmәliyyatlar üzrә komissiyalar 168 120 
Zәmanәtlәr vә akkreditivlәr üzrә komissiyalar 101 109 
Nağd pulun yğlmas üzrә komissiyalar 128 68 
Digәr haqq vә komissiyalar 77 60 
  
   

Cәmi haqq vә komissiya xәrclәri 
 

621 524 

   

Xalis haqq vә komissiya gәlirlәri 2,099 1,124 
   

 
 

21 İnzibati vә Digәr Әmәliyyat Xәrclәri 

 
Min Azәrbaycan Manat ilә 

31 dekabr 2006-c il 
tarixindә bitәn il 

31 dekabr 2005-ci il 
tarixindә bitәn il 

   
İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr 3,171 1,848 
Binalar vә avadanlqlar üzrә amortizasiya xәrclәri 658 447 
Peşәkar xidmәt haqlar 423 140 
İcarә xәrclәri 390 209 
Reklam xәrclәri 341 372 
Rabitә xәrclәri 192 191 
Mühafizә xәrclәri 136 91 
Nәşriyyat vә dәftәrxana xәrclәri 111 95 
Ezamiyyә xәrclәri 95 62 
Sğorta xәrclәri 69 107 
Tәmir vә istismar xәrclәri 56 55 
Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә xәrclәr 15 5 
Digәr xәrclәr 665 365 

   
   

Cәmi inzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri  6,322 3,987 
   
 
Bankn fәaliyyәtinin genişlәnmәsi, yeni filiallarn açlmas vә bazarda әmәk haqq sәviyyәsinin artmas nәticәsindә işçilәrә 
sәrf olunan xәrclәr il әrzindә artmşdr. 
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22 Mәnfәәt Vergisi 

Mәnfәәt vergisi xәrci aşağdak komponentlәrdәn ibarәtdir:  

Min Azәrbaycan Manat ilә 
31 dekabr 2006-c il 

tarixindә bitәn il 
31 dekabr 2005-ci il 

tarixindә bitәn il 
   
Cari vergi xәrci 1,069 703
Tәxirә salnmş vergi 27 80
  
  

İl üzrә mәnfәәt vergisi xәrci 1,096 783
  

Qrupun mәnfәәtinin böyük bir hissәsinә 22% (2005: 24%) dәrәcәsindә mәnfәәt vergisi hesablanmşdr. Qrupun törәmә 
müәssisәsinin mәnfәәtinә 22% (2005: 24%) dәrәcәsindә mәnfәәt vergisi tәtbiq edilmişdir. Gözlәnilәn vә faktiki tәtbiq 
edilәn vergi xәrclәrinin tutuşdurulmas aşağda göstәrilir.  

Min Azәrbaycan Manat ilә 
31 dekabr 2006-c il 

tarixindә bitәn il 
31 dekabr 2005-ci il 

tarixindә bitәn il 
   
BMHS-ә әsasәn vergidәn әvvәlki mәnfәәt 4,443 2,602
   
   
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn hesablanmş 
mәnfәәt vergisi xәrci (2006: 22%; 2005: 24%)  (977) (624)

  
Vergi mәqsәdlәri üçün çxlmayan xәrclәr vә ya vergidәn azad edilmәyәn 
gәlirlәrin vergi effekti:  

- Gәlirdәn çxlmayan xәrclәr (119) (163)
Vergi dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrin tәsiri (2005-ci ildә 24%-dәn 22%-ә enmişdir) - 4
  
   
İl üzrә mәnfәәt vergisi xәrci (1,096) (783)
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22  Mәnfәәt Vergisi (davam) 

BMHS vә Azәrbaycann vergi qanunvericiliyi arasndak fәrqlәr nәticәsindә maliyyә hesabatlarnn hazrlanmas vә mәnfәәt 
vergisinin hesablanmas mәqsәdlәri çәrçivәsindә aktiv vә passivlәrin balans dәyәri arasnda müvәqqәti fәrqlәr әmәlә gәlir. 
Bu müvәqqәti fәrqlәr üzrә hәrәkәtlәrin vergi tәsiri aşağda göstәrilir vә 22% (2005: 24%) dәrәcәsindә qeydә alnr. 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

31 dekabr 2005 Mәnfәәt vә 
zәrәr 

hesabatnda 
qeydә alnan 

Birbaşa olaraq 
kapital 

hesabnda 
qeydә alnan 

31 dekabr 2006

     
Vergi bazasn artran müvәqqәti fәrqlәrin vergi tәsiri   
Satla bilәn investisiya kağzlarnn әdalәtli 

dәyәrdә yenidәn qiymәtlәndirilmәsi (Qeyd 10) (20) - - (20)
Binalar vә avadanlqlarn amortizasiyas (28) (27) - (55)
   
   

Cәmi tәxirә salnmş vergi öhdәliyi (48) (27) - (75)
   
   

Qeydә alnmş tәxirә salnmş vergi öhdәliyi (48) (27) - (75)
 

 
 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

31 dekabr 2004 Mәnfәәt vә zәrәr 
hesabatnda 
qeydә alnan 

Birbaşa olaraq 
kapital 

hesabnda 
qeydә alnan

31 dekabr 
2005

     
Vergi bazasn azaldan müvәqqәti fәrqlәrin vergi tәsiri  
Kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat 2 (2) - - 
Hesablama metodu ilә qeydә alnmş xәrclәr 5 (5) 
Digәr 5 (5) - - 
  
  

Cәmi tәxirә salnmş vergi aktivi 12 (12) - - 
  
  

Vergi bazasn artran müvәqqәti fәrqlәrin vergi tәsiri  
Satla bilәn investisiya kağzlarnn әdalәtli 

dәyәrdә yenidәn qiymәtlәndirilmәsi (Qeyd 10) - - (20) (20)
Binalar vә avadanlqlarn amortizasiyas 40 (68) (28)
  
  

Cәmi tәxirә salnmş vergi öhdәliyi 40 (68) (20) (48)
  
  

Qeydә alnmş tәxirә salnmş vergi aktivi/(öhdәliyi) 52 (80) (20) (48)
 

23 Dividendlәr 

Min Azәrbaycan Manat ilә 
31 dekabr 2006-c il  

tarixindә bitәn il 
31 dekabr 2005-ci il 

tarixindә bitәn il
   

1 yanvar tarixinә ödәnilәcәk dividendlәr - - 
İl әrzindә elan edilmiş dividendlәr - 1,469 
İl әrzindә ödәnilmiş dividendlәr - (1,469)
   
   

31 dekabr tarixinә ödәnilәcәk dividendlәr  - - 
   
   

İl әrzindә hәr bir sәhm üzrә elan edilmiş dividendlәr - 0.0004
   

 
Bütün dividendlәr Azәrbaycan Manat ilә elan edilmiş vә ödәnilmişdir. 
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24 Seqment Tәhlili 
 

Qrup seqment haqqnda mәlumatn tәqdim olunmas format kimi biznes seqmentlәrindәn istifadә edir.  

Qrupun fәaliyyәti iki әsas biznes seqmentlәri üzәrindә qurulmuşdur:  

• Fәrdi müştәrilәr üçün bank xidmәtlәri – fiziki şәxslәrә bank xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, fiziki şәxslәr üçün cari 
hesablarn açlmas, depozitlәrin cәlb olunmas, pәrakәndә investisiya vasitәlәrinin tәqdim edilmәsi, dәyәrlilәrin 
saxlanmas, kredit vә debet kartlarnn açlmas, istehlak vә ipoteka kreditlәrinin verilmәsi daxildir. 

• Korporativ müştәrilәr üçün bank xidmәtlәri – birbaşa debet vasitәlәrinin tәqdim edilmәsi, cari hesablarn açlmas, 
depozitlәrin cәlb olunmas, overdraftlarn verilmәsi, kredit vә digәr maliyyәlәşdirmә vasitәlәrinin tәqdim edilmәsi, 
xarici valyuta ilә әmәliyyatlar.  

Biznes seqmentlәri arasnda başqa әhәmiyyәtli gәlir vә ya xәrc maddәlәri mövcud deyil. Seqment üzrә aktiv vә passivlәr, 
vergi istisna olmaqla, Qrupun aktiv vә öhdәliklәrinin böyük hissәsini tәşkil edәn әmәliyyat aktiv vә passivlәrindәn ibarәtdir.  

31 dekabr 2006 vә 2005-ci il tarixlәrindә tamamlanan illәr üzrә Qrupun hesabat verilә bilәn әsas biznes seqmentlәri 
haqqnda mәlumat aşağda tәqdim edilir: 

 
Fәrdi müştәrilәr üçün 

bank xidmәtlәri 
Korporativ müştәrilәr 
üçün bank xidmәtlәri 

Cәmi 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
    
    
Üçüncü tәrәflәrdәn әldә edilmiş gәlirlәr 10,697 6,349 7,692 4,569 18,389 10,918 
Digәr seqmentlәrdәn әldә edilmiş gәlirlәr -  -  -   -    -  -   
   
   
Cәmi gәlirlәr  10,697 6,349 7,692 4,569 18,389 10,918 
   
   
Cәmi gәlirlәr:   
- Faiz gәlirlәri 8,599 5,051 6,021  3,537  14,620 8,588 
- Haqq vә komissiya gәlirlәri 1,498 908 1,222  740  2,720 1,648 
- Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә  

gәlir – zәrәri çxmaqla  599 390 450  292  1,049 682 
   
   
Cәmi gәlirlәr 10,696 6,349 7,693  4,569  18,389 10,918 
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24 Seqment Tәhlili (davam) 

 
Fәrdi müştәrilәr üçün 

bank xidmәtlәri 
Korporativ müştәrilәr 
üçün bank xidmәtlәri 

Cәmi 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 2006 2005 2006 2005
 
Seqmentin nәticәlәri 7,038 4,452 4,709 3,023  11,747 7,475 
Bölüşdürülmәmiş xәrclәr  -  -  -  -   (7,304)  (4,874)
Assosiasiya olunmuş müәssisәlәrin vergidәn 
sonrak maliyyә nәticәlәrindә pay  -  -  -  -  -  -  

 
 
Vergidәn әvvәlki mәnfәәt 4,443 2,601 
Mәnfәәt vergisi xәrci  (1,096)  (783)
 
 
Mәnfәәt 3,347 1,818 
 
 
Satş üçün nәzәrdә tutulan uzunmüddәtli aktivlәr (vә 
ya silinmә qruplar) -  -  -  -  -  -  

Digәr seqment aktivlәri 70,171 33,642 56,096 30,817  126,267 64,459 
 
 
Cәmi seqment aktivlәri 70,171 33,642 56,096 30,817  126,267 64,459 
 
 
Digәr bölüşdürülmәmiş aktivlәr  -  -  -  -  14,119 2,537 
 
 
 
Cәmi aktivlәr 70,171 33,642 56,096 30,817  140,386 66,996 
 
 
Satş üçün nәzәrdә tutulan uzunmüddәtli aktivlәrlә 
birbaşa әlaqәli olan öhdәliklәr (vә ya silinmә qruplar) -  -  -  -  -              -  

Digәr seqment öhdәliklәri      (44,600) (23,105) (81,304)   (33,395)  (125,904) (56,500)
 
 
Cәmi seqment öhdәliklәri      (44,600) (23,105)   (81,304)   (33,395)  (125,904) (56,500)
 
 
Cari vә tәxirә salnmş vergi öhdәliklәri -         -                -                -   (600)  (342)
Digәr bölüşdürülmәmiş öhdәliklәr  -  -           -         -   (1,227)     (845)
 
 
Cәmi öhdәliklәr (44,600) (23,105)  (81,304)  (33,395)  (127,731) (57,687)
 
 
Digәr seqment maddәlәri  
Kapital xәrclәri   (6,502)  (711)  (4,881)  (533)  (11,383)  (1,244)
Amortizasiya xәrclәri  (406)  (259)  (305)  (194)  (711)  (453)
Digәr qeyri-pul xәrclәri   (561)  (507)  (421)  (380)  (982)  (887)
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25 Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi 

Qrup daxilindә risklәrin idarә edilmәsi funksiyas maliyyә risklәri (kredit, bazar, coğrafi, valyuta, likvidlik vә faiz dәrәcәsi 
risklәri), әmәliyyat vә hüquqi risklәr ilә әlaqәdar hәyata keçirilir. Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsindә әsas mәqsәd risk 
limitlәrini müәyyәn etmәk vә bu limitlәrin artmamasna nәzarәt etmәkdәn ibarәtdir. Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi, hәmçinin 
risklә ölçülәn optimal kapital ayrmalar, әmәliyyatlar üzrә dәyәrin müәyyәn edilmәsi vә fәaliyyәt nәticәlәrinin 
qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas yaradr. Әmәliyyat vә hüquqi risklәrin idarә edilmәsindә mәqsәd, bu risklәrin azaldlmas 
üçün nәzәrdә tutulan daxili prosedurlarn vә siyasәtin düzgün işlәmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir.  

Kredit riski. Qarş tәrәf ödәmә müddәti başa çatmş borc mәblәğlәrini tam ödәyә bilmәdikdә, Qrup kredit riskinә mәruz 
qalr. Qrup üzlәşdiyi kredit riskinin sәviyyәsini bir borcalan vә ya borcalanlar qrupu vә coğrafi vә ya fәaliyyәt seqmentlәri ilә 
әlaqәdar yaranan risk mәblәğlәrinә limitlәr qoymaqla strukturlaşdrr. Bu cür risklәrә müntәzәm olaraq nәzarәt olunur vә il 
әrzindә mütәmadi olaraq nәzәrdәn keçirilir. Kredit riski sәviyyәsinin mәhsul, borcalan vә sәnaye sektoru üzrә limitlәri 
müntәzәm olaraq İdarә Heyәti tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 

Bir borcalann, o cümlәdәn banklarn vә brokerlәrin kredit riskinә mәruz qalmas sonradan balans üzrә vә balansdankәnar 
risklәri әhatә edәn sub-limitlәrin vasitәsilә vә forvard xarici valyuta müqavilәlәri kimi bazar maddәlәri ilә bağl risk limitlәrini 
gündәlik ötürmәklә mәhdudlaşdrlr. Limitlәr üzrә faktiki risklәrә hәr gün nәzarәt edilir. 

Kredit riski kreditlәrin geri qaytarlmas vә faizlәrin ödәnilmәsi üzrә borcalanlarn vә potensial borcalanlarn öz öhdәliklәrini 
yerinә yetirmәsi bacarğnn müntәzәm şәkildә tәhlili vә lazm olduqda kredit vermә limitlәrinin dәyişdirilmәsi yolu ilә idarә 
olunur. Kredit riskinin idarә olunmas hәmçinin qismәn olaraq tәminatlar vә hüquqi vә fiziki şәxslәrin zәmanәtlәrini almaqla 
tәnzimlәnir.  

Qrupun mәruz qaldğ kredit riskinin maksimum sәviyyәsi, әsasәn balans hesabatnda maliyyә aktivlәrinin balans dәyәrindә 
әks olunur. Potensial kredit riskinin azaldlmas üçün aktiv vә passivlәrin mümkün әvәzlәşdirilmәsinin tәsiri әhәmiyyәtli 
deyil. 

Balansdankәnar maliyyә vasitәlәri üzrә kredit riski, maliyyә vasitәsinin digәr iştirakç tәrәfinin müqavilә üzrә öz 
öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsi nәticәsindә zәrәrin yaranmas ehtimal kimi müәyyәn edilir. Qrup, hәm balans üzrә 
maliyyә vasitәlәri, hәm dә şәrti öhdәliklәr üçün tәsdiqlәmә prosedurlar, risklәrin sәviyyәsinә nәzarәt vә monitorinq 
prosedurlarn müәyyәnlәşdirәn eyni kredit siyasәtini tәtbiq edir. 

Bazar riski. Qrup faiz dәrәcәlәri, valyuta vә qiymәtli kağzlardak açq mövqelәrdәn yaranan bazar risklәrinә mәruz qalr ki, 
bunlar әhәmiyyәtli dәrәcәdә ümumi vә konkret bazar dәyişikliklәrindәn asldr. İdarә Heyәti Qrup tәrәfindәn qәbul edilә 
bilәn risklәrin mәblәği üzrә limitlәr müәyyәn edir vә bu limitlәrә hәr gün nәzarәt edir. Buna baxmayaraq, bu cür 
yanaşmadan istifadә daha әhәmiyyәtli bazar dәyişikliklәri baş verdikdә, bu limitlәrdәn kәnara çxan zәrәrlәrin yaranmasnn 
qarşsn almr. 

Coğrafi risk. Aktivlәr, passivlәr vә kreditlәrlә bağl öhdәliklәr adәtәn qarş tәrәfin fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә üzrә 
tәsniflәşdirilmişdir. Azәrbaycanl qarş tәrәflәrin ofşor şirkәtlәri ilә aparlmş әmәliyyatlar üzrә qalqlar hәmin qarş tәrәflәr ilә 
qalqlar kimi “Azәrbaycan Respublikas” sütununda göstәrilir. Nağd pul, qiymәtli metallar, binalar vә avadanlqlar fiziki 
olaraq saxlanldğ ölkә üzrә tәsniflәşdirilmişdir. 

31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrupun aktiv vә passivlәrinin coğrafi tәhlili aşağda göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Azәrbaycan İӘİT-yә üzv 
olan ölkәlәr 

İӘİT-yә üzv 
olmayan 

ölkәlәr 

Cәmi

    
Aktivlәr    
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 9,588         13,960           164         23,712 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar           8,657               -              -            8,657 
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 4,722               -              -            4,722 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar         87,864               -              -          87,864 
Satla bilәn investisiya kağzlar           1,312               -              -            1,312 
Binalar vә avadanlqlar           3,012               -              -            3,012 
Digәr aktivlәr         10,504             603              -          11,107 
    
  
Cәmi aktivlәr       125,659         14,563           164       140,386 
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25  Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Azәrbaycan İӘİT-yә üzv 
olan ölkәlәr 

İӘİT-yә üzv 
olmayan 

ölkәlәr 

Cәmi

   
Passivlәr   
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr           3,728               14         2,614           6,356 
Müştәri hesablar         80,960               -              -  80,960
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar           -           2,653              -            2,653 
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr           3,049         32,886              -          35,935 
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi                75               -              -                 75 
Cari ödәnilәcәk vergilәr              525               -              -               525 
Digәr passivlәr           1,227               -              -            1,227 
    
  
Cәmi passivlәr         89,564         35,553         2,614 127,731
  
  
Konsolidasiya edilmiş balans üzrә xalis mövqe         36,095       (20,990)       (2,450) 12,655
  
  
Kreditlәrlә bağl öhdәliklәr  (21,460) - - (21,460)
  

 
31 dekabr 2005-ci il tarixinә Qrupun aktiv vә passivlәrinin coğrafi tәhlili aşağda göstәrilir:  

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Azәrbaycan İӘİT-yә üzv 
olan ölkәlәr 

İӘİT-yә üzv 
olmayan 

ölkәlәr 

Cәmi

   
Aktivlәr   
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 7,219 2,529 193 9,941
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 1,857 - - 1,857
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 2,572 2 - 2,574
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 45,737 - - 45,737
Satla bilәn investisiya kağzlar 4,349 - - 4,349
Binalar vә avadanlqlar 1,942 - - 1,942
Digәr aktivlәr 341 150 104 595
   
  
Cәmi aktivlәr 64,017 2,681 297 66,995
  
   
Passivlәr   
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 3,280 - - 3,280
Müştәri hesablar 41,942 - - 41,942
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr  2,291 8,988  - 11,279
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi 48 - - 48
Cari ödәnilәcәk vergilәr 294 - - 294
Digәr passivlәr 518 326 - 844
   
  
Cәmi passivlәr      48,373         9,314              -  57,687
  
  
Konsolidasiya edilmiş balans üzrә xalis mövqe 15,644 (6,633) 297 9,308
  
  
Kreditlәrlә bağl öhdәliklәr  (6,873) (369) (110) (7,352)
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25  Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Xarici valyuta riski. Qrup Azәrbaycan manatna qarş xarici valyuta mәzәnnәlәrindәki dәyişikliklәrin onun maliyyә 
vәziyyәtinә vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsiri ilә әlaqәdar xarici valyuta riskinә mәruz qalr. İdarә Heyәti hәr bir valyuta 
üzrә vә ümumilikdә risklәrin sәviyyәsi ilә әlaqәdar günün sonuna, hәmçinin bir gün әrzindә limitlәr müәyyәn edir vә bu 
limitlәrә gündәlik nәzarәt edir. Aşağdak cәdvәldә 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrupun mәruz qaldğ valyuta riski üzrә 
ümumi tәhlil әks olunur: 

Min Azәrbaycan Manat ilә AZN ABŞ dollar Avro Digәr Cәmi 
      
Aktivlәr      
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri  4,758 13,357  5,416  181         23,712 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 2,207 6,450 -  -           8,657 
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr                 -   4,439              283  -           4,722 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 18,140 69,664                60  -         87,864 
Satla bilәn investisiya kağzlar 1,312                 -                  -  -           1,312 
Binalar vә avadanlqlar 3,012                 -                  -  -           3,012 
Digәr aktivlәr  10,744   362                  1  -         11,107 
  
     
Cәmi aktivlәr         40,173         94,272          5,760            181       140,386 
      
      
Passivlәr      
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr              714           5,640                  2  -           6,356 
Müştәri hesablar         17,888        57,867           5,145  60         80,960 
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar                 -            2,653                 -  -           2,653 
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr           3,049         30,298 2,588  -         35,935 
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi                75                 -                  -  -                75 
Cari ödәnilәcәk vergilәr              525                 -                  -  -              525 
Digәr passivlәr           1,008              219                 -  -           1,227 
   
  
Cәmi passivlәr         23,259         96,677          7,735             60 127,731
  
  
Konsolidasiya edilmiş balans üzrә xalis mövqe    16,914         (2,405)           (1,975)            121         12,655
  



37www.unibank.az

Unibank Kommersiya Bank 
31 dekabr 2006-c il tarixinә – Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatlar üzrә Qeydlәr  
 

     

25  Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

31 dekabr 2005-ci il tarixinә Qrupun valyutalar üzrә mövqeyi aşağdak kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manat ilә AZN ABŞ dollar Avro Digәr Cәmi 
      
Aktivlәr      
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri          4,063           4,011            1,702  165 9,941
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar -            1,857 -  - 1,857
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr          -           2,572                2  - 2,574
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar          10,661         34,091            985  - 45,737
Satla bilәn investisiya kağzlar            4,349  - -  - 4,349
Binalar vә avadanlqlar            1,942  - -  - 1,942
Digәr aktivlәr            275            265              55  - 595
  
     
Cәmi aktivlәr 21,290 42,796 2,744 165 66,995
      
      
Passivlәr      
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr                 -            3,278                  2  - 3,280
Müştәri hesablar 8,048 31,632  2,253 9 41,942
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr           2,286           6,967          2,026  - 11,279
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi 48 -  - - 48
Cari ödәnilәcәk vergilәr 294 -  - - 294
Digәr passivlәr            11            511 322 - 844
  
  
Cәmi passivlәr       10,687       42,388    4,603            9 57,687  
  
  
Konsolidasiya edilmiş balans üzrә xalis mövqe, 
valyuta derivativlәri çxlmaqla 10,603 408

 
(1,859) 156 9,308

  
  
Valyuta forvardlar - (1,625) 1,625 - - 
  
  
Konsolidasiya edilmiş balans üzrә xalis mövqe 10,603 (1,217) (234) 156 9,308
  

Qrup xarici valyutada kreditlәr vә avanslar vermişdir. Azәrbaycan manatna qarş xarici valyuta mәzәnnәlәrindәki 
dәyişikliklәr borcalanlarn ödәniş qabiliyyәtinә tәsir göstәrә vә nәticәdә kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyatn 
artmasna gәtirib çxara bilәr.  

Likvidlik riski. Likvidlik riski aktivlәr üzrә әmәliyyatlarn yerinә yetirilmә müddәtinin passivlәr üzrә әmәliyyatlarn ödәmә 
müddәtlәri ilә uzlaşmadğ hallarda ortaya çxr. Qrup hәr gün müştәri hesablarl üzrә hesablaşmalarn aparlmas, 
depozitlәrin ödәnilmәsi, kreditlәrin verilmәsi, zәmanәtlәrin ödәnilmәsi vә pul vәsaitlәri vasitәsilә hesablaşmalar aparlan 
derivativ maliyyә vasitәlәri üzrә ödәnişlәr üçün mövcud olan pul vәsaitlәrindәn istifadә etmәk riskinә mәruz qalr. Qrup 
yuxarda qeyd edilәn bütün tәlәblәr üzrә öhdәliklәrin eyni zamanda yerinә yetirilmәsi üçün kifayәt qәdәr nağd vәsait 
saxlamr, belә ki, tәcrübәyә әsasәn hәmin öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin lazmi sәviyyәsini kifayәt 
qәdәr dәqiqliklә proqnozlaşdrmaq olar. Likvidlik riski Bankn Aktiv vә Passivlәrin İdarә Edilmәsi Komitәsi tәrәfindәn idarә 
olunur. 

Aşağdak cәdvәldә 31 dekabr 2006-c il tarixinә aktiv vә passivlәr müqavilә üzrә ödәmә müddәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir. 
Bu aktivlәrin hәr hans birinin dәyәrsizlәşmәsini tәsdiqlәyәn mәlumatlar olarsa vә hәmin aktivlәr üzrә hesablaşmalar 
müvafiq müqavilәdә nәzәrdә tutulan tarixdәn sonra aparlarsa, bu cür hallarda tәsniflәşdirmә üçün gözlәnilәn hesablaşma 
tarixindәn istifadә edilir. Bәzi aktiv vә passivlәr daha uzunmüddәtli ola bilәr, mәsәlәn, qsamüddәtli kreditlәrin müddәtinin 
tez-tez uzadlmas nәticәsindә onlar daha uzunmüddәtli xarakter ala bilәr.   
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25  Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Bankn müştәrilәri tәrәfindәn geri götürülmәmiş müddәtli depozitlәr kimi vaxt keçmiş passivlәr “tәlәb edilәnәdәk vә bir 
aydan az” kateqoriyasna daxil edilmişdir. Vaxt keçmiş aktivlәr isә onlarn gözlәnilәn ödәmә müddәti üzrә 
tәsniflәşdirilmişdir. Satla bilәn investisiya kağzlar kimi müqavilә üzrә ödәmә müddәti olmayan müәyyәn aktivlәrin ödәmә 
müddәti onlarn realizasiya olunacağ tarix hesab edilir. ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar bәzi passivlәrin müәyyәn 
faizini tәmsil etmәsini nәzәrә alaraq, müddәt baxmndan hәmin passivlәrlә eyni kateqoriyaya daxil edilmişdir. 

31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrupun likvidlik mövqeyi aşağdak kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Tәlәb 
edilәnәdәk vә 

1 aydan az

1-6 ay 
әrzindә

6-12 ay 
әrzindә

1 ildәn  
çox 

Vaxt 
keçmiş/

Müddәtsiz

Cәmi

       
Aktivlәr       
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 23,712 - - -                  -       23,712 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 4,498 1,941 1,856 362  -        8,657 
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 3,899 823 - -  -        4,722 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 2,172 9,115 16,710 59,867  -      87,864 
Satla bilәn investisiya kağzlar - - - 1,312  -        1,312 
Binalar vә avadanlqlar - - - -          3,012        3,012 
Digәr aktivlәr 1,003 - 9,707 397  -      11,107 
 
 
Cәmi aktivlәr      35,284         11,879       28,273       61,938          3,012    140,386 
       
       
Passivlәr       
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 4,893 - - 1,463                  -         6,356 
Müştәri hesablar 42,066 18,152 17,355 3,387                  -       80,960 
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar - - 2,653 -                  -         2,653 
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr 237 2,104 1,952 31,642                  -       35,935 
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi - - 75 -                  -              75 
Cari ödәnilәcәk vergilәr 525 - - -                  -            525 
Digәr passivlәr 1,227 - - -                  -         1,227 
      
      
Cәmi passivlәr      48,948       20,256      22,035       36,492                  -  127,731
      
      
Xalis likvidlik boşluğu      (13,664)      (8,377)           6,238         25,446           3,012      12,655
       
       
31 dekabr 2006-c il tarixinә mәcmu  
likvidlik boşluğu       (13,664) (22,041) (15,803) 9,643 12,655  

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

Rәhbәrliyin fikrincә Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn maliyyә tәşkilatlar üçün mövcud olan әlverişli makroiqtisadi şәrait, pul 
vәsaitlәri üzrә müsbәt daxilolmalar, әmәliyyatlarn gәlirliliyi vә tәlәb olunduqda mövcud olan xarici maliyyә resurslarndan 
istifadә nәticәsindә likvidlik üzrә uyğunsuzluqdan yaranan risklәr әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalr. 
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25 Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Rәhbәrlik hesab edir ki, müştәri hesablarnn böyük hissәsinin “tәlәb edilәnәdәk” statusuna malik olmasna baxmayaraq, 
hәmin vәsaitlәrin әmanәtçilәrin sayna vә növünә görә diversifikasiyas, elәcә dә Qrupun keçmiş tәcrübәsi göstәrir ki, bu 
cür vәsaitlәr Qrupun fәaliyyәti üçün uzunmüddәtli vә sabit maliyyә mәnbәyi yaradr. Yuxardak cәdvәldә müştәri hesablar 
müqavilә üzrә ödәmә müddәtlәrinә görә göstәrilmişdir. Lakin, Azәrbaycan Respublikasnn Mülki Mәcәllәsinә uyğun olaraq 
fiziki şәxslәr öz depozitlәri üzrә hesablanmş faizlәri itirmәk şәrtilә, hәmin depozitlәri ödәmә müddәtindәn әvvәl geri götürә 
bilәrlәr. 

Zәmanәtlәr vә akkreditivlәr üzrә likvidlik tәlәblәri müvafiq öhdәliklәrin mәblәğindәn çox aşağdr. Belә ki, Qrup adәtәn 
müqavilәlәrә әsasәn vәsaitlәrin üçüncü şәxslәr tәrәfindәn tәlәb edilmәsini proqnozlaşdrmr. 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 onlarn ödәmә müddәtlәrinin başa çatmasndan әvvәl lәğv 
oluna bilәr. 

31 dekabr 2005-ci il tarixinә Qrupun likvidlik mövqeyi aşağdak kimi olmuşdur. 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Tәlәb 
edilәnәdәk vә 

1 aydan az 

1-6 ay 
әrzindә 

6-12 ay 
әrzindә 

1 ildәn 
çox 

Cәmi 

      
Aktivlәr      
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 9,941 - - - 9,941
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 857 598 317 85 1,857
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 553 2,021 - - 2,574
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 1,704 5,071 12,702 26,260 45,737
Satla bilәn investisiya kağzlar - - - 4,349 4,349
Binalar vә avadanlqlar - - -             1,942 1,942
Digәr aktivlәr 411 3 - 181 595
      
      
Cәmi aktivlәr 13,466 7,693 13,019 32,817 66,995
      
      
Passivlәr      
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 1,386 -                  -  1,894 3,280
Müştәri hesablar 19,353 13,512 7,150  1,927 41,942
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr  46 - 3,221  8,012 11,279
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi - - 48  - 48
Cari ödәnilәcәk vergilәr 294 - - - 294
Digәr passivlәr 518 - 326  - 844
      
      
Cәmi passivlәr 21,597 13,512 10,745  11,833 57,687
     
     
Xalis likvidlik boşluğu (8,131) (5,819) 2,274 20,984 9,308
     
     
31 dekabr 2005-ci il tarixinә mәcmu  
likvidlik boşluğu (8,131) (13,950) (11,676) 9,308  
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25  Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Faiz dәrәcәsi riski. Qrup, bazar faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin onun konsolidasiyia edilmiş maliyyә vәziyyәtinә vә pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsiri ilә әlaqәdar riskә mәruz qalr. Bu cür dәyişikliklәr nәticәsindә faiz marjalar arta bilәr, lakin faiz 
dәrәcәlәri üzrә gözlәnilmәyәn dәyişikliklәr baş verdiyi tәqdirdә faiz marjalar hәmçinin azala vә ya zәrәrin yaranmasna 
sәbәb ola bilәr. Aşağdak cәdvәldә 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrupun mәruz qaldğ faiz dәrәcәsi riski üzrә ümumi tәhlil 
әks olunur. Aşağdak cәdvәldә Qrupun aktiv vә passivlәri müqavilә üzrә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsi tarixlәrinә vә ya 
ödәmә tarixlәrinә görә (bunlardan hans daha tez olarsa) tәsniflәşdirilir: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Tәlәb 
edilәnәdәk vә 

1 aydan az

1-6 ay 
әrzindә

6-12 ay 
әrzindә

1 ildәn  
çox 

Vaxt 
keçmiş / 

Faizsiz

Cәmi

  
Aktivlәr  
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 23,712 - - -  -      23,712 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar      - - - -  8,657  8,657 
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 3,899 823 - -  -        4,722 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 2,172 9,115 16,710 59,867  -      87,864 
Satla bilәn investisiya kağzlar - - -          1,312  -        1,312 
Binalar vә avadanlqlar - - - -             3,012        3,012 
Digәr aktivlәr - - - -  11,107      11,107 
 
 
Cәmi aktivlәr    29,783          9,938         16,710        61,179           22,776    140,386 
  
  
Passivlәr  
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 4,893 - - 1,463  -        6,356 
Müştәri hesablar 42,066 18,152 17,355 3,387                 -      80,960 
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar - - 2,653 -  -        2,653 
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr 237 29,172 1,952 4,574                  -      35,935 
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi - 75 - -  -             75 
Cari ödәnilәcәk vergilәr 525 - - -  -           525 
Digәr passivlәr - - - -  1,227        1,227 
   
  
Cәmi passivlәr    47,721        47,399         21,960       9,424             1,227 127,731
  
  
Xalis hәssaslq boşluğu  (17,938)      (37,461)          (5,250)        51,755           21,549      12,655
  
  
31 dekabr 2006-c il tarixinә mәcmu 
hәssaslq boşluğu (17,938) (55,399) (60,649) (8,894) 12,655

  



41www.unibank.az

Unibank Kommersiya Bank 
31 dekabr 2006-c il tarixinә – Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatlar üzrә Qeydlәr  
 

     

25  Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Aşağdak cәdvәldә 31 dekabr 2005-ci il tarixinә Qrupun mәruz qaldğ faiz dәrәcәsi riski üzrә ümumi tәhlil әks olunur. 
Aşağdak cәdvәldә Qrupun aktiv vә passivlәri müqavilә üzrә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsi tarixlәrinә vә ya ödәmә 
tarixlәrinә görә (bunlardan hans daha tez olarsa) tәsniflәşdirilir: 

 

Min Azәrbaycan Manat ilә 

Tәlәb 
edilәnәdәk 
vә 1 aydan 

az

1-6 ay 
әrzindә

6-12 ay 
әrzindә

1 ildәn  
çox 

Qeyri-
monetar

Cәmi

   
Aktivlәr   
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri     9,941 - - - - 9,941
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar   - - - - 1,857 1,857
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 553 2,021 - - - 2,574
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 1,204 5,071 12,702 26,760 - 45,737
Satla bilәn investisiya kağzlar - - - - 4,349 4,349
Binalar vә avadanlqlar - - - -        1,942 1,942
Digәr aktivlәr 411 3 - 181  - 595
    
    
Cәmi aktivlәr 12,109 7,095 12,702 26,941  8,148 66,995
   
   
Passivlәr   
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 1,386             -                   -  1,894  - 3,280
Müştәri hesablar 19,287 13,512 7,150 1,993  - 41,942
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr  46 5,078 3,221 2,934  - 11,279
Tәxirә salnmş vergi öhdәliyi - 48 -  - - 48
Cari ödәnilәcәk vergilәr 294 - -  - - 294
Digәr passivlәr 518 - 326 -  - 844
   
   
Cәmi passivlәr   21,531 18,638 10,697 6,821  - 57,687
   
   
Xalis hәssaslq boşluğu    (9,422) (11,543) 2,005 20,120 8,148         9,308 
   
   
31 dekabr 2005-ci il tarixinә mәcmu 
hәssaslq boşluğu (9,422) (20,965) (18,960) 1,160 9,308

   

Qrup әsasәn bazar faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsindәn asl olaraq faiz dәrәcәlәri müәyyәn edilәn aktiv vә passivlәri ilә 
әlaqәdar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә faiz dәrәcәsi riskinә mәruz qalr. Bu cür aktiv vә passivlәr yuxardak cәdvәldә qsa 
müddәtdә faiz dәyişikliklәrinә mәruz qalan maliyyә vasitәlәri kimi göstәrilir. Qrup, sabit faiz dәrәcәlәrilә aktivlәrin verilmәsi 
vә passivlәrin cәlb edilmәsi nәticәsindә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin әdalәtli dәyәrә tәsiri riskinә mәruz qalr; bu cür aktiv 
vә passivlәr yuxardak cәdvәldә әsasәn uzun müddәtdә faiz dәyişikliklәrinә mәruz qalan maliyyә vasitәlәri kimi tәqdim 
edilir. Praktikada müqavilәyә uyğun olaraq aktivlәr vә passivlәr üzrә müәyyәn edilәn faiz dәrәcәlәri, cari bazar şәrtlәrinә 
uyğunlaşdrlmaq mәqsәdilә adәtәn yenidәn nәzәrdәn keçirilir.  

İdarә Heyәti faiz dәrәcәlәrinin qәbul edilә bilәn uyğunsuzluq sәviyyәsi üzrә limitlәr müәyyәn edir vә bu limitlәrә mütәmadi 
olaraq nәzarәt edir. Hәr hans bir hecinq vasitәsi mövcud olmadqda, Qrup adәtәn faiz dәrәcәlәri üzrә mövqelәrin bir-birinә 
uyğun olmasna çalşr. 
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25 Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davam) 

Aşağdak cәdvәldә әsas borc maliyyә vasitәlәri üzrә effektiv faiz dәrәcәlәrinin tәhlili әks olunur. Tәhlil müvafiq hesabat 
ilinin sonuna aktiv/passivlәrin amortizasiyas üçün istifadә edilmiş effektiv faiz dәrәcәlәrinә әsasәn hazrlanmşdr. 

2006 2005 

İllik faiz dәrәcәsi 
ABŞ 

dollar 
AZN Avro Digәr ABŞ 

dollar 
AZN Avro Digәr 

      

Aktivlәr      
Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri 2.2 - 2.5 - 2.1 - 2.3 - 
Digәr banklardan alnacaq vәsaitlәr 15.0 11.1 15.0 - 11.0 14.0 - - 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 21.3 14.3 21.5 - 21.2 16.8 21.5 - 
      
Passivlәr      
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr 10.7 15.0 - - 12.6 11.0 - -
Müştәri hesablar 10.8 12.2 8.9 - 10.6 12.1 9.9 -
Buraxlmş borc qiymәtli kağzlar  13.8 - - -          - 7.9 - -
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr 8.2 1.0 6.7 - 7.1 1.0 5.9 -
      

Yuxardak cәdvәldә göstәrilәn “-“ işarәsi Qrupun müvafiq valyutada aktiv vә passivlәrә malik olmadğn bildirir. 

26 Tәәhhüdlәr vә Şәrti Öhdәliklәr 

Mәhkәmә prosedurlar. Vaxtaşr olaraq vә adi fәaliyyәt gedişindә Qrupa qarş irәli sürülә bilәcәk iddialarla әlaqәdar, 
Qrupun Rәhbәrliyi öz tәxminlәrinә, daxili vә xarici peşәkarlarn mәslәhәtlәrinә әsasәn hesab edir ki, bu iddialarla bağl heç 
bir әhәmiyyәtli zәrәr baş vermәyәcәkdir vә müvafiq olaraq hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnda zәrәrlәrin 
ödәnilmәsi üçün hәr hans ehtiyat yaradlmamşdr.  

Vergi qanunvericiliyi. Azәrbaycann vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyindә tez-tez müxtәlif şәrhlәr vә dәyişikliklәr baş 
verir. Qrupun әmәliyyatlarna vә fәaliyyәtinә tәtbiq edilәn bu cür qanunvericiliyә dair Rәhbәrliyin şәrhlәrinә müvafiq vergi 
orqanlar tәrәfindәn etiraz edilә bilәr. Azәrbaycan Respublikasnda cәrәyan edәn son hadisәlәr göstәrir ki, vergi orqanlar 
qanunvericiliyi vә mühakimәlәri şәrh edәrkәn daha inandrc mövqe nümayiş etdirә bilәr vә keçmişdә nәzәrdәn 
keçirilmәyәn әmәliyyat vә fәaliyyәtlәrә yenidәn baxa bilәr. Bunun nәticәsindә Qrupa qarş böyük mәblәğdә әlavә vergilәr, 
cәrimәlәr vә faizlәr hesablana bilәr. Vergi orqanlar tәrәfindәn vergi ödәyicisinin son üç tәqvim ilindәn çox olmayan 
fәaliyyәti yoxlanla bilәr. Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş xüsusi hallarda yoxlama daha artq dövrlәri әhatә edә bilәr.   

Qrupun Rәhbәrliyi hesab edir ki, onun tәrәfindәn müvafiq qanunvericiliyin şәrhi düzgündür vә vergi, xarici valyuta vә 
gömrüklә bağl Qrupun mövqelәri qorunacaqdr. Müvafiq olaraq, 31 dekabr 2006-ci il tarixinә hazrk konsolidasiya edilmiş 
maliyyә hesabatlarnda potensial vergi öhdәliklәri üzrә hәr hans ehtiyat yaradlmamşdr (2005: ehtiyat yaradlmamşdr). 

Kapital mәsrәflәri ilә bağl öhdәliklәr. 31 dekabr 2006-c il tarixinә Qrupun binalar vә avadanlqlar ilә әlaqәdar müqavilә 
üzrә kapital mәsrәflәri ilә bağl әhәmiyyәtli öhdәliklәri olmamşdr (2005: kapital mәsrәflәri ilә bağl әhәmiyyәtli öhdәliklәr 
olmamşdr).  

Әmәliyyat lizinqi ilә bağl öhdәliklәr. Qrup lizinqalan kimi çxş etdikdә, lәğv oluna bilmәyәn әmәliyyat lizinqi üzrә gәlәcәk 
lizinq ödәnişlәrin minimal hissәsi aşağdak kimidir: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005
   
1 ildәn az 501 13
1-5 il әrzindә 817 50
5 ildәn çox 776 -
  

Cәmi әmәliyyat lizinqi ilә bağl öhdәliklәr 2,094 63
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26 Tәәhhüdlәr vә Şәrti Öhdәliklәr (davam) 

Kreditlәrlә bağl öhdәliklәr. Bu maliyyә vasitәlәrinin әsas mәqsәdi müştәrilәrin maliyyә ehtiyaclarn ödәmәk üçün pul 
vәsaitlәrinin tәmin edilmәsindәn ibarәtdir. Müştәrinin üçüncü tәrәflәr qarşsnda öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәyәcәyi 
halda, Qrupun ödәnişlәr edәcәyi barәdә tam tәminat verәn zәmanәtlәr vә stәndbay akkreditivlәr kreditlәrlә eyni qaydada 
müvafiq risk daşyr. Sәnәdli vә kommersiya akkreditivlәrinә, Qrupun müştәrilәri adndan üçüncü tәrәflәrә konkret şәrtlәr 
çәrçivәsindә nәzәrdә tutulan mәblәğdә ödәmәlәrin Qrupdan tәlәb edilmәsinә sәlahiyyәt verәn yazl sәnәdlәr daxildir. 
Hәmin sәnәdli vә kommersiya akkreditivlәri birbaşa borclarla müqayisәdә az risk daşyr, belә ki, bu maliyyә vasitәlәri üzrә 
göndәrilәn mallar vә ya nağd pul depozitlәri formasnda tәminat alnr. 

Kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәrә kreditlәr, zәmanәtlәr vә ya akkreditivlәr formasnda kreditlәrin verilmәsi üzrә 
müqavilәlәrin istifadә edilmәmiş hissәsi daxildir. Kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәrlә әlaqәdar kredit riskinә gәldikdә isә, 
Qrup istifadә edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğinә bәrabәr mәblәğdә potensial zәrәrlәrә mәruz qala bilәr. Lakin, bu 
öhdәliklәrin böyük hissәsi Qrupun müştәrilәrinin ödәmә qabiliyyәtindәn asl olduğuna görә, mümkün zәrәrlәrin mәblәği 
istifadә edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğindәn azdr. Uzunmüddәtli öhdәliklәr bütövlükdә qsamüddәtli öhdәliklәrdәn 
daha yüksәk kredit riskinә malik olduğu üçün Qrup kreditlәrin verilmәsi ilә әlaqәdar öhdәliklәrin ödәmә müddәtlәrinә 
nәzarәt edir. İlin sonuna Qrupun kreditlәrlә bağl öhdәliklәri aşağdak kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manat ilә 2006 2005 
   
Verilmiş zәmanәtlәr 10,470 4,794
İstifadә edilmәmiş kredit xәtlәri 9,437 1,922
İdxal akkreditivlәri 1,553 636
  

Cәmi kreditlәrlә bağl öhdәliklәr 21,460 7,352
  

 

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 2006-c il tarixinә kreditlәrlә bağl öhdәliklәrin әdalәtli dәyәri 21,460 
min AZN (2005: 7,352 min AZN) tәşkil etmişdir. 

27 Maliyyә Vasitәlәrinin Әdalәtli Dәyәri 

Әdalәtli dәyәr, mәcburi satş vә ya lәğv etmә hallar istisna olmaqla, maraql tәrәflәr arasnda cari әmәliyyat zaman 
maliyyә vasitәsinin mübadilә edilә bildiyi mәblәği tәşkil edir vә әn yaxş olaraq bazar qiymәti ilә sübut edilir. 

Maliyyә vasitәlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri Qrup tәrәfindәn mövcud bazar mәlumatlarndan (belә mәlumatlar mövcud 
olduqda) vә müvafiq qiymәtlәndirmә metodologiyalarndan istifadә etmәklә müәyyәn edilir. Lakin, tәxmin edilәn әdalәtli 
dәyәrin müәyyәn edilmәsi üçün bazar mәlumatlarn şәrh edәrkәn fәrziyyәlәrdәn istifadә etmәk lazm gәlir. Azәrbaycan 
Respublikasnda yeni yaranmş bazar iqtisadiyyatna xas xüsusiyyәtlәr müşahidә olunmaqdadr vә iqtisadi şәrait maliyyә 
bazarlarnda fәaliyyәtin hәcmini mәhdudlaşdrmaqda davam edir. Bazar qiymәtlәri köhnәlmiş ola bilәr vә ya mәcburi vә 
tәcili satş әmәliyyatlarn әks etdirә bilәr vә elә bu sәbәbdәn maliyyә vasitәlәrinin әdalәtli dәyәrini әks etdirmәyә bilәr. 
Maliyyә vasitәlәrinin әdalәtli dәyәrini müәyyәn edәrkәn Rәhbәrlik tәrәfindәn bütün mövcud bazar mәlumatlarndan istifadә 
edilmişdir. 

Әdalәtli dәyәrdә qeydә alnan maliyyә vasitәlәri. Satla bilәn investisiya kağzlar konsolidasiya edilmiş balans hesabatnda 
әdalәtli dәyәrdә qeydә alnr. Pul vәsaitlәri vә onlarn ekvivalentlәri tәxminәn onlarn cari әdalәtli dәyәrinә bәrabәr olan 
amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә әks olunur. 

Әdalәtli dәyәr müstәqil bazar qiymәtlәri mövcud olmayan bәzi satla bilәn investisiya kağzlar istisna olmaqla, kvota 
olunmuş bazar qiymәtlәrinә әsasәn hesablanr. Qrup bu cür investisiya kağzlarnn әdalәtli dәyәrini müәyyәn edәrkәn 
investisiya qoyulan müәssisәlәrin iştirak paynn әlaqәli olmayan üçüncü tәrәflәrә son dövrdәki satş nәticәlәrinә, 
investisiya qoyulan müәssisәlәrin diskont edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә maliyyә göstәricilәri kimi mövcud mәsәlәyә 
aid müvafiq mәlumatlarn tәhlilinә vә digәr qiymәtlәndirmә metodologiyalarnn tәtbiqi nәticәlәrinә әsaslanr. 
Qiymәtlәndirmә üsullarnn tәtbiqi zaman müşahidә edilә bilәn bazar mәlumatlar ilә әsaslandrlmayan bәzi fәrziyyәlәrin 
irәli sürülmәsi tәlәb edilir. Bu fәrziyyәlәrin hәr hans birinin mümkün alternativ variantla әvәz edilmәsi mәnfәәt, gәlir, aktiv 
vә passivlәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmsinә sәbәb olmur. Konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr hesabatnda il 
әrzindә әdalәtli dәyәr üzrә hesablanmş xalis gәlir sfra bәrabәr olmuşdur (2005: 90 min AZN). 10 sayl Qeydә baxn. 



44 www.unibank.az

Unibank Kommersiya Bank 
31 dekabr 2006-c il tarixinә – Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatlar üzrә Qeydlәr  
 

     

27 Maliyyә Vasitәlәrinin Әdalәtli Dәyәri (davam) 

Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnan kreditlәr vә debitor vorclar. Sürüşkәn faiz dәrәcәli maliyyә 
vasitәlәrinin әdalәtli dәyәri onlarn balans dәyәrinә bәrabәrdir. Sabit faiz dәrәcәli maliyyә vasitәlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli 
dәyәri analoji kredit riski vә ödәmә müddәti tәxmin edilәn yeni vasitәlәr üçün bazarda qüvvәdә faiz dәrәcәlәrini tәtbiq 
etmәklә diskont edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәti metoduna әsaslanr.  

Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә qeydә alnan passivlәr. Әdalәtli dәyәr kvota olunmuş bazar qiymәtlәrinә (mövcud 
olduqda) әsaslanr. Bazar qiymәtlәri mövcud olmayan sabit faiz dәrәcәli vә müәyyәn edilmiş ödәmә müddәtinә malik 
maliyyә vasitәlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri, analoji kredit riskinә vә yerdә qalan ödәmә müddәtinә malik yeni 
vasitәlәr üçün faiz dәrәcәlәrini tәtbiq etmәklә diskont edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә әsaslanr. Tәlәb edildikdә vә ya 
әvvәlcәdәn bildiriş tәqdim edilmәklә ödәnilәn passivlәrin (“tәlәb edilәnәdәk ödәnilәn passivlәr”) әdalәtli dәyәri, passivlәrin 
ödәnilmәsinin tәlәb edildiyi birinci gündәn başlayaraq diskont edilmiş tәlәb edildikdә ödәnilәn mәblәğ kimi hesablanr. 
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr, müştәri hesablar, buraxlmş borc qiymәtli kağzlar vә borc götürülmüş digәr 
vәsaitlәrin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәrlәri haqqnda mәlumat üçün müvafiq olaraq 13, 14, 15 vә 16 sayl Qeydlәrә baxn.  

28 Әlaqәli Tәrәflәrlә Әmәliyyatlar 

Hazrk konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarnn hazrlanmas mәqsәdlәri üçün tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, 
tәrәflәrdәn biri digәrinә nәzarәt edә bilsin, onunla eyni qrupun nәzarәti altnda olsun vә ya maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә 
bağl mәsәlәlәr üzrә qәrar qәbul edәrkәn ona әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilsin. Әlaqәli tәrәflәr arasndak münasibәtlәri 
nәzәrә alarkәn hәmin münasibәtlәrin hüquqi formasna deyil, iqtisadi mәzmununa diqqәt yetirilir.  

31 dekabr 2006-c il tarixinә әsasәn AYİB, MBask sğorta şirkәti vә baş rәhbәrliyin daxil olduğu әlaqәli tәrәflәrlә 
әmәliyyatlar üzrә qalqlar vә 31 dekabr 2006-c il tarixindә tamamlanan il üzrә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlardan yaranan 
gәlir vә xәrclәr aşağda göstәrilir:  
 

 2006 2005 
 
Min Azәrbaycan Manat ilә 

Baş
rәhbәrlik

Sәhmdarlar Baş 
rәhbәrlik 

Sәhmdarlar 

  
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar  
İlin sonuna müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 

avanslar (müqavilә üzrә faiz dәrәcәlәri: 2006: 
10%-26%; 2005: 9% - 26%) 200 1,339

 
 

22 514
İlin sonuna müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 

avanslar üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat (4)
 

(27) 
 

(1) (10)
İl üzrә faiz gәlirlәri  23 132 - 27
  
Digәr aktivlәr  
İlin sonuna mövcud olan qabaqcadan ödәnilmiş sğorta xәrclәri - 51 - 36
  
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr  
Beynәlxalq Maliyyә Tәşkilatlarndan götürülmüş 

borc vәsaitlәri (2006: 6% - 9%; 2005: 6%-7%) 
- 19,401 - 6,273

Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr üzrә faiz xәrclәri - (1,060) - (427)
  
Müştәri hesablar  
İlin sonuna cari/hesablaşma hesablar 544 372 6 400
İlin sonuna mövcud olan müddәtli depozitlәr 

(2006: 9%-13%; 2005: 8%-13%) 696 1,010
 

231 610
İl üzrә faiz xәrclәri (75) (138) (18) (48)
  
Kreditlәrlә bağl öhdәliklәr  
ilin sonuna mövcud olan zәmanәt mәktublar - - - 481
  
İl üzrә haqq vә komissiya gәlirlәri - 72 - 67
İl üzrә sğorta xәrclәri - (27) - (36)
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28  Әlaqәli Tәrәflәrlә Әmәliyyatlar (davam)  
 
31 dekabr 2006-c il tarixinә digәr banklardak müxbir hesablar vә overnayt depozitlәrә bir rezident bankda yerlәşdirilmiş 
876 min AZN mәblәğindә overnayt depozit daxildir. Hәmin depozit 5 yanvar 2007-ci il tarixindә geri qaytarlmşdr. Müvafiq 
overnayt depoziti digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr kimi qeydә alnmşdr. 
 
2006-c ildә İdarә Heyәti üzvlәrinin әmәk haqq xәrclәri maaş, әlavә ödәnişlәr vә digәr qsamüddәtli müavinәtlәrdәn ibarәt 
olmuş vә 508 min AZN (2005: 418 min AZN) tәşkil etmişdir. 

29 Törәmә Müәssisәlәr 

Ad Fәaliyyәt 
növü 

Sәsvermә 
hüquqlu 

sәhmlәrdә pay 

Nizamamә 
kapitalnda 

pay 

Qeydiyyat 
ölkәsi 

     
Unilizinq Lizinq 100.0% 100.0% Azәrbaycan 
     

 
2006-c ildә Bank tәrәfindәn Qrupun törәmә lizinq müәssisәsi olan Unilizinq şirkәtinin nizamnamә kapitalna 500 min AZN 
әlavә edilәrәk, Unilizinq şirkәtinin ümumi nizamnamә kapitalnn hәcmi 1,200 min AZN-ә çatdrlmşdr.  
 
14 mart 2007-ci il tarixindә AYİB tәrәfindәn Unilizinq şirkәtinin nizamnamә kapitalna 600 min AZN mәblәğindә kapital 
qoyuluşunun hәyata keçirilmәsinә dair Bankla AYİB arasnda Sәhmdarlarn Müqavilәsi imzalanmşdr. Bu sövdәlәşmәdәn 
sonra Unilizinq şirkәtinin nizamnamә kapitalnda AYİB-in pay 32.3% tәşkil etmişdir. Bankn pay isә 67.7%-ә bәrabәr 
olacaqdr.  

30 Hesabat Tarixindәn Sonra Baş Vermiş Hadisәlәr 

15 sayl Qeyddә açqlandğ kimi, 21 noyabr 2006-c il tarixindә Qrup Bak Fond Birjasnda ilkin yerlәşdirmә vasitәsilә açq 
bazarda alnb-satlan (Azәrbaycan Respublikasnda) hәr birinin nominal dәyәri 1,000 ABŞ dollar olan 5,000 әdәd 
korporativ istiqraz buraxmşdr. Bu istiqrazlarn 3,000 әdәdi buraxlma tarixindә Kiprdә qeydiyyatdan keçmiş vә orada 
fәaliyyәt göstәrәn xarici investisiya fonduna satlmş, digәr 2,000 әdәdi isә hesabat tarixinә Bak Fond Birjasnda satş üçün 
tәklif olunmuşdur. Qrup hәmin 2,000 әdәd istiqraz hesabat tarixindәn sonrak dövr әrzindә iki xarici investisiya fonduna 
satmşdr.  

29 sayl Qeyddә açqlandğ kimi, 14 mart 2007-ci il tarixindә AYİB tәrәfindәn Unilizinq şirkәtinin nizamnamә kapitalna 600 
min AZN mәblәğindә kapital qoyuluşunun hәyata keçirilmәsinә dair Bankla AYİB arasnda Sәhmdarlarn Müqavilәsi 
imzalanmşdr. Bu sövdәlәşmәdәn sonra Unilizinq şirkәtinin nizamnamә kapitalnda AYİB-in pay 32.3% tәşkil etmişdir. 
Bankn pay isә 67.7%-ә bәrabәr olacaqdr.  
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