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MЁsTaQiL AuDiToRuN Rэyi

"Giinay Bank" ASC-nin Sahmdarlanna va idara heyatina:

Ray

RSM Azerbaijan

Dеmirсhi Тоwеr 2]5t flооr,
З7 Khojaly ave, AZ'1025,

Ваku, АzеrЬаijап

т +994(,12)480 4571
F +994(12) 480 456з

WWW,rSm.az

Biz "Giinay Bank" Agrq Sэhmdаr Cэmiyyotinin ("Bank") 31 dekabr 20l7-ci il tarixine teqdim edilэn
maliyye vэziyyati haqqrnda thesabattmn vo hemin tarixda tamamlanan il tizrэ macmu gаlirlэr haqqrnda
hesabatln, sэhmdаr kapitalrnda dэуi;ikliklэr haqqrnda hesabatrn чэ pul vэsaitlэrinin harэkati haqqrnda
hesabattn, еlасэ dэ эsas uQot siyasetinin чэ digar izahedici mэlumаtlаrm хOlаsэsiпdэп iЬаrэt olan maliyyэ
hesabatlannrn audit yoxlamasmt apardtq.

Bizim rэуimizсэ, hanrkt mаliууэ hesabatlarr Bankrn 31 dekabr 20l'1-ci il tarixinэ maliyyo vэziyyotini va
hэmiп tаriхdэ tamamlanan il iizrэ maliyya паtiсэlэriпi чэ pul vэsaitlarinin hэrэkеtiпi bi.ittin ahэmiyyatli
aspekllar baxtmtndan Beynalxalq Маliууэ Hesabafi Standartlarrna uyýun olaraq diizgiin эks etdirir.

Rayin bildirilmasi iiqiin asas

Biz auditi Beynalxalq Audit Standartlarma uyýun араrmцlq. Вч standartlar i,izrэ bizim mesuliyyotimiz
rэyimizin "Maliyya hesabatlarnm auditina g0rэ auditorun masuliyyэti" bcilmasindэ эks etdirilir. Biz
Miihasiblar iiqtin Beynelxalq Etika Standartlarr ýurastmn dаrс etdiyi Peqakar Mi.ihasiblэrin Etika
Мэсаllоsiпэ uуguп olaraq,Bankdan astlt olmadan miistoqil gokilda fэаliууэt gёstэririk.

Biz hesab edirik ki, эldэ etdiyimiz audit stibutu auditor rэуiпiп bildirilmesi tigiin уеtэrli чэ miivafiq эsast
tamin edir.

Maliyya hesabatlarlna gбrа rahbarliyin va korporativ idaraetme iizra cavabdeh olan gaxslarin
masuliyyati

Rэhbarlik hazrkt mаliууэ hesabatlanmn Beynalxalq Маliууэ Hesabatr Standartlarrna uyýun olaraq
hazшlanmast чэ dtizgtin taqdim edilmosi, еlесо da firrldaqgrlrq чэ yaxud sэhч nэticasinda yaranmasmdan
asth olmayaraq, эhэmiууеtli tэhdflаr olmayan mаliууэ hesabatlanmn hаzrlапmаst iigtin rэhЬэrliуiп zэruri
hesab etdiyi daxili пэzаrоt sistemine gёrе masuliyyэt da;ryrr.

Маliууэ hesabatlarrntn hazrlanmasr zamanl rаhЬэrlik, Bankr lэý еtmэk чэ уа onun faaliyyatini
dayandrrmaq istэyi yaxud bundan bagqa hэr hansr digэr rеа1 alternativi olmadrýr hallar istisna olmaqla,
Bankrn 0z faaliyyэtini fasilasiz davam etdirmok qabiliyyotinin qiymэtlandirilmэsi, uyýun olduqda
fэаliууэtiп fasilasizliyi ilэ baýlr mэlumatlarm aglqlanmast чэ fэаliууэtiп fasilosizliyi prinsipinэ эsаsэп
mаliууэ hesabatlanntn haarlanmastna g0rэ mosuliyyэt daqryrr.

Коrроrаtiч idаrаеtmэ tizra cavabdeh olan qэхslэr Bmrkrn mаliууэ hеsаЬаtlаrmtп hazrlanmast рrоsеsiпэ
пэzаrэt tigЁn mэsuliууэt da;ryrrlar.

Malilya hesabatlarmln auditina gtira auditorun masuliyyati

Bizim maqsэdimiz saxtakarhq yaxud sоhч паtiсэsiпdэ yaranmasndan astlt olmayaraq mаliууэ
hesabatlarmda эhэmiууоtli sэhчlаrэ yol verilmadiyinэ dair kifayэt qэdеr эmirilik эldэ etmэk чэ rэyimizi
бziiпdэ эks еtdirэп auditor hesabatmtn hazrrlanmaslndan ibarэtdir. Kifayat qэdэr эmiпlik dedikdэ ytiksэk
eminlik soviyyэsi пэzэrdэ tutulur. Lakin bela эminlik sэчiууэsi Веупэlхаlq Audit Standartlanna uyýun
auditin apanlmast zamanl biitiin эhэmilуэtli tаhriflэriп agkar оluпасаýпа zэmапэt vermir, Frrldaqgrlrq чэ

уа sahv пэtiсэsiпdа уаrапа Ьilэсэk tэhriflаr о halda ahэmiyyatli hesab edilir ki, опlаr ayrr-ayrrlrqda чэ уа
biitcivltikdэ mаliууэ hesab-atlarr эsаsшrdа istifadэqilarin qabul etdiklэri iqtisadi qеrаrlаrа tэsir g0stэrэbilsin.

ТНЕ РОWЕR ОF BEING UNDERSTOOD
AUDIT lTAx lсONSULT|NG
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Beynalxalq Audit Standartlanna чуguп apffilmlý audit gэrgiчэsiпdэ biz auditin aparlldl$ bi.iti.in mtiddat
эrziпdэ реýэkаr mtilahizolэr irali stiriir чэ peýakar skeptisizmi saxlayшlq. Bundan еlачэ biz:

Saxtakarlrq yaxud sэhч пэtiсоsiпdэ yaranmasmdan aslh olmayaraq mаliууэ hеsаЬаtlапшп
аhэmiууэtli dаrэсэdо tэhrif еdilmэsi risklэriпi mtiэууэп edir чэ qiуmэtlэпdirir, bu risklэrэ qarýl
audit prosedurlarr iglayib hаzrlауrr чэ tэtbiq edir; rayimizin Ьildirilmэsi iigiin уеtэrli ча miivafiq
asasl tamin еdэп audit siibutu эldэ edirik. Frrrldaqqrlrq naticasindэ уаrапап эhэmiууаtli tahriflэrin
agkar еdilmэmэsi riski sэhч naticosindэ уаrапап эhэmiууэtli tэhriflэriп agkar еdilmэmэsi riskindэn
yi,iksэkdir. Веlэ ki, firrldaqgrhq giz|i sёчdэlэ;mэ, saxtakarltq, mэlumаtlапп Ьilаrэkdэп
gбstэrilmэmэsi, tэfuif edilmig gэkildэ tэqdim edilmasi va уа daxili пэzаrэt sistemindэ suiistifadэ
hallannt пэzэrdа tutur.

Bankm daxili паzаrэt sisteminin effektivliyi Ьаrэdэ rэу bildirmak iigtin
prosedurlannrn i;lэпiЬ haztrlanmast mэqsэdilэ audit tigiin аhаmiууэtli
iizrэ mэlumаt эldэ edirik.

ТэtЬiq edilэn ugot siуаsэtlэriпiп uyýunluýunu, ugot tэxminlarinin
haarlanmr; mtivafiq aqrqlamalann osaslr olduýunu qiymэtlэndiririk.

Fэаliууэtiп fasilasizliyi ilэ baýlr rаhЬэrliуiп mi.ilаhizэlэriпiп uyýunluýu vo эldа edilmi; audit
siibutlarlna эsаsэп Baйrn fasilosiz fэаliууэt g0stэrmэk qabiliyyэti ilэ baýlr ahamilyatli dаrасаdэ
gtiЬhэ yarada Ьilэсеk hadisэ чэ 9arait iizra qеуri-miiэууэпliуiп mёчсud olub-olmamasrna dair fikir
bildiririk. Оhэmiууэtli qeyri-miiэyyэnliyin m0vcud olduýu Ьаrэdэ пэtiсэуо gэldikdэ, biz auditor
rэyimizda diqqэti maliyya hesabatlarrndakr miivafiq aglqlamalaTa сэlЬ etmэli, Ьеlэ aqrqlamalar
yetorli olmadrqda, rэyimizi dayi;dirmэliyik. Nэtiсэlэrimiz auditor hesabattmn tarixinэdэk аldэ
edilmig audit stibutlanna esaslanrr. Lakin galacok hadisэ чэ qэrаitlэr Bankrn fasilosiz fэаliууоt
gбstэrmэk qabiliyyatini dayandrrmasma sэЬэЬ оlа Ьilэr.

Маliууэ hesabatlarrntn,iimumi tэqdimаttш, strukturunu чэ mэzrпuпuпu, о сtimlэdэп agtqlamalan va
mаliууэ hesabatlarrnda mёчсud эmэliууаtlаr ve hadisalэrin diizgi,in tэqdim edilmasini
qiymatlandiririk,

Biz digar mэsаlэlэrlэ yanaýl, planlagdrrrlan audit рrоsеdurlаппп hэсmi чэ vaxtr, эhэmiууаtli audit
пэtiсэlэri, еlэсэ da audit prosesindэ miiэууэп etdiyimiz daxili пэzаrэt sistemindэki эhэmiууэtli
gatr;mмlrqlar Ьаrэdа mеlчmаt tэqdim edirik.

Bakt, АzэrЬаусап Respublikasr

З0 арrеl 2018-ci il
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MALiyya чаziyyатitча рдtк нЕsлвАт
з1 DEKABR zorz-ci il, тлкiхiNа
(АzаrЬаусап mапаfi ila)

дzаrьаусап Мапаfi ila oeyd 31 dеkаЬг 2017-ci il 31 dekabr 201б-сl il
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лктIчLаR
Рul vasaitlэri чэ опlапп ekvivalentlэri
В anklardan almacaq чаsаitlэr
Мtiqtэrilэrэ verilmig krеditlэr va avanslar

Sahmdarlardan almacaq чэsаitlэr
Digэr mаlilуэ аktiчlэri
Omlak чэ avadanltqlar

Qeyri-maddi aktivlar
Digэr аktiчlэr
satrlabilэn investisiva сiчmэtli kайzlаrr

,7

8

9

l0
|2
L2

10

11

55,6|8,676
906,5з,7

1 1 6,071,059

,7l,з56

1з,з67,592
58,12,7

17,542

8,з|1,749
|,з9]I,829

101,931,216
500,000

|,892
4,562,980

70,893

480,170
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caMi AKTiVLэR 186,1 10,889 ll7,250,129
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OHoэr,iKr,aK
Banklara чэ digэr mаliууэ institutlarrna
ёdэпilасэk чаsаitlэr
Мiigtэri hesablarr

Digэr ёhdэliklэri

caMi oHnar,iKr,aK

1з

|4
15

зз,153,305
94,456,1з7

1,075,152

128,б84,594

24,6з5,94l
з8,562,155

1,16,154

б3,374,250
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KAPITAL
Sэhm kapitalt 16 64,910,09з 64,9l0,093

Yепidэп qiуmэtlэпdirmэ iizrэ ehtiyat

Ytйtlmts zаrэr ('7,48З,'798) (11,0ЗЗ,614)

СЭМI КАРIТЛL 57,426,295 53,876,479

caMi ёHoal,iKl,эR ча KAPiTAL l86,1 10,889 Ll7,250,729

Bal<r, Azarbaycan Respublikasl
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5_45_ci sаhifэlэrdэ verilmiq qeydlar mаliууэ hesabatlannrn tarkib hissэsini tagki1 edir.
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MaNFaaT чэ YA ZэRaR ча SлiR MacMU GэLiRLaR HAQQINDA HESABAT
з1 DEKABR 20l7-ciil, тдкiхilчпа вiтаlt il, iizKa
(АzаrЬаусап mапаtl ila)

дzаrьаусап Мапаfi ila Qeyd

31 dekabr 20l7-ci 31 dekabr 201б-сl
il tarixina bitan il tarixina bitan

dбчr iizra dбчr iizra

Faiz gэlirlэri
Faiz хэrсlэri

1,7

l7
6,886,578

(з,493,186)
5,705,05l

(2,206,56з)

Dayarsizlэgmadan ayval xalis faiz galirlari 3,393,392 3,498,488

Banklardan аlmасаq чэsаitlаr iizrэ (ehtiyat)
investisiyalar iizrэ (ehtiyat) larrn Ьэrраsl

(259,840)
(з,48,7,245)

(12,038)
L,279,000

Мiistэrilэrэ verilmis kreditlar iizrэ (ehtiyat) - (||,247 

"785)Aktivlar iizra ehtiyat (xarci) (3,747,085) (9,980,823)

xALiS FлiZ xaRcilcal,iKi
Xarici valyuta эmэliууаtlаrr iizrэ xalis gэlir
Haqq чэ komissiya gэlirlэri
Haqq va komissiya хаrсlэri
Digэr gэlirlэr

18

20
20
19

(353,693)

5,228,585
2,628,822
(44l,208)

(б,482,335)

2,17 4,5,7l
бзз,4,7l
(,76,|94)

l4,,705

xALiS QEYM-FAiz cal,iKilxaRci
aMэLiYYAT G al,iRl,aKillzaKaKi1
oMoLiYYAT xoRCLoRi 2|

7,4|6,199

7,0б2,506
(з,512,690)

2,746,553

(3,735,782)
(962,02з)

22

3,549,81б (4,б97,806)Vеrgidап awalki golir/ (zаrаr)

Cari vergi хэrсlэri
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cARi il tizKa xAr,is GaLiR/(zaRaR) 3,549,816 (4,б97,80б)

cARi ir, оzкэ DiGэR GaLiRLaR

cARi il UzKa CaMi MaCMU
GaLiR/(ZaRaR) 3,549,81б (4,697,806)

Idara heyati аdtпdап:

З0 арrеl 20l8-ci il

BaI<r, АzаrЬаусап Respublikast

5_45_ci sэhifэlэrdэ verilmiq qеуdlэr mаliууэ hesabatlarrnrn tarkib hissasini tэgki1 edir.
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KAгiTALDA DayiýiKLiKr,aK нлQQINDл нЕsлвАт
з1 DEKABR zot,l-ciil, тдкiхitчпа BiTo1.I вiтаtч ir, tizKa
(АzаrЬаусап mапаil ila)

ДzаrЬаусап Мапаfi ila

Yenidan Biilii9diiriilmemi9
Sаhmdаr qiymatlondirmodon menfaet/yrýrlmlg
kapitalt qazanc zаrаr cami kapital

31 dеkаЬr 2015-ci il б4.910.093 10.390 (6.346.198) 58.574.285

il iizrэ cami mэсmч gэlirlэr
Yепidэп qiуmэtlэпdirmэ iizrэ
ehtiyatrn kбgiiriilmэsi

31 dekabr 201б-сl iI

(10,з90)

(4,697,80б) (4,б97,806)

l0,390

(11,033,614) 53,816,47964.910.093

il iizrэ cami macmu gэlirlаr

31 dekabr 2017-ci il б4,910,093

3,549,816 3,549,816

(7.483,798) 57,426,295

fi

Bakl, АzоrЬаусап Respublikasl
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Idara Неуэtiпiп Sadri

30 aprel 2018-ci il Ърrеl 2018-ci il

Bakt, АzаrЬаусап Respublikasl

Фщв

5-45-ci sэhifаlаrdа verilmiq qеуdlэr mаIiууэ hesabatlarrnrn tэrkiЬ hissэsini tэqkil edir.
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pUL чэSАiтr-экiiчiгq нэRэкатi ндQ Qrшпл HESABAT
зr DEKABR zol,1-ciil, тдкiхiгtпа вiтаtч il UzKa
(АzаrЬаусап mапаfi ila)

ДzаrЬаусап Мапаlt ila
31 dekabr 2017- 31 dekabr 2016-

ci iI tarixina cr il tarixina
Qeyd bitan diivr iizra bitan diivr iizre

oMaLiYYAT F,aALiYYoTiNDaN DAxiL OLAN PUL:

Оldэ edilmiq fаizlэr
ёdэпilmig fаizlэr
Оldэ edilmig xalis haqq va komissiyalar
Odanilmig iggi хэгсlэri

з,454,286 6,047,659
(2,978,299) (2,130,717)

20 2,|87,6\4 557,277
20 {1,276,536) (36 1,79 1 )

Valyuta эmэliууаtlаrrпdап уаrапап zэrаr 18 5,228,585 2,174,57\
Odэnilmiý administrativ чэ digэr эmаliууаt хэrсlаri (1,700,282) (440,581)

Эmeliyyat aktiv va tihdaliklorinde deyigmalardan awalki emэlilyat
faaliwatindan daxil olan рчl vasaitleri 4.915.3б8 5.846,418

Omaliyyat aktiv ча бhdaliНarinda dayi;malar
Banklardan altnacaq чэsаitlэr
Мi,igtэгilэrа чегilmiq lceditlaг чэ ачапslаг
Sahmdardan аlасаqlаг
Digэr aktivlэr
Digэr бhdэliklэr

8

9

10

15

222,677
(|4,|92,02l)

500,000
39з,|64
898,998

( 1,3з5,82 1)

(20,862,035)
(500,000)
(477,5|l)

l42,649

l_
l_l-
lr{l-lr-l-.rJl--rJl-hra
1--Е-l-ЕЕ{l-Е{l-
h{t-
brll-:
lrJl_r-.Jl_l-Jl-bll--bJ
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l-_
bIl--
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г1_Il--b,lt-
ьIl-ь.al-ь,
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г=

Yergi tutulmalarrndan ewal mехаriс olan pul vesaitleri:
odэnilmis mэпfээt versisi

(|2,|71,|82) (23,032,718)

Omeliyyat faaliyyatinden уаrапап xalis pul vasaitlarinin mехаriсi (7,261,814) (17,18б,з00)

iгтчвsтisiуд FаАLiyyотiiчоаiч yARANAN NАёD pur,
Qiymэtli kaýrzlarrn satrqr

Torpaq, tiНli чэ avadanhqlarln allnmasl
Тоrраq, tikili чэ avadanlrglarrn satrql

Qeyri-maddi aktivlэrin altnmasl

L2 (9,з27,718)
|2
12

|.279,000
(4,539,045)

40,000
(2,500)

Investisiya faaliyyatindon maxaric оlап xalis pul vosaitlari ,r,arr,rrr., ,a,rrr,uou,,

MALiYYaLэýDiRMa FаАLiYYатiNрэш DAxiL OLAN
xALiS PUL voSAiTLэM
Banklara бdэпilэсэk чэsаitlаr 13 8,421,472
Мiiýtэrilаriп hesablart 1,4 55,474,987

l0,2з2,з90
l 8,2 l 1,842

Maliwalasdirma fealivyetindan daxil olan xalis pul yeýaitlari б3,89б,459 28o444,232

PUL vaSAiTLaRi ча ONLARIN EKvivALENTLaRiNDa xALiS
ARTIM 47,з06,927 8,035,з87

PUL vа PUL EKViVALENTLaM. ilin ewalina 8,з11,749 276,з62

PUL Yа PUL ЕкYiYдLЕNтLаМ. iпik чеkчп iizrэ 55,618,676 8о311,749

30 арrеl 2018-ci il
Bakr, Azarbaycan Balc, Azerbaycan Respublikasl

п tэrkiЬ hissэsini tagkil edir.
4

ý#re
W

30 aprel 2018-ci

5-45-ci sэhifэlэrdа чеrilm
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1. GİRİŞ 

Hazırki maliyyә hesabatları 31 dekabr 2017-ci il tarixindә bitәn il üzrә Maliyyә Hesabatlarının 
Beynәlxalq  Standartlarına uyğun olaraq 1992-ci ildә Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş 
Günay Bank ASC (“Bank”) üçün tәrtib edilmişdir. Bankın әsas işgüzar fәaliyyәti kommersiya vә 
pәrakәndә bank әmәliyyatlarından ibarәtdir. 

Әsas fәaliyyәt növlәri. Bankın әsas fәaliyyәti fiziki vә hüquqi şәxslәrә bank xidmәtlәrinin 
göstәrilmәsindәn ibarәtdir. Bank, Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı (“ARMB”) tәrәfindәn nәzarәt 
altında vә ona verilmiş 1023 nömrәli ümumi bank lisenziyası әsasında fәaliyyәt göstәrir. 

Bankın 31 dekabr 2017-ci il tarixinә Azәrbaycan Respublikasında 7 filialı vә 6 şöbәsi var (31 dekabr 
2016-cı il: 4 filial vә 2 şöbә). 

Әmәliyyat valyutası.  

Hazırkı maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә (“AZN”) әks olunmuşdur. 
Azәrbaycan Manatı Azәrbaycan Respublikasının rәsmi valyutasıdır. 

Bankın hüquqi ünvanı vә fәaliyyәt göstәrdiyi yer. Bankın hüquqi ünvanı aşağıdakı kimidir: 

Sәbail ray. Zәrgәrpalan küç. 5, bina 4/87 
Bakı, AZ 1001 
Azәrbaycan Respublikası 

2. SӘHMDARLAR 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә Bankın  әsas nәzarәtedici  sәhmdarları  Mәmmәdov Mahmud vә Şirinova 
Yeganәdir. Mәmmәdov Mahmud vә Şirinova Yeganә,  Bankın 89.76% sәhmlәrinә sahib olaraq, Bank 
üzәrindә nәzarәti hәyata keçirirlәr. 

3. HESABATLARIN UYĞUNLUĞUNUN BӘYANI 

Hesabatların uyğunluğunun bәyanı 
Bankın hazırkı maliyyә hesabatları Beynәlxalq Mühasibat Standartları Şurası tәrәfindәn dәrc edilmiş 
Beynәlxalq Maliyyә Hesabatları Standartları (“MHBS”) vә Beynәlxalq Maliyyә Hesabatları 
Standartlarına Şәrhlәr Komitәsi (“BMHSŞK”) tәrәfindәn dәrc edilmiş şәrhlәr әsasında hazırlanmışdır. 

Әdalәtli dәyәr- qiymәtlәndirmә tarixindә bazar iştirakçıları arasında aparılan әmәliyyatlarda aktivin 
satılması zamanı alınan vә ya öhdәliyin köçürülmәsi zamanı ödәnilәn qiymәtdir. Aktivin vә ya öhdәliyin 
әdalәtli dәyәrini müәyyәn edәrkәn Bank mümkün dәrәcәdә bazarda müşahidә edilә bilәn 
informasiyalardan istifadә edir. Әgәr aktivin vә ya öhdәliyin әdalәtli dәyәri müәyyәn oluna bilmirsә, 
Bank ( kәnar ixtisaslı qiymәtlәndiricilәr ilә yaxından әmәkdaşlıq edәrәk ) müşahidә edilә bilәn 
mәlumatların istifadәsini maksimumlaşdıran vә müşahidә edilә bilmәyәn mәlumatların istifadәsini 
minimumlaşdıran (oxşar әmәliyyatlar üçün qiymәtlәri, diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәri hәrәkәtinin 
tәhlilini vә ya emitentin xüsusi hallarda opsiyon qiymәt qoyma modelini әks etdirәn müqayisәli bazar 
yanaşmasının istifadәsi ) qiymәtlәndirmә mexanizmlәrindәn istifadә edir.  İstifadә olunan mәlumatlar 
bazar iştirakçılarının nәzәrә aldığı aktiv/öhdәliyin xarakteristikalarına uyğundur. 

Әdalәtli dәyәr qiymәtlәndirmә üçün mәlumatların müşahidә edilә bilmә dәrәcәsinә vә bütünlüklә әdalәtli 
dәyәrin müәyyәn olunmasında mәlumatların әhәmiyyәtinә әsaslanaraq müxtәlif iyerarxik kateqoriyalara 
bölünür: 

1-ci sәviyyә - әdalәtli dәyәr eyni aktivlәr/ öhdәliklәrin aktiv bazardakı mövcud qiymәtindәn 
(dәyişdirilmәmiş) әldә edilir. 

2-ci sәviyyә - әdalәtli dәyәr 1-ci sәviyyәdә göstәrilәn mövcud qiymәtlәrdәn fәrqli olaraq aktiv vә 
ya öhdәlik üçün birbaşa (mәs., qiymәtlәr) vә ya dolayı yolla (qiymәtlәrdәn әldә olunan) müşahidә edilә 
bilәn mәlumatlardan әldә olunur. 
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3. HESABATLARIN UYĞUNLUĞUNUN BӘYANI (DAVAMI) 

3-cü sәviyyә - әdalәtli dәyәr müşahidә edilәn bazar mәlumatlarına әsaslanmayan (müşahidә edilә 
bilinmәyәn mәlumatlar) aktiv vә öhdәliklәr üçün mәlumatları özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә 
mexanizmlәrindәn әldә olunur. 

4. BANKIN ӘMӘLİYYAT MÜHİTİ 

Azәrbaycan Respublikası. Neft ixrac edәn bir ölkә kimi vә neftin dövlәt büdcәsinin hәcmi, elәcә dә 
dәyәri etibarı ilә әsas paya sahib olduğu üçün Azәbaycan iqtisadiyyatı neftin dәyәrindәn әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә aslıdır. Bu sәbәbdәn sözügedәn sahәnin qiymәtlәrindә yaranan fәrqlәr iqtisadiyyat üzәrindә 
böyük tәsirә malikdir vә neftin dәyәrindәki kәskin dәyişikliklәr valyuta dәyәrdәndüşmәsi, iqtisadiyyat vә 
sәnaye sahәlәrinin inkişafında lәngimәlәr, hәmçinin pul vәsaitlәrinin dövriyyәsindә yaranan qeyri-sabitlik 
kimi bu vә ya digәr makro-iqtisadi faktorların mövcudluğuna gәtirib çıxarır. 

2014-cü ilin iyun ayının ortalarından etibarәn neftin qiymәtindә qәfil enmә müşahidә olunmağa başladı 
vә bu birbaşa neft istehsal edәn ölkәlәrә, elәcә dә Azәrbaycana öz tәsirini göstәrdi. Qeyd olunan hadisәlәr 
dә öz növbәsindә neft sahәsindәki gәlirlәrin vә dolayısı ilә illik büdcә gәlirlәrinin azalması, neft 
istehsalatının aşağı enmәsi vә bu sahәdә aparılan әmәliyyatların dayandırılması ilә nәticәlәndi.  

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı beynәlxalq valyuta bazarında rәqabәt qabiliyyәtini qoruyub 
saxlamaq mәqsәdilә, valyuta siyasәtini dәyişәrәk 21 fevral 2015-ci il tarixli mәtbuat bәyanatı ilә 
Azәrbaycan manatının dәyәrinin ABŞ dollarına nisbәtdә 34 % vә 21 dekabr 2015-ci il tarixli mәtbuat 
bәyanatı ilә 48 % endirilmәsi haqqında qәrarını açıqladı. Manatın ABŞ dollarına münasibәtdә tәdricәn 
dәyәrdәn düşmәsi 2016-cı il әrzindә davam etdi vә bütövlükdә il üzrә tәxminәn 23%-ә bәrabәr oldu. 

2017-ci ildә manatın ABŞ dollarına nisbәti tarazlıq nöqtәsindә sabit olaraq qalmışdır. Hәmin ilin 12 
yanvar tarixindәn, Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı üzәn mәzәnnә sisteminә sәrbәst keçid 
imkanı üçün kommersiya banklarına tәtbiq etdiyi 4% mәzәnnә dәhlizini lәğv etmişdir. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 6 dekabr 2016-cı il tarixindә "Milli iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın 
әsas sektorları üzrә strateji yol xәritәlәri" haqqında fәrman imzaladı. Azәrbaycanda davamlı vә rәqabәt 
qabiliyyәtli qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilmәsi artıq hökümәtin iqtisadi siyasәtinin әsas istiqamәtini 
tәşkil edir. Prezident kәnd tәsәrrüfatı, neft vә qaz, istehlak malları, ağır sәnaye, turizm vә digәrlәri dә 
daxil olmaqla 12 istiqamәt üzrә strateji yol xәritәsini tәsdiqlәdi. 

2017-ci ilin 14 sentyabr tarixindә Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin iştirakı ilә "Azәri-Çıraq-
Günәşli" neft-qaz yataqları blokunun işlәnmәsi üzrә yeni saziş imzalanmışdır. Saziş "Әsrin 
müqavilәsi"nin ("Azәri-Çıraq-Günәşli" yataqlar blokunun işlәnmәsi üzrә PSA sazişi) müddәtinin 2050-ci 
ilә qәdәr uzadılmasını nәzәrdә tutur. Yeni müqavilәyә әsasәn, SOCAR-ın payı 11,6 %-dәn 25 %-dәk 
artırılmışdır. 

Neft istehsal edәn ölkәlәrdә baş verәn siyasi vә iqtisadi proseslәr nәticәsindә 2017-ci il әrzindә neftin 
qiymәtindә ötәn ilin sonuna olan nisbәtdә tәxminәn 25% artım müşahidә olunmuşdur. 

Neft qiymәtlәrindә әhәmiyyәtli dәyişkәnlik neft vә enerji sektorunun maliyyә vә likvidlik mövqelәrinә 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsirini göstәrir, bu isә öz növbәsindә hәmin sahәlәrә kreditlәrin ayrılmasındakı 
çәtinliklәrә, hәmçinin mövcud borcların ödәnilmә qabiliyyәtinin aşağı enmәsinә gәtirib çıxara bilәr. 
Müәssisәlәrin әmәliyyat şәraitinin zәiflәmәsi rәhbәrliyin pul vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә bağlı proqnozlarına, 
maliyyә vә qeyri-maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә qiymәtlәndirmә proseslәrinә mәnfi tәsir 
göstәrәcәyi dә ehtimal olunur. Mümkün әldә edilә bilәn mәlumatlar әsasında rәhbәrlik dәyәrsizlәşmә 
üzrә qiymәtlәndirmәlәrindә gәlәcәk dövrün pul vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә bağlı yenilәnmiş tәxminlәrdәn 
istifadә etmişdir. 

Makro-iqtisadi amillәrin gözlәnilәn dәyişikliklәri sәbәbindәn rәhbәrlik bu dәyişikliklәrin  Bankın 
әmәliyyatları üzәrindә tәsirini dәqiq qiymәtlәndirmәk vә yarana bilәcәk nәticәlәrlә bağlı hәr hansı bir 
ölçü götürmәk iqtidarında deyil. Rәhbәrlik, mövcud şәraitdә Bankın fәaliyyәtinin davamlılığını vә 
inkişafını tәmin etmәk üçün bütün lazımi tәdbirlәrin görüldüyünü hesab edir. 
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5. ӘSAS UÇOT PRİNSİPLӘRİNİN XÜLASӘSİ 

Hazırkı maliyyә hesabatları Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına (“BMHS”) uyğun olaraq 
tarixi dәyәr prinsipinә әsasәn hazırlanmışdır. Hәmin uçot prinsiplәri başqa hallar nәzәrdә tutulmadıqda, 
bütün dövrlәrә müvafiq şәkildә tәtbiq edilmişdir. Maliyyә hesabatları maliyyә mövqeyi haqqında 
hesabatın aşağıdakı maddi müddәaları istisna olmaqla, tarixi dәyәr prinsipi әsasında hazırlanmışdır: 

- Satıla bilәn maliyyә aktivlәri digәr mәcmu gәlirlәr hesabına әdalәtli dәyәrlә ölçülür; 

- Xüsusi kapitala investisiya alәtlәri әdalәtli dәyәrlә ölçülür; 

Hәmin uçot prinsiplәri başqa hallar nәzәrdә tutulmadıqda, bütün dövrlәrә müvafiq şәkildә tәtbiq 
edilmişdir. 

Funksional vә hesabat valyutası: Bu Maliyyә hesabatları bankın funksional valyutası olan Azәrbaycan 
manatı ilә tәqdim olunur.  

Valyuta mәzәnnәsi: Xarici valyutada olan monetar aktiv vә öhdәliklәr, balans tarixindә mövcud olan 
ARMB-nın valyuta mәzәnnәsinә uyğun olaraq Azәrbaycan Manatına çevrilir. Xarici valyutada aparılan 
әmәliyyatlar isә әmәliyyat tarixinә mövcud olan valyuta mәzәnnәsinә uyğun olaraq manat ekvivalentinә 
çevrilir. Bu çevrilmәlәr zamanı yaranan gәlir vә xәrclәr mәnfәәt vә zәrәr hesablarında xarici valyuta ilә 
әmәliyyatlar üzrә gәlirlәr (zәrәr çıxılmaqla) sәtrindә göstәrilir. 

Maliyyә hesabatlarının hazırlanması zamanı Bank tәrәfindәn istifadә edilәn hesabat tarixinә valyuta 
mәzәnnәlәri aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 2017 2016 
 İlin sonuna Dövr әrzindә orta İlin sonuna Dövr әrzindә orta 
USD 1.7001 1.7205 1.7707 1.5972 
EUR 2.0307 1.9464 1.8644 1.7658 
GBP 2.2881 2.2196 2.1745 2.1564 
TRY 0.4499 0.4718 0.5023 0.5278 
RUR 0.0295 0.0295 0.0293 0.0239 

 
Faiz gәlirlәri vә xәrclәri. Faiz gәlir vә xәrclәri effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә hesablama 
metodu ilә qeydә alınır. Qüvvәdә olan faiz dәrәcәsi dәqiq şәkildә ehtimal olunan gәlәcәk nağd 
hesablaşmaları vә mәdaxili maliyyә aktivinin vә ya öhdәliyin gözlәnilәn xidmәt müddәti vasitәsi ilә 
maliyyә aktivinin vә ya öhdәliyin balans dәyәrinә diskontlaşdırılır. Effektiv faiz dәrәcәsini 
hesablayarkәn, gәlәcәk kredit itkilәrini deyil, bank maliyyә alәtinin bütün müqavilә şәrtlәrini nәzәrә 
alaraq gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini qiymәtlәndirir. Effektiv faiz dәrәcәsinin hesablanmasına bütün 
әmәliyyat xәrclәrinin vә haqlarının, effektiv faiz dәrәcәsinin bir hissәsi olan ödәnmiş vә ya alınmış 
vәsaitlәr daxildir. Әmәliyyat xәrclәrinә maliyyә aktivinin vә ya öhdәliyinin alışına vә ya buraxılmasına 
birbaşa aid olan әlavә xәrclәr daxildir. 

Ümumi gәlir hesabatında tәqdim edilәn faiz gәliri vә ya xәrcinә faktiki faiz әsası ilә hesablanan 
amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә vә satışa hazır investisiya üzrә faiz gәliri ilә ölçülәn maliyyә 
aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri üzrә faiz dәrәcәsi daxildir. 
 
Komissiya gәlirlәri vә xәrclәri. Maliyyә aktivi vә ya öhdәliyi üzrә effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsi 
olan ödәniş vә komissiya gәliri vә ya xәrci faktiki faiz dәrәcәsinin ölçülmәsinә daxildir. Digәr ödәnişlәr 
vә komissiya gәliri, o cümlәdәn müştәri xidmәti ödәnişlәri, investisiya idarәetmә komissiyaları, satış 
komissiyaları  әlaqәdar xidmәtlәr göstәrildiyi zaman tanınır. Kredit öhdәliyinin kreditdәn istifadә ilә 
nәticәlәnmәsi gözlәnilmәdikdә, әlaqәdar kredit öhdәliyi ödәnişlәri öhdәlik müddәtindә düz xәtt üzrә 
tanınır. Digәr ödәniş vә komissiya xәrci әsasәn әmәliyyat vә xidmәt haqları ilә bağlıdır ki, bu, xidmәtlәr 
tәhvil verildikcә xәrclәrә aid edilir. 
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5. ӘSAS UÇOT PRİNSİPLӘRİNİN XÜLASӘSİ (DAVAMI) 

Maliyyә alәtlәri. Bank müqavilәyә әsasәn maliyyә alәti üzrә öhdәlik daşıyan tәrәfә çevrildiyi zaman 
maliyyә aktivini vә ya öhdәliyini balansda tanıyır. Maliyyә aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin adi yolla 
alınması vә satılması zamanı hesablaşma tarixindә әmәliyyat balansda tanınır. Maliyyә aktivlәri vә 
öhdәliklәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrlә ölçülür. 

MZHӘDT maliyyә aktivlәri: Ticarәt mәqsәdlәri ilә saxlanılan maliyyә aktivlәri, “mәnfәәt vә zәrәr 
hesabına әdalәtli dәyәrlә tanınan maliyyә aktivlәri” kateqoriyasına aid edilirlәr. Yaxın gәlәcәkdә 
satılması nәzәrdә tutulduqda, әldә edilәn maliyyә aktivlәri satış mәqsәdlәri ilә saxlanılan aktivlәr 
kateqoriyasında tәsniflәşdirilir. Satış mәqsәdlәri ilә saxlanılan aktivlәr üzrә yaranan mәnfәәt vә zәrәrlәr 
müvafiq olaraq mәnfәәt vә zәrәr hesabında tanınır. 

Tәsnifat: Tәsnifat maliyyә aktivlәrinin xarakteri vә mәqsәdindәn asılıdır vә ilkin tanınma zamanı 
müәyyәn olunur. Maliyyә aktivlәri aşağıdakı konkret kateqoriyalarda tәsnif edilir: 

MZHӘDT maliyyә aktivlәri: Ticarәt mәqsәdlәri ilә saxlanılan maliyyә aktivlәri, “mәnfәәt vә zәrәr 
hesabına әdalәtli dәyәrlә tanınan maliyyә aktivlәri” kateqoriyasına aid edilirlәr. Yaxın gәlәcәkdә 
satılması nәzәrdә tutulduqda, әldә edilәn maliyyә aktivlәri satış mәqsәdlәri ilә saxlanılan aktivlәr 
kateqoriyasında tәsniflәşdirilir. Satış mәqsәdlәri ilә saxlanılan aktivlәr üzrә yaranan mәnfәәt vә zәrәrlәr 
müvafiq olaraq mәnfәәt vә zәrәr hesabında tanınır. 

Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyalar. Bu kateqoriyaya Bankın ödәniş tarixinәdәk saxlamaq 
niyyәti vә imkanı olduğu tәsbit edilmiş vә ya müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә qaytarılacaq vә müәyyәn 
edilmiş ödәmә müddәti olan sәrbәst surәtdә alınıb satılabilәn qeyri-derivativ maliyyә aktivlәri daxildir. 

Satılabilәn investisiya qiymәtli kağızlar. Satılabilәn investisiya qiymәtli kağızları, әvvәlcәdәn bu 
kateqoriyaya aid olunması nәzәrdә tutulan vә ya bundan әvvәlki kateqoriyaların heç birinә aid edilә 
bilmәyәn qeyri-törәmә aktivlәrdir. İlkin tanınmadan sonra satılabilәn investisiya qiymәtli kağızları 
әdalәtli dәyәr әsasında ölçülür vә yaranan mәnfәәt vә zәrәrlәr digәr mәcmu gәlir hesablarında qeydә 
alınır. İnvestisiyanın tanınmasına xitam verildikdә vә ya onun dәyәrindә ehtimal edilәn azalmalar baş 
verdikdә әvvәllәr mәcmu gәlir hesablarında qeydә alınan gәlir vә xәrclәr müvafiq olaraq mәnfәәt vә zәrәr 
hesablarında tanınır. 

Verilmiş kreditlәr vә debitor borcları. Bank akkreditivlәr vә maliyyә zәmanәtlәri daxil olmaqla, 
kreditlәrlә bağlı öhdәliklәri öz üzәrinә götürür. Maliyyә zәmanәtlәri müştәrinin üçüncü şәxslәr qarşısında 
öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәdiyi vә kreditlәr kimi eyni kredit riskinә mәruz qaldığı halda, 
ödәnişlәrin aparılması üzrә dәyişilmәz öhdәliklәri әks etdirir. Kreditlәrin verilmәsi üzrә maliyyә 
zәmanәtlәri vә öhdәliklәri әvvәlcә qaydaya görә әldә edilmiş komissiya gәlirlәri ilә tәsdiqlәnәn әdalәtli 
dәyәrlә qeydә alınır. Hәmin mәblәğ öhdәliyin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә düz xәtt metodu ilә 
amortizasiya edilir. Bu metod Bankın xüsusi kredit müqavilәsi imzalayacağı vә onu qısa müddәtdә 
satmayacağı ehtimal edildikdә tәtbiq edilmir; bu cür kreditlәrin verilmәsi öhdәliklәri üzrә komissiya 
gәlirlәri tәxirә salınmaqla, kreditin ilkin uçotu zamanı onun balans dәyәrinә daxil edilir. Hәr bir hesabat 
dövrünün sonunda öhdәliklәr (i) ilkin uçot zamanı amortizasiya olunmamış mәblәğin qalığı vә (ii) hәr bir 
hesabat dövrünün sonunda öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan xәrclәr üzrә әn yaxşı 
tәxminlәrdәn daha yüksәk olanı ilә ölçülür. 

Maliyyә  aktivlәrinin  uçotdan  silinmәsi. Bank  aşağıdakı  hallarda  maliyyә  aktivlәrini  uçotdan  silir:  
(a) aktivlәr geri alındıqda vә ya bu aktivlәrlә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә hüquqların müddәti 
başa çatdıqda vә ya (b) Bank maliyyә aktivlәrindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axını üzrә mülkiyyәt 
hüququnu ötürdükdә vә ya ötürülmә haqqında müqavilә bağladıqda vә bu zaman (i) hәmin aktivlәrin   
mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә başqa tәrәfә ötürdükdә vә ya (ii) bu 
aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә ötürmәdikdә vә ya 
saxlamadıqda, lakin, hәmin aktivlәr üzrә nәzarәt hüququnu özündә saxlamadıqda. 
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Bankın öhdәliklәri yerinә yetirilmәdikdә, lәğv edildikdә vә ya onların müddәti bitdikdә bank maliyyә 
öhdәliklәrinin tanınmasından imtina edir. Tanınmasından imtina edilәn maliyyә öhdәliyinin balans dәyәri 
vә ödәnilәn vә ödәnmәli olan kompensasiya arasındakı fәrq gәlir vә itki haqqında hesabatda tanınır. 

Bank, maliyyә aktivinin tanınmasından o halda imtina edir ki, maliyyә aktivindәn yaranan pul vәsaitlәri 
hәrәkәti üzәrindәki müqavilә hüquqlarının müddәti bitir vә ya maliyyә aktivinin mülkiyyәt üzrә bütün 
risklәrinin vә mükafatlarının әsaslı şәkildә köçürüldüyü әmәliyyatda vә ya bankın mülkiyyәt üzrә bütün 
risklәri vә mükafatları әsaslı şәkildә nә köçürmәdiyi, nә dә saxlamadığı vә maliyyә aktivi üzәrindә 
nәzarәti saxlamadığı әmәliyyatda maliyyә aktivini köçürür. Maliyyә aktivinin tanınmasından imtina 
zamanı aktivin balans dәyәri (vә ya köçürülәn aktivin bir hissәsinә ayrılan balans dәyәri) vә alınan 
kompensasiya arasındakı fәrq gәlir vә ya itkidә tanınır. 

Maliyyә alәtlәrinin yenidәn tәsniflәşdirilmәsi. Әgәr ticarәt mәqsәdi ilә saxlanılan qeyri-derivativ 
maliyyә alәtinin yaxın gәlәcәkdә satılması mәqsәdi aktuallığını itirirsә bu zaman belә maliyyә alәtlәri 
mәnfәәt vә zәrәr hesabına әdalәtli dәyәrlә tanınan maliyyә aktivlәri kateqoriyasından çıxarılaraq 
aşağıdakı kateqoriyalardan birinә yenidәn daxil olunur: 

•      Әgәr maliyyә aktivi verilmiş kreditlәr vә debitor borcları kateqoriyasının tәyinatına uyğundursa bu 
zaman, Bankın bu alәti yaxın gәlәcәkdә vә ya müddәti bitәnәdәk saxlamaq niyyәti vә imkanı varsa onu 
kreditlәr vә debitor borclar kateqoriyasına yenidәn daxil edә bilәr; 

•    Digәr maliyyә aktivlәri adәtәn satılabilәn invesitisiyalar kateqoriyasına vә nadir hallarda ödәniş 
tarixinәdәk saxlanılan investisiyalar kateqoriyasına daxil oluna bilәr. 

Әvvәlcәdәn satılabilәn invesitisiyalar kateqoriyasına aid edilmiş maliyyә alәti verilmiş kreditlәr vә 
debitor borcları kateqoriyasının tәyinatına uyğun gәldikdә vә Bankın bu alәti yaxın gәlәcәkdә vә ya 
müddәti bitәnәdәk saxlamaq niyyәti vә imkanı yarandıqda, Bank onu verilmiş kreditlәr vә debitor borclar 
kateqoriyasına yenidәn daxil edә bilәr 

Maliyyә alәtlәri yenidәn tәsnif olunduqda onların әdalәtli dәyәrindәn istifadә edilir. Bu alәtlәrә aid daha 
әvvәllәr mәnfәәt vә zәrәr hesablarında tanınmış mәnfәәt vә zәrәrlәr geri qaytarılmır. Maliyyә alәtinin 
әdalәtli dәyәri yenidәn tәsniflәşdirmә tarixindә müvafiq olaraq onun yeni maya dәyәrinә vә ya 
amortizasiya olunmuş maya dәyәrinә çevrilir. 

Maliyyә aktiv vә öhdәliklәrin әvәzlәşdirilmәsi. Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri o zaman әvәzlәşdirilir 
vә xalis mәblәğ maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda o zaman tәqdim edilir ki, Bank tanınan mәblәğlәri 
әvәzlәşdirmәk üçün qanuni hüquqa malik olur, ya netto-әsasla hesablaşmaq, ya da aktivi realizә etmәk vә 
eyni zamanda öhdәlik üzrә hesablaşmaq istәyir. Gәlir vә xәrclәr BMHS-larında icazә verildikdә, netto-
әsasla tәqdim edilir 

Dәyәrsizlәşmәnin müәyyәn olunması vә ölçülmәsi. Hәr bir hesabat tarixindә Bank amortizasiya 
dәyәrindә saxlanan maliyyә aktivlәrinin qiymәtdәn düşmәsinә obyektiv әsas olub-olmadığını 
qiymәtlәndirir. Maliyyә aktivinin vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun qiymәti o zaman düşür ki, obyektiv 
әsas göstәrir ki, aktivin vә ya aktivlәr qrupunun ilkin tanınmasından sonra itki hadisәsi baş vermişdir vә 
hәmin itki hadisәsi etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәn aktivin vә ya aktivlәr qrupunun gәlәcәk pul 
vәsaitlәri hәrәkәtinә tәsir edir.  

Bank hәm konkret aktiv, hәm dә ümumi sәviyyәdә amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn kreditlәr, avans 
vә investisiya girovları üzrә qiymәtdәn düşmәnin әsasını nәzәrә alır. Amortizasiya edilmiş dәyәrdә 
ölçülәn ayrı-ayrı mühüm kreditlәr vә avanslar vә investisiya girovlarının konkret olaraq qiymәtdәn 
düşmәsi qiymәtlәndirir. Amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn, konkret olaraq qiymәtdәn düşmәdiyi 
müәyyәn olunan ayrı-ayrı mühüm kreditlәr vә avanslar vә investisiya girovları sonra ümumilikdә baş 
vermiş, lakin hәlә müәyyәn olunmamış qiymәtdәn düşmәyә görә qiymәtlәndirilir.  
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Ayrı-ayrılıqda әhәmiyyәtli olmayan amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn kreditlәr, avans vә investisiya 
girovları oxşar risk xarakteristikası ilә amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn kredit, avans vә investisiya 
girovlarını bir yerdә qruplaşdırmaqla qiymәtdәn düşmәyә görә qiymәtlәndirilir. 

Ümumi qiymәtdәn düşmәni qiymәtlәndirәrkәn, cari iqtisadi vә kredit şәrtlәrinә әsasәn faktiki itkilәrin 
tarixi modellәşdirmә ilә ehtimal olunandan çox vә ya az olma mümkünlüyü ilә әlaqәdar bank defolt 
ehtimalının statistik tarixi tendensiya modellәşdirmәsindәn, kompensasiya vaxt tәyinatından vә dәyәn 
itkinin mәblәğindәn istifadә edir. Defolt dәrәcәlәri, itki dәrәcәsi vә gәlәcәk kompensasiyanın gözlәnilәn 
vaxtının uyğun qalmasını tәmin etmәk üçün onlar faktiki nәticәlәrә görә ümumi sınaqdan keçir. 

Kredit vә avanslar geri qaytarılması mümkün olmayan hesab edildikdә, qiymәtdәn düşmә zәrәrlәrinә görә 
endirim müqabilindә hesabdan silinir. Rәhbәrlik banka ödәnmәli olan mәblәğlәrin alınması üçün bütün 
imkanlardan istifadә etdikdәn sonra vә bank bütün mövcud girovu satdıqdan sonra Kredit vә avanslar 
hesabdan silinir. Әvvәlcәdәn hesabdan silinәn mәblәğlәrin yenidәn bәrpası, bәrpa müddәtindә gәlir vә 
itki hesabatlarında maliyyә aktivlәrinin qiymәtdәn düşmәsi xәrcinә kompensasiya olaraq әks olunur. 

Hәr bir hesabat tarixindә Bank satılabilәn maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi halının baş vermәsinin 
obyektiv sübutunun olub olmamasını dәyәrlәndirir. 

Kapital invesitisiyaları üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri, mәnfәәt vә zәrәr hesabı vasitәsilә geri qaytarılmır vә 
dәyәrsizlәşmә tanındıqdan sonra onların әdalәtli dәyәrindә baş verәn yüksәlmәlәr mәcmu gәlir hesabında 
tanınır.  

Әgәr növbәti ildә borc alәtinin әdalәtli dәyәri yüksәlirsә vә bu yüksәlmәnin dәyәrsizlәşmә zәrәrinin 
tanınmasından sonra baş vermәsinә dair obyektiv sübut mövcuddursa bu zaman әvvәlcәdәn tanınan 
dәyәrsizlәşmә zәrәri, mәnfәәt vә zәrәr hesabından geri qaytarılır.  

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

Satılabilәn investisiya qiymәtli kağızları kimi tәsniflәşdirilәn kapital investisiyaları üçün obyektiv sübut 
olaraq onun әdalәtli dәyәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә vә ya uzun müddәt әrzindә qalıq dәyәrindәn aşağı 
olması göstәrilә bilәr. Dәyәrsizlәşmә halı yarandıqda, ilkin satınalma dәyәri ilә cari әdalәtli dәyәr 
arasındakı fәrqdәn daha әvvәlәr bu invesitisiya üzrә mәnfәәt vә zәrәr hesabında tanınmış dәyәrsizlәşmә 
zәrәrlәri çıxıldıqdan sonra yaranan yekun zәrәr rәqәmi mәcmu gәlir hesabından mәnfәәt vә zәrәr 
hesabına ötürülür. 

Kapital qoyuluşlarındakı dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri mәnfәәt vә zәrәr hesablarında nәzәrә alınmır; onların 
әdalәtli dәyәrindәki artımlar digәr mәcmu gәlirlәr hesabatında tanınır.  

Uyğun öhdәlik mәblәği maliyyә institutlarına vә müştәrilәrә borclar kimi göstәrilir. Yenidәnsatış 
müqavilәsi әsasında alınmış qiymәtli kağızlar maliyyә institutlarından alınacaq vәsaitlәr vә müştәrilәrә 
verilmiş kreditlәr hesabında uyğun olaraq göstәrilir. Satış vә yenidәn alış arasındakı qiymәt fәrqi faiz 
kimi tanınır vә effektiv bölüşdürülmә әsasında müqavilәnin müddәti üzrә bölüşdürülür.  Әgәr növbәti ildә 
borc alәtinin әdalәtli dәyәri yüksәlirsә vә bu yüksәlmәnin dәyәrsizlәşmә zәrәrinin tanınmasından sonra 
baş vermәsinә dair obyektiv sübut mövcuddursa bu zaman әvvәlcәdәn tanınan dәyәrsizlәşmә zәrәri 
mәnfәәt vә zәrәr hesabından geri qaytarılır.  
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Pul vә pul ekvivalentlәri. Pul vә pul ekvivalentlәrinә nağd pul, müxbir hesablarda olan vә istifadәsinә 
mәhdudiyyәt qoyulmayan qalıqlar, ARMB-da yerlәşdirilәn vә bitmә müddәti 90 günәdәk olan müddәtli 
depozitlәr, elәcә dә İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatına (“İӘİT”) üzv olan ölkәlәrdә yerlәşәn 
banklara verilmiş vәsaitlәr daxildir. Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini tәyin edәrkәn, ARMB tәrәfindәn tәlәb 
edilәn әmanәtlәr üzrә minimum mәcburi ehtiyatlar, istifadәsindә mәhdudiyyәtlәrin olması sәbәbi ilә pul 
vә pul ekvivalentlәri kateqoriyasına daxil edilmir. 

Banklardan alınacaq vәsaitlәr. Vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәtin gedişindә Bank, digәr banklarda 
müxtәlif müddәtlәr üzrә әmanәtlәr yerlәşdirir.Banklardan alınacaq vәsaitlәr әdalәtli dәyәrdә tanınır. 
Ödәniş tarixi müәyyәn olan banklardan alınacaq vәsaitlәr sonradan amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә 
effektiv faiz metodundan istifadә edilәrәk ölçülür vә dәyәrsizlәşmә zәrәri üzrә ehtiyatlar çıxılmaqla 
tanınır. Banklardan alınacaq vәsaitlәr ödәniş tarixi müәyyәn olmadıqda tәxmin edilәn ödәniş tarixi 
әsasında amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә tanınır. Kredit institutlarından alınacaq vәsaitlәr 
dәyәrsizlәşmә zәrәri üzrә ehtiyatlar çıxılmaqla tanınır. 

Banklara vә digәr maliyyә institutlarına ödәnilәcәk vәsaitlәr. Banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr, qarşı 
tәrәflәrin pul vә ya digәr bәnzәr aktivlәrin Banka ötürülmәsi zamanı balansda tanınır. Qeyri-törәmә 
öhdәliklәr amortizasiya olunmuş maya dәyәri ilә ölçülür. Әgәr Bank öz borcunu satın alırsa, bu öhdәlik 
maliyyә vәziyyәti hesabatından silinir vә ödәnilәn vәsaitlә öhdәliyin qalıq dәyәri arasında olan fәrq 
mәnfәәt vә zәrәr hesablarında müvafiq olaraq öhdәliklәrin vaxtından tez icra edilmәsinin nәticәsi kimi 
tәqdim edilir. 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr.Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr, maliyyә hesabatlarının digәr kateqoriyaları 
üzrә tәsniflәşdirilәn aktivlәrdәn fәrqli olaraq sabit vә ya müәyyәn ödәniş qrafikinә malik vә fәal bazara 
çıxarılmayan qeyri-törәmә aktivlәrdir. 

Bank tәrәfindәn verilmiş kreditlәr ilk olaraq әdalәtli dәyәr vә әmәliyyat üzrә aid olduğu xәrclәr hәcmindә 
tanınır. Hesablanmış әdalәtli dәyәr kreditin әdalәtli dәyәrinә bәrabәr olmadıqda, misal üçün, kredit bazar 
qiymәtindәn aşağı dәyәrlә verildikdә, hesablanmış әdalәtli dәyәrlә kreditin әdalәtli dәyәri arasındakı fәrq 
kreditin ilkin tanınması üzrә zәrәr kimi qeydә alınır vә bu zәrәrin xüsusiyyәtinә uyğun olaraq mәcmu 
gәlir hesabatına daxil edilir. Daha sonra, kreditlәr effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә amortizasiya 
olunmuş maya dәyәri ilә qeydә alınır. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr ehtimal edilәn zәrәrlәr üzrә bütün 
ehtiyatlar çıxılmaqla uçota alınır. 

Satış vә yenidәn alış repo müqavilәlәri. Satış vә yenidәn alış müqavilәlәri (repo müqavilәlәri) tәminatlı 
maliyyәlәşdirmә әmәliyyatlar kimi uçota alınır. Satış vә yenidәn alış müqavilәlәri әsasında satılan 
qiymәtli kağızlar maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda (balansda) saxlanılır vә müqavilә әsasında 
indossatın satmaq vә yenidәn girovqoymaq hüququ olarsa, satış vә yenidәn alış müqavilәlәri әsasında 
girova qoyulmuş qiymәtli kağızlar kimi klassifikasiya olunur. Uyğun öhdәlik mәblәği maliyyә 
institutlarına vә müştәrilәrә borclar kimi göstәrilir. Yenidәnsatış müqavilәsi әsasında alınmış qiymәtli 
kağızlar maliyyә institutlarından alınacaq vәsaitlәr vә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr hesabında uyğun 
olaraq göstәrilir.Satış vә yenidәn alış arasındakı qiymәt fәrqi faiz kimi tanınır vә effektiv bölüşdürülmә 
әsasında müqavilәnin müddәti üzrә bölüşdürülür.  

Kreditlәrin restrukturizasiyası. Mümkün olduğu hallarda Bank girovu reallaşdırmadan öncә kreditin 
prolonqasiya edilmәsinә sәy göstәrir. Belә sәylәrә ödәmә şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi vә ya yeni kredit 
sazişinin imzalanması daxildir.Şәrtlәr yenidәn razılaşdırıldıqdan sonra belә kreditlәr artıq gecikmiş 
sayılmır. Rәhbәrlik daimi olaraq, prolonqasiya edilmiş kreditlәri tәhlil edәrәk onlar üzrә bütün şәrtlәrin 
yerinә yetirilmәsini vә gәlәcәk ödәnişlәrin icra olunmasının ehtimalını tәhlil edir. Belә kreditlәr, fәrdi 
olaraq vә ya kollektiv şәkildә dәyәrsizlәşmә ehtimallarının mövcudluğunun yoxlanılması mәqsәdi ilә 
kreditin ilkin vә ya cari effektiv faiz dәrәcәsindәn istifadә edilәrәk tәhlil edilirlәr. 

Müştәri hesabları. Müştәri hesabları fәrdi müştәrilәrin, dövlәt vә özәl müәssisәlәrinin vәsaitlәrini tәmsil 
edir vә bu hesablar balansda amortizasiya olunmuş ilkin dәyәr ilә tanınır. 
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Borc qiymәtli kağızları. Borc qiymәtli kağızlarına sadә veksellәr, istiqrazlar, depozit sertifikatları vә 
Bank tәrәfindәn yerlәşdirilәn borc iltizamları aiddir. Әgәr Bank öz borc qiymәtli kağızını satın alırsa, bu 
öhdәlik maliyyә vәziyyәti hesabatından silinir vә ödәnilәn vәsaitlә öhdәliyin qalıq dәyәri arasında olan 
fәrq mәnfәәt vә zәrәr hesablarında müvafiq olaraq öhdәliklәrin vaxtından tez icra edilmәsinin nәticәsi 
kimi tәqdim edilir 

Maliyyә zәmanәti müqavilәlәri. Tәqdim edәn tәrәfin, әvvәlcәdәn razılaşdırılmış kreditorun müvafiq 
kredit sazişinin şәrtlәrinә uyğun olaraq borcunu ödәyә bilmәmәsi nәticәsindә qarşı tәrәfin mәruz qaldığı 
zәrәrlәri qarşılamaq mәqsәdi ilә qarşı tәrәfә edәcәyi ödәnişlәri nәzәrdә tutan müqavilәyә maliyyә 
zәmanәti müqavilәsi deyilir.Kreditlәrin verilmәsi üzrә maliyyә zәmanәtlәri vә öhdәliklәri әvvәlcә 
qaydaya görә әldә edilmiş komissiya gәlirlәri ilә tәsdiqlәnәn әdalәtli dәyәrlә qeydә alınır. Hәmin mәblәğ 
öhdәliyin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә düz xәtt metodu ilә amortizasiya edilir vә digәr öhdәliklәr 
qismindә tanınır. Növbәti dövrlәrdә, әgәr әvvәlcәdәn xüsusilә MZHӘD şәklindә planlaşdırılmayıbsa, 
aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı daha yüksәk olarsa o mәblәğdә ölçülür: 

• Hәr bir hesabat dövrünün sonunda öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan xәrclәr üzrә әn 
yaxşı tәxmin edilәn mәblәğ; vә ya 

• Gәlirlәrin tanınması siyasәtinә müvafiq şәkildә ilkin olaraq tanınmış mәblәğ çıxılsın hәr hansı 
mәcmu amortizasiya mәblәği. 

Әmәliyyat lizinqi. Әmәliyyat icarәsi üzrә icarә ödәnişlәri icarә müddәti әrzindә düz xәtt üsulu ilә xәrc 
kimi tanınır. Әgәr hәr hansı digәr sistematik üsul istifadәçinin aktivdәn әldә etdiyi sәmәrәnin zaman 
sxemini daha aydın şәkildә tәqdim etmәk imkanını verirsә, onda hәmin digәr üsul istifadә olunmalıdır. 
Әmәliyyat icarәlәri zamanı yaranan şәrti icarә ödәnişlәri öhdәlik daşıdığı dövrdә xәrc kimi tanınır.İcarә 
stimulları әmәliyyat icarәlәrinә daxil olmaq üçün alındığı tәqdirdә, belә stimullar öhdәlik kimi tanınır. 
Stimulların mәcmu sәmәrәsi düz xәtt üsulu ilә icarә ödәnişinin azalması kimi tanınır. Әgәr hәr hansı 
digәr sistematik üsul istifadәçinin aktivdәn әldә etdiyi sәmәrәnin zaman sxemini daha aydın şәkildә 
tәqdim etmәk imkanını verirsә, onda hәmin digәr üsul istifadә olunmalıdır. 

Binalar vә avadanlıqlar. Binalar, yığılmış amortizasiyanı vә lazım olduqdadәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatı 
çıxmaqla, ilkin dәyәrdә vә ya aşağıda göstәrildiyi kimi yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәrdә qeydә alınır. 
Binalar vә avadanlıqların bütün digәr növlәri yığılmış amortizasiyanı vә dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәri 
çıxmaqla (әgәr varsa), ilkin dәyәrdә qeydә alınır. Kiçik hәcmli tәmir vә istismar xәrclәri çәkildiyi zaman 
xәrcә silinir. Binalar vә avadanlıqların әsas komponentlәrinin әvәz edilmәsi xәrclәri kapitallaşdırılır vә 
әvәz edilmiş hissәlәr balansdan silinir. Binalar vә avadanlıqlar dәyәrsizlәşdikdә, onlar binalar vә 
avadanlıqların istifadәsi nәticәsindә әldә edilәn dәyәr ilә satış xәrclәri çıxılmaqla әdalәtli dәyәrdәn daha 
yüksәk olan dәyәrә silinir. Aktivin balans dәyәrindәki azalma dәyәrsizlәşmә mәblәğinin kapitalda 
göstәrilәn әvvәlki ilin yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatından artıq olan hәcmdә mәnfәәt vә zәrәrә aid 
edilir. Aktivin istifadәsi nәticәsindә әldә edilәn dәyәrin vә ya satış xәrclәri çıxılmaqla, onun әdalәtli 
dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә edilәn tәxminlәrdә dәyişiklik baş verdiyi tәqdirdә әvvәlki 
dövrlәrdә hәr hansı aktiv üçün qeydә alınmış dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr bәrpa edilir. 

Amortizasiya. Әsas vәsaitlәr üzrә amortizasiya düz xәtt metoduna әsasәn, yәni әsas vәsaitlәrin aşağıda 
göstәrilәn tәxmini faydalı xidmәt müddәti әrzindә aşağıdakı illik amortizasiya dәrәcәlәrini tәtbiq etmәklә 
aktivlәrin ilkin dәyәrini qalıq dәyәrinәdәk azaltmaqla hesablanır: 

Binalar 5%
Mebel vә qurğular 10%
Digәr әsas vәsaitlәr 10%
Komputer vә avadanlıqlar 20%
Nәqliyyat vasitәlәri 16.7%
 
Tәmir vә saxlama xәrclәri baş verdiyi zaman tanınır vә kapitalizasiya kriteriyalarına uyğun gәlmәsi 
halları istisna olmaqla mәnfәәt vә zәrәr hesablarında әmәliyyat xәrclәri kimi tanınır. 
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Ayrıca satın alınmış vә müәyyәn faydalı ömrü olan qeyri-maddi aktivlәr yığılmış amortizasiya vә ehtimal 
edilәn dәyәr azalmaları üzrә ehtiyatlar çıxılmaqla balansda tarixi dәyәri ilә tanınır. Amortizasiya qeyri- 
maddi aktivlәrin tәxmin edilәn faydalı ömrü әrzindә düz xәtt metodu ilә hesablanır. Faydalı ömür 
tәxminlәri vә amortizasiya metodları hәr bir hesabat tarixindә yenidәn tәhlil edilir vә tәxminlәrdә olan 
dәyişikliklәrin tәsiri prospektiv olaraq tәtbiq edilir.  

Hәr bir hesabat dövrünün sonunda Bank öz әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrini dәyәrsizlәşmә 
zәrәrlәrinin baş vermәsini tәyin etmәk mәqsәdi ilә tәhlil edir. Әgәr belә hal mövcud olarsa bu aktiv üzrә 
әldә edilmәsi mümkün olan mәblәğ tәyin edilir vә dәyәrsizlәşmә zәrәrinin mәblәği (әgәr varsa) 
hesablanır. Fәrdi aktiv üzrә әldә edilmәsi mümkün olan mәblәğin tәyin edilmәsi mümkün olmadıqda 
Bank aktivin aid olduğu nağd pul әmәlә gәtirәn biznes vahidlәri qalıq dәyәrini tәhlil edir. 

Әgәr aktiv (vә ya aktivin aid olduğu nağd pul әmәlә gәtirәn biznes vahidi) üzrә әldә edilmәsi mümkün 
olan mәblәğ aktivin (vә ya aktivin aid olduğu nağd pul әmәlә gәtirәn biznes vahidinin) qalıq dәyәrindәn 
azdırsa onun qalıq dәyәri qaytarılması mümkün olan mәblәğә qәdәr azaldılır. Dәyәrsizlәşmә zәrәrlәrinә 
sәbәb olan hallar növbәti dövrlәrdә aradan qalxdıqda aktivin (vә ya aktivin aid olduğu nağd pul әmәlә 
gәtirәn biznes vahidinin) qalıq dәyәri yenidәn tәyin edilmiş mәblәğә qәdәr artırılır amma yeni tәyin 
edilmiş qalıq dәyәri aktivin (vә ya aktivin aid olduğu nağd pul әmәlә gәtirәn biznes vahidinin) keçmiş 
dövrlәrdә dәyәrsizlәşmә itkilәrinin tanınmasından öncә mövcud olan qalıq dәyәrindәn daha çox ola 
bilmәz.  

Dәyәrsizlәşmә zәrәrlәrinin geri qaytarılması dәrhal mәnfәәt vә zәrәr hesablarında tanınır. Aktiv, yenidәn 
qiymәtlәndirmә metoduna görә uçota alındıqda qalıq dәyәrinin yüksәlmәsindәn yaranan fәrq yenidәn 
qiymәtlәndirmә nәticәsindә dәyәrin artması kimi tanınır. 

Silindikdә, satıldıqda vә ya istifadәsinin davam etdirilmәsi zamanı gәlәcәkdә iqtisadi faydanın әldә 
edilmәsi tәxmin edilmәdikdә әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrin tanınmasına xitam verilir. 
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrin tanınmasına xitam verilmәsi nәticәsindә yaranan mәnfәәt vә 
zәrәrlәr satış nәticәsindә әldә edilәn vәsaitlәrlә aktivin qalıq dәyәri arasında olan fәrq kimi hesablanır vә 
dәrhal mәnfәәt vә zәrәr hesabında tanınır. 

Vergi qanunvericiliyi.Vergi xәrclәri cari vә tәxirә salınmış vergi xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir. Cari 
vergi xәrci hesabat dövrü әrzindә yaranmış vergi mәnfәәti әsasında hesablanır. Hesabatdakı bәzi gәlir vә 
xәrclәrin digәr dövrlәrdә vergi bazasına aid edilәcәyinә vә bәzi maddәlәrin heç bir vaxt vergi bazasını 
hesablayarkәn istifadә edilmәyәcәyinә görә vergi mәnfәәti maliyyә hesabatlarındakı mәnfәәtdәn 
fәrqlәnir. Bankın cari mәnfәәt vergisi xәrci, hesabat dövründә qüvvәdә olan vergi dәrәcәlәrindәn istifadә 
etmәklә hesablanır. 

Tәxirә salınmış vergi isә aktiv vә öhdәliklәrin mühasibat uçotuna uyğun qalıq dәyәrlәri ilә onların 
vergiyә uyğun qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrqlәrdәn yaranan vә gәlәcәkdә ödәnilәcәk vә ya geri alınacaq 
mәblәğlәrin әsasında hesablanır vә bu zaman balans öhdәliyi üsulundan istifadә edilir. Tәxirә salınmış 
vergi öhdәliyi ümumiyyәtlә bütün vergi bazasını artıran maddәlәr üçün hesablanır, tәxirә salınmış vergi 
aktivi isә bu aktivdәn gәlәcәkdә istifadә etmәk üçün kifayәt qәdәr mәnfәәtin olması tәxmini nәzәrә 
alınaraq balansda tanınır. Müvәqqәti fәrqlәrin mühasibat mәnfәәtinә vә vergi mәnfәәtinә tәsir 
göstәrmәyәn digәr aktiv vә öhdәliklәrin ilkin tanınması zamanı yarandığı hallarda (biznes 
kombinasiyaları istisna olmaqla), belә vergi aktiv vә öhdәliklәri balansda tanınmır. 

Tәxirә salınmış vergi aktivinin qalıq dәyәri hesabat tarixindә nәzәrdәn keçirilir vә әgәr gәlәcәkdәki 
mәnfәәt әldә edilmәsi ilә bağlı tәxminlәr bu aktivi reallaşdırmağa imkan vermirsә bu vergi aktivinin 
dәyәri tam vә ya qismәn bu tәxminlәrә uyğunlaşdırılmaq üçün azaldılır 

Tәxirә salınmış vergini hesablayarkәn vergi aktivinin reallaşdırılması vә ya öhdәliyin ödәnilmәsi zamanı 
qüvvәdә olan vergi dәrәcәsindәn istifadә edilmәlidir. Birbaşa sәhmdar kapitalına tәsir edәn әmәliyyatlar 
istisna olmaqla, tәxirә salınmış vergi xәrci vә ya gәliri birbaşa mәcmu gәlir hesabında әks etdirilir. 
Sәhmdar kapitalına tәsir edәn әmәliyyatlarla bağlı tәxirә salınmış vergilәr dә sәhmdar kapitalında öz 
әksini tapır. 



“GÜNAY BANK” ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARINA DAİR QEYDLӘR 
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ 
(Azәrbaycan manatı ilә) 

14 

5. ӘSAS UÇOT PRİNSİPLӘRİNİN XÜLASӘSİ (DAVAMI) 

Aşağıdakı hallarda tәxirә salınmış vergi aktivi vә vergi öhdәliyi әvәzlәşdirilәrәk xalis şәkildә tәqdim edilә 
bilәr: 

• Bankın cari mәnfәәt vergisi aktivini mәnfәәt vergisi öhdәliyi ilә әvәzlәşdirmәk üçün qanuni vә 
icrası mümkün olan hüququ mövcud olduqda; vә 

• Tәxirә salınmış aktiv vә öhdәliklәr bir vergi orqanı tәrәfindәn qoyulan mәblәğlәrә aid edilsin vә 
bu vergilәr üzrә öhdәlik eyni müәssisәyә mәxsus olsun.Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt 
göstәrәn bankların fәaliyyәti nәticәsindә digәr vergilәr dә yaranır. Bu vergilәr әmәliyyat 
xәrclәrinin bir hissәsi kimi tanınır vә mәcmu gәlir hesabatına daxil edilir. 

Azәrbaycan Respublikasında  Bankın fәaliyyәtinә şamil edilәcәk müxtәlif başqa vergi növlәri dә 
mövcuddur. Bu vergilәr mәcmu gәlir haqqında hesabatında әmәliyyat xәrclәrinin bir hissәsi kimi daxil 
edilir. 

Ehtiyatlar. Ehtiyatlar, Bank keçmiş hadisәlәr nәticәsindә cari hüquqi vә ya әsaslanmış öhdәliyә malik 
olduqda, öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üçün iqtisadi sәmәrә yaradan ehtiyatların azalma ehtimalı olduqda 
vә öhdәlik mәblәği etibarlı şәkildә qiymәtlәndirildikdә uçota alınır. Ehtiyyat kimi tanınan mәblәğ hesabat 
dövrünün sonunda müvafiq risklәr vә qeyri-müәyyәnliklәr dә nәzәrә alınmaqla cari öhdәliyi yerinә 
yetirmәk üçün tәlәb olunan mәblәğin tәxmini göstәricisidir. Ehtiyatı hesablayarkәn cari öhdәliyi yerinә 
yetirmәk üçün tәlәb olunan pul vәsaitlәrinin tәxminindәn istifadә edilirsә, ehtiyatın qalıq dәyәri bu pul 
vәsaitlәrinin cari dövrә olan diskontlaşdırılmış dәyәrinin cәminә bәrabәrdir (pulun vaxt dәyәrinin 
әhәmiyyәt kәsb etdiyi hallarda).Ehtiyatın qarşılanması üçün tәlәb edilәn iqtisadi faydaların tam vә ya 
qismәn üçüncü şәxslәrin hesabına geri qaytarılması gözlәnilirsә, debitor borc aktiv kimi yalnız o halda 
tanınır ki, üçüncü tәrәfin kompensasiya ödәmәsi ehtimalı var vә bu mәblәğ etibarlı şәkildә tәxmin edilә 
bilәr. 

Tәqaüd vә digәr mükafatlar üzrә öhdәliklәr. Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tәlәblәrinә 
uyğun olaraq Bank işçilәrin әmәk haqlarından tәqaüd ayırmaları tutur vә onları dövlәt sosial müdafiә 
fonduna köçürür. Bu cür ayırmaları hesablayarkәn tәqaüd sisteminin göstәrişlәrinә müvafiq olaraq 
işәgötürәnlәr tәrәfindәn cari ödәnişlәrin hesablanması zamanı işçi heyәti üzrә nәzәrdә tutulan ümumi 
xәrclәrin müәyyәn nisbәti götürülür. Belә xәrclәr müvafiq әmәk haqlarının alındığı dövrlәrә aid edilir. 
Tәqaüdә çıxdıqda tәqaüdlә bağlı bütün ödәnişlәr dövlәt sosial müdafiә fondu tәrәfindәn yerinә yetirilir. 
Bank Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu tәrәfindәn nәzәrdә tutulmuş tәqaüd 
proqramından başqa hәr hansı bir digәr tәqaüd proqramlarında iştirak etmir. Bundan әlavә, Bankda 
hesablanması tәlәb olunan pensiya müavinәtlәri vә ya kompensasiya edilәn digәr mühüm müavinәtlәr 
mövcud deyildir. 

Şәrti aktivlәr vә öhdәliklәr. Şәrti öhdәliklәr maliyyә vәziyyәti hesabatında tanınmır amma bu öhdәliklәrlә 
bağlı pul vәsaitlәrinin ödәnilmәsinin ehtimalı çox az olduğu hallar istisna olmaqla qalan hallarda 
hesabatlarda açıqlamalar verilir. 

Nizamnamә kapitalı. Adi sәhmlәr kapital bölümündә tәsniflәşdirilir. Adi sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi ilә 
әlaqәdar olan birbaşa әlavә xәrclәr bütün vergi tәsirlәri istisna olmaqla kapitalın azaldılması kimi uçota 
alınır. Adi sәhmәr üzrә ödәnilәn dividendlәr kapital bölümündә elan olunduğu dövrdә azalma kimi 
tәqdim edilir. Hesabat tarixindәn sonra elan edilmiş dividendlәr 10 saylı Beynәlxalq Mühasibat Uçotu 
Standartına “Hesabat tarixindәn sonra baş vermiş hadisәlәr” (“MBUS 10”) müvafiq olaraq maliyyә 
hesabatlarında açıqlanır. 

Seqmentlәr üzrә hesablar. Әmәliyyat seqmentlәri, resursları seqmentlәr üzrә yerlәşdirmәk vә onların 
fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә, әmәliyyatlar üzrә qәrar qәbul etmәk sәlahiyyәti olan rәhbәr işçi 
tәrәfindәn tәhlil edilәn Bankın komponentlәri haqqında daxili hesabatlar әsasında tәyin edilir. Bankın 
seqment üzrә hesabatı aşağıda göstәrilәn әmәliyyat seqmentlәrinә әsaslanır: Fәrdi bankçılıq (әsasәn fәrdi 
müştәrilәrdәn әmanәtlәrin alınması vә istehlak kreditlәrin verilmәsi, overdraft, kredit kartları vә pul 
köçürmәlәri vasitәlәri) vә Korporativ bankçılıq (әsasәn korporativ vә kommersiya müştәrilәrinә kredit vә 
digәr kredit vasitәlәrinin verilmәsi, әmanәt vә cari hesablar üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi).
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5. ӘSAS UÇOT PRİNSİPLӘRİNİN XÜLASӘSİ (DAVAMI) 

Hesabat seqmentlәri üzrә mәlumat aşağıda göstәrilәn kәmiyyәt göstәricilәrinin hәr biri ilә müvafiq 
olmalıdır: 

• Onun xarici müştәrilәr vә seqmentdaxili satışlar vә ya köçürmәlәr üzrә tәqdim edilәn gәliri bütün 
әmәliyyat seqmentlәri üzrә ümumi gәlirin, daxili vә xarici, 10% vә ya artıq olduqda; vә ya 

• Onun tәqdim olunan mәnfәәt vә zәrәrin modul dәyәri (i) zәrәr üzrә hesabat vermәyәn bütün 
әmәliyyat seqmentlәrin toplanmış mәnfәәtlәrinin vә (ii) zәrәr üzrә hesabat verәn bütün әmәliyyat 
seqmentlәrin toplanmış zәrәrlәrinin modul dәyәrinin 10% vә ya artıq olduqda; vә ya 

• Onun aktivlәri bütün әmәliyyat seqmentlәrinin toplanmış aktivlәrinin 10% vә ya artıq 
olduqda.Әgәr seqmentlәr üzrә tәqdim edilmiş ümumi xarici gәlir müәssisә gәlirinin 75%-dәn 
azdırsa, Bank gәlirlәrinin әn azı 75%-nin hesabat seqmentlәrinә daxil olanadәk, әlavә seqmentlәri 
hesabat seqmentlәri kimi tәqdim edir (hәtta onlar yuxarıda göstәrilәn kәmiyyәt göstәricilәrinә 
müvafiq olmadığı hallarda). 

 

6. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR 
ŞӘRHLӘRİN TӘTBİQİ 

Maliyyә hesabatlarının hazırlanması üçün aşağıdakı yeni vә ya düzәliş edilmiş standartlar  ilk maliyyә 
ilini  1 yanvar 2016-cı il tarixindәn başlayan  müәssisәlәr üçün mәcburidir (Bu siyahı aralıq maliyyә 
hesabatlarına vә ya MBUS-un ilk tәtbiqçilәrinә, onların MBUS Hesabatlarına tәsir edәn yeni vә 
dәyişdirilmiş tәlәblәr barәdә mәlumatları ehtiva etmir- misal: 14  №-li BMHS, “Tәxirә Salınmış Hesablar 
Haqqında Nizamnamә” (2014-cü ilin yanvar ayında tәqdim olunmuş)– Bank üçün uyğun hesab edilmir). 

 Açıqlama Tәşәbbüsü adlı 1 №-li MBUS-a (2014 dekabr ayında dәrc edilmişdir.) düzәlişlәr vә 
dәyişikliklәr 1yanvar 2016-cı il tarixindә vә ya bundan sonrakı tarixdәn başlayan illik dövrlәrә tәtbiq 
olunur, әhәmiyyәtlilik vә ümumilәşdirmә, yarımmaddәlәrin tәqdimatı, maliyyә hesabatlarının 
strukturu vә uçot siyasәtinin açıqlanması üzrә tәnzimlәmәlәri izah edir. Dәyişikliklәrin Bankın 
maliyyә hesabatlarına heç bir mühüm tәsiri olmamışdır. 
 

 “Köhnәlmә vә Amortizasiyanin Qәbul Edilmiş Metodikasının Aydınlaşdırılması” adlı  16 №-li 
MBUS  vә 38 №-li MBUS-a  (2014-cü ilin may ayında dәrc edilmiş) düzәlişlәr vә dәyişikliklәr 
1yanvar 2016-cı il tarixindә vә ya bundan sonrakı tarixdәn başlayan gәlәcәk illik dövrlәr üçün 
nәzәrdә tutulmuşdur vә (i) Aktivin istifadә olunduğu fәaliyyәtdәn yaranan gәlir, iqtisadi sәmәrәnin 
istehlakından başqa amillәri aktivdә әks etdirdiyi üçün aktivә amortizasiya hesablanmasından gәlir 
metodlarının istifadәsi uyğun deyil, (ii) gәlir ümumiyyәtlә qeyri-maddi aktivlәrdә iqtisadi sәmәrәnin 
istehlakının ölçülmәsindә uygun әsas kimi hesab olunmur; lakin, bu nәzәriyyә müәyyәn mәhdud 
hallarda tәkzib oluna bilәr. Dәyişikliklәrin Bankın maliyyә hesabatlarına heç bir tәsiri olmamışdır. 
 

 Kәnd tәsәrrüfatı adlanan 41 saylı MBUS-a vә16 saylı MBUS-a düzәlişlәr: Daşıyıcı istehsalat 
müәssisәsi (2014-cü ilin iyun ayında dәrc edilmişdir.) – Düzәlişlәr, 1 Yanvar 2016-cı il vә daha 
sonra başlayan illik dövrlәrә şamil olunur, daşıyıcı istehsalat müәssisәsi – bir neçә dövr üçün yalnız 
mәhsul yetişdirilmәsi üçün istifadә olunan vә mәhsuldar dövrün sonunda adәtәn istifadәdәn çıxarılan 
canlı istehsalat müәssisәsi mәnası verir – vә onları 16 saylı MBUS-a daxil edir, daşıyıcı istehsalat 
müәssisәsindә yetişdirilәn mәhsul isә 41 saylı MBUS-un әhatә dairәsindә qalır. Bank kәnd 
tәsәrüffatı fәaliyyәti göstәrmәdiyindәn bu düzәlişin maliyyә hesabatlarına tәsiri yoxdur. 
 

 19 saylı MBUS -a düzәliş (BMHS 2012-2014 dövrünә illik tәkmillәşdirmәlәr, 2014-cü ilin sentyabr 
ayında dәrc edilmişdir.) -  Düzәliş, 1 Yanvar 2016-cı il vә daha sonra başlayan illik dövrlәrә şamil 
olunur vә izah edir ki, işdәn ayrılma sonrası pensiya öhdәliklәri üzrә güzәşt dәrәcәsinin müәyyәn 
edilmәsindә aid olduğu ölkә deyil öhdәliklәrin ifadә olunduğu valyuta önәmlidir.  
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6. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 
TӘTBİQİ (DAVAMI) 

Belәliklә geniş bazarda yüksәk keyfiyyәtli korporativ istiqrazların mövcudluğunun dәyәrlәndirilmәsi 
hәmin valyutada olan korporativ istiqrazlara әsaslanmalıdır (hәmin ölkәdә olan korporativ 
istiqrazlara yox), o valyutada olan yüksәk keyfiyyәtli istiqrazlar üzrә geniş bazar olmadıqda isә 
müvafiq valyutadakı dövlәt istiqrazlarından istifadә olunmalıdır. Düzәliş Bankın  maliyyә 
hesabatlarına tәsir etmir. 

 27 saylı BMHS Fәrdi Maliyyә Hesabatlarında İştirak Payı Metodu (2014-cü ilin avqust ayında dәrc 
edilmişdir.) – Düzәlişlәr, 1 Yanvar 2016-cı il vә daha sonra başlayan illik dövrlәrә şamil olunur, 
iştirak payı metodu seçiminin bәrpa edilmәsi müәssisәlәrә öz fәrdi maliyyә hesabatlarında törәmә, 
asılı vә birgә müәssisәlәrindәki investisiyalarını uçota almaq üçün iştirak payı metodundan istifadә 
etmәyә icazә verir. Düzәliş Bankın  maliyyә hesabatlarına tәsir etmir. 

 5 saylı BMHS-ә düzәliş ( BMHS-ә 2012-2014 dövrünә illik tәkmillәşdirmәlәr, 2014-cü ilin sentyabr 
ayında dәrc edilmişdir.) -  Düzәliş, 1 Yanvar 2016-ci il vә daha sonra başlayan illik dövrlәrә şamil 
olunur, müәssisә satış üçün tәsniflәşdirdiyi aktivi sәhmdarlara paylanma üçün saxlanan aktiv olaraq  
vә ya tәrsinә yenidәn tәsniflәşdirәrkәn (vә ya Bank lәğv olunarkәn) vә paylanmaq üçün saxlanılma 
mühasibatının dayandırılması halları üçün xüsusi bәlәdçi daxil edir. Düzәliş Bankın maliyyә 
hesabatlarına tәsir etmir. 

 7 saylı BMHS üzrә Dәyişiklik ( BMHS-ә 2012-2014 dövrünә illik tәkmillәşdirmәlәr, 2014-cü ilin 
sentyabr ayında dәrc edilmişdir.) – 2016-cı ilin yanvar ayından vә ya daha sonra başlayacaq illik 
dövr üzrә tәtbiq edilәcәk. Dәyişiklik xidmәti müqavilәnin köçürülmüş aktivdә davamlı iştirakı 
barәdә tәlimatları müәyyәn edir. Dәyişikliyin Bankın  maliyyә hesabatlarına heç bir tәsiri yoxdur. 

 10 saylı BMHS, 12 saylı MHBS vә 28 saylı MBUS üzrә İnvestisiya Müәssisәlәri adlı Dәyişikliklәr: 
Konsolidasiya İstisnasının Tәtbiqi (2014-cü ilin dekabr ayında dәrc edilmişdir) - 2016-cı ilin yanvar 
ayından vә ya daha sonra başlayacaq illik dövr üzrә tәtbiq edilәcәk. Dәyişikliklәr, konsolidasiya 
istisnasının investisiya müәssisәlәri vә onların törәmә müәssisәlәrinә tәtbiqini aydınlaşdırır. 
Dәyişikliyin Bankın  maliyyә hesabatlarına heç bir tәsiri yoxdur. 

 Birgә Әmәliyyatlarda Әldә Edilmiş Gәlirlәrin Uçotu başlıqlı 11 saylı BMHS-a Dәyişikliklәr (2014-
cü ilin may ayında dәrc edilmişdir) – 2016-cı ilin yanvar ayından vә ya daha sonra başlayacaq illik 
dövr üzrә tәtbiq edilәcәk Dәyişikliklәr, biznes fәaliyyәtindә (3 saylı MHBS üzrә müәyyәn olunmuş) 
birgә әmәliyyatlardan gәlir әldә edәnin 11 saylı MHBS üzrә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә zidd olan 
prinsiplәr istisna olmaqla, 3 saylı MHBS vә digәr MHBS-ları üzrә müәyyәn olunmuş bütün 
mühasibat uçotu prinsiplәri vә qeydlәrini tәtbiq etmәsini tәlәb edir. Dәyişikliklәr hәm birgә 
fәaliyyәtdәn әldә edilmiş ilkin gәlirә, hәm dә birgә fәaliyyәtdәn әldә olunmuş әlavә gәlirә dә tәtbiq 
olunur.(sonuncu halda,әvvәldәn saxlanılmış gәlir yenidәn qiymәtlәndirilmir).Dәyişikliyin Bankın  
maliyyә hesabatlarına heç bir tәsiri yoxdur. 

Nәşr edilmiş, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş yeni vә düzәliş edilmiş bildirişlәr. 

 Grup MBUSŞ tәrәfindәn tәsdiq olunmuş yeni vә dәyişikliklәr olunmuş lakin hәlә qüvvәyә 
minmәyәn standartları 1 Yanvar 2016-cı il  tarixindәn başlayan maliyyә ilinә tәtbiq etmәmişdir ((Bu 
siyahı aralıq maliyyә hesabatlarına vә ya MBUS-un ilk tәtbiqçilәrinә, onların MBUS Hesabatlarına 
tәsir edәn yeni vә dәyişdirilmiş tәlәblәr barәdә mәlumatları ehtiva etmir). Rәhbәrlik yeni vә 
dәyişikliklәr edilmiş standardların effektiv olduqdan sonra Bankın  maliyyә hesabatlarına tәtbiq 
olunacağını tәxmin edir.Qrup praktiki baxımdan gәlәcәk dövrlәrdә effektiv olacaq yeni vә 
dәyişikliklәr olunmuş standardların tәtbiqinin potensial tәsirlәrini dәyәrlәndirmişdir. 
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6. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 
TӘTBİQİ (DAVAMI) 

 7 saylı MBUS-a Düzәlişlәr tәşәbbüsü nә dәyişikliklәr (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir. ) - 
1 Yanvar 2017-ci il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonrakı illik dövrlәrә tәtbiq olunacaq düzәlişlәrә 
әsasәn, müәssisәlәrdәn  maliyyә fәaliyyәtlәrindәn meydana gәlәn öhdәliklәrindә yaranan 
dәyişikliklәr barәdә  maliyyә hesabatları istifadәçilәrinә dәyәrlәndirmә etmәyә imkan verә bilәcәk 
mәlumatı tәmin etmәk tәlәb olunur. 

 12 saylı MBUS-  realizә olunmamış zәrәrlәrә görә Tәxirә Salınmış Vergi Aktivlәrinin Tanınması 
standartına dәyişikliklәr (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir.) -1 Yanvar 2017-ci il tarixindә 
vә ya bu tarixdәn sonrakı illik dövrlәrә tәtbiq olunacaq dәyişikliklәr, tәcrübәdәki çeşidliyi göstәrmәk 
üçün  әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn borc alәtlәri üzrә realizasiya olunmamış zәrәrlәrlә bağlı tәxirә 
salınmış vergi aktivlәrinin mühasibat uçotuna aydınlıq gәtirmәkdәdir. Bu dәyişikliklәrin Bankın  
maliyyә heabatlarına tәsiri gözlәnilmir. 

 2 saylı MHBS Pay alәtlәri әsasında ödәmә әmәliyyatlarının tәsniflәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi 
standardına  dәyişikliklәr (2016-cı ilin iyun ayında dәrc edilmişdir.)-  1 Yanvar 2018 tarixinә vә bu 
tarixdәn sonrakı illik dövrlәrә tәtbiq olunacaq dәyişikliklәr,  hüquqi vә qeyri- hüquqi şәrtlәrin  pul 
vәsaitlәrilә hәyata keçirilәn pay alәtlәri әsasında olan ödәnişlәrin hesablanmasında, vergi 
öhdәliklәrinin xalis hәlletmә xüsusiyyәtilә pay alәtlәri әsasında әmәliyyatların tәsnifatının  nağd 
ödәnişdәn  kapitala әsaslanan ödәnişlәrә dәyişmәsinin ödәmә sövdәlәşmәlәrinin uçotuna olan 
tәsirini, dәyişiklikәrin pay alәtlәrinә әsaslanan ödәmәlәrin şәrtlәri üzәrindәki tәsirini müәyyәn edir. 
Dәyişikliklәrin Bankın  maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsiri gözlәnilmir. 

 9 №-li MBUS Maliyyә alәtlәrinin 4№-li MBUS Sığorta müqavilәlәri (2016-cı ilin sentyabr ayında 
dәrc olunmuşdur) ilә tәtbiq olunması başlığı altında 4№-li MBUS-a düzәlişlәr – Düzәliş Sığorta 
müqavilәlәri bağlayan bütün müәssisәlәrә  İdarә Heyәti tәrәfindәn hazırlanmaqda olan 4 №-li MBUS 
Sığorta müqavilәlәri Standartının dәyişdirilmәsindәn әvvәl 9 №-li MBUS-in tәtbiq olunduğu zaman 
yarana bilәcәk qeyri-sabitliyi mәnfәәt vә zәrәr hesabatında tanımaq yerinә digәr mәcmu gәlirlәr 
haqqında hesabatda tanımaq imkanı verir. Hәmçinin, daha çox sığorta ilә әlaqәli olan müәssisәlәrә 9 
№-li MBUS-a müvәqqәti qeyri-mәcburi azad olma imkanı verir (2021-ci ilәdәk) vә belәliklә, hәmin 
müәssisәlәr 39 №-li MHBS-i tәtbiq edә bilәrlәr. Müәssisә sığorta müqavilәsi bağlamadığından bu 
düzәlişlәrin  maliyyә hesabatlarına tәsiri gözlәnilmir. 

 9 №-li MBUS Maliyyә alәtlәri (2014-cü ilin iyul ayında dәrc olunmuşdur) – Bu standart 39 №-li 
MHBS-i ( vә 9 №-li MBUS-in bütün әvvәki variantlarını ) 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn başlayaraq 
әvәz edәcәk. Bu standart maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәrinin tәsniflәşdirilmәsi vә meyarları, 
dәyәrsizlәşmә, hedcinq uçotu vә tanımanın dayandırılmasına aid tәlәblәri ehtiva edir. 

 9 №-li MBUS bütün tanınmış maliyyә aktivlәrinin sonralar biznes modelinә vә müqavilә üzrә pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәti xarakteristikalarına әsaslanan tәsnifatından asılı olaraq  amortizasiya 
olunmuş dәyәr vә ya әdalәtli dәyәrdә tanınmasını tәlәb edir ( mәnfәәt vә zәrәr hesabatı vә ya 
digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda). 

 Maliyyә öhdәliklәri üçün 9 №-li MHBS-in әsas tәsiri әdalәtli dәyәrin istifadәsinә aiddir: mәnfәәt 
vә zәrәr hesabatında nәzәrdә tutulan, digәr mәcmu gәlirlәr haqqında hesabatda tanınan ( mәnfәәt 
vә zәrәr hesabatında deyil) maliyyә öhdәliyinin kredit riskindәki dәyişikliyinә aid olan әdalәtli 
dәyәrinin mәblәğindәki dәyişiklik. Әks tәqdirdә, bu mühasibat uyğunsuzluğu yaradır. 

 9 №-li MBUS kreditin zәrәr üzrә ehtiyat metodologiyasını da  әsaslı şәkildә dәyişәcәkdir. 
Standart, 39 №-li MBUS-un yaranmış zәrәr anlayışını gәlәcәk yönümlü gözlәnilәn zәrәr (GKZ) 
anlayışı ilә әvәz edir. Bankdan kredit öhdәliklәri vә maliyyә zәmanәti müqavilәlәri ilә birlikdә, 
(mәnfәәt-zәrәr hesabatı ilә әdalәtli dәyәr) MZHӘD-dә nәzәrdә tutulmayan bütün kreditlәr vә 
digәr maliyyә-borc aktivlәrinin gözlәnilәn zәrәrlәri üçün ehtiyat ayırılması tәlәb olunacaqdır.  
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6. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR 
ŞӘRHLӘRİN TӘTBİQİ (DAVAMI) 

 Ehtiyat, yaradıldığı tarixdәn sonra kredit riskindә әhәmiyyәtli artım olmadığı müddәtcә, növbәti 
on iki ay әrzindә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsi ehtimalı ilә bağlı kredit zәrәrlәrini әsas 
götürür vә bu halda ehtiyat, aktivin etibarlılıq müddәti boyunca ödәnilmәmә ehtimalına әsaslanır. 

Bank hәr hesabat ilinin sonunda, maliyyә alәtinin qalan etibarlılıq müddәti boyunca yarana bilәcәk 
ödәnilmәmә riskindәki dәyişikliklәri nәzәrә alaraq, kredit riskinin ilkin tanınmadan sonra әhәmiyyәtli 
ölçüdә artmadığı barәdә qiymәtlәndirmә aparmaq üçün  strategiya formalaşdırmışdır. 

  (Gözlәnilәn kredit zәrәri) GKZ-i hesablamaq üçün, Bank gözlәnilәn etibarlılıq müddәti boyunca 
maliyyә alәti üzәrindә ödәnilmәmә riskini müәyyәnlәşdirir. GKZ-lәr maliyyә aktivindә etibarlılıq 
müddәti boyunca olan bütün nağd azalmaların cari dәyәri ilә müәyyәn olunur, misal: müqavilә 
üzrә Banka olan öhdәliklәri ilә bağlı nağd pul vәsaitlәrinin axını ilә Bankın әldә edәcәyi 
gözlәnilәn nağd  pul vәsaitlәri axını arasındakı fәrq kreditin effektiv faiz dәrәcәsindәn 
diskontlaşdırılır. 

 Bank 39 №-li MBUS-la müqayisә dә 9 №-li MHBS-dә yaradılan ehtiyatın daha dәyişkәn 
olduğunu ve nәticәdә cari mәcmu dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatların sәviyyәsindә artım olmasını 
proqnozlaşdırır. MBUS № 8.30, (Mәlumatların әtraflı açıqlanması qrupu) (MAQ) № 2, MBUS № 
9 5.5.17 Bank kreditlәrini aşağıdakı şәkildә qruplaşdırır: 

o Sәviyyә 1, Sәviyyә 2 vә Sәviyyә 3 tәtbiq olunan ehtiyat metodologiyasına görә aşağıda şәrh 
olunmuşdur:  

o Sәviyyә 1 – İlkin kreditlәr: Kreditlәr ilk dәfә tanındıqda, Bank 12 aylıq gözlәnilәn kredit 
zәrәrlәrinә ehtiyat hesablayır. 

o Sәviyyә 2 – Aşağı aktivlik göstәrәn kreditlәr: Kredit riskindә әhәmiyyәtli artım müşahidә 
olunduqda, Bank kreditin bütün etibarlılıq müddәti üçün gözlәnilәn kredit zәrәri ehtiyatını 
tanıyır. 

o Sәviyyә 3 – Dәyәrsizlәşmiş kreditlәr: Bank, bu kreditlәrin bütün etibarlılıq müddәti üçün 
gözlәnilәn kredit zәrәri ehtiyatı vә әlavә olaraq, 3-cü  sәviyyәdә kreditlәrin netlәştirilmiş 
ehtiyatlarının amortizasiya dәyәrinә faiz gәliri hesablayır. 

 Bank, yuxarıda açıqlanan 1, 2 vә 3-cü mәrhәlә şәklindә qruplaşdırma ilә әlaqәdar olaraq, (digәr 
mәcmu gәlirin әdalәtli dәyәri) borc qiymәtli kağızları üçün dә ehtiyat tәyin edәcәkdir. Buna 
baxmayaraq, gözlәnilәn kredit zәrәrlәri bu maliyyә aktivlәrinin maliyyә vәziyyәti haqqında 
hesabatlarda balans dәyәrini azaltmayacaq, әdalәtli dәyәrinә әsaslanacaqdır. Bunun әvәzindә, 
aktivin amortizasiya dәyәri hesablanması halında yaranacaq ehtiyat mәblәği digәr mәcmu gәlirdә 
vә müvafiq olaraq mәnfәәt-zәrәr hesabında yığılmış dәyәrsizlәşmә mәblәği şәklindә qeyd 
olunacaqdır. 

 Hedcinq mühasibatlığı üçün 9 №-li MHBS maliyyә hesabatlarının maliyyә vә qeyri-maliyyә 
risklәrindә hedcinq alәtindәn istifadә olunması zamanı hәyata keçirilәn riskin idarә olunması 
fәaliyyәtini daha yaxşı әks etdirmәsi üçün әsas tәqdim edir. 

 Ehtiyatın tanınmasının dayandırılması, demәk olar ki, 39 №-li MHBS-dә olduğu kimi 
saxlanılmışdır. 

Rәhbәrlik 9 №-li MHBS-in mәcburiyyәt yarandıqda Bankın  maliyyә hesabatlarında tәtbiq olunacağı vә 
yeni standartın tәtbiqinin Bankın maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri ilә әlaqәli hesabatlar üzәrindә 
әhәmiyyәtli tәsirinin olacağı fikrindәdir. Lakin, әtraflı araşdırma tamamlanmadan bu tәsirin mәqbul 
sәviyyәdә tәxmin edilmәsi uyğun hesab edilmir.  
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6. YENİ VӘ YA YENİDӘN İŞLӘNMİŞ STANDARTLARIN VӘ ONLARA DAİR ŞӘRHLӘRİN 
TӘTBİQİ (DAVAMI) 

 İnvestor vә onun Tәrәfdaşı vә ya Birgә Müәssisәsi arasında aktivlәrin satışı vә qatqı payı başlıqlı 
(2014-cü ilin sentyabr ayında dәrc edilmişdir.) 28 №-li MBUS vә 10 №-li MHBS-a dәyişikliklәr - iki 
standart arasındakı mövcud uyğunsuzluğa yer verir vә әmәliyyat bir fәaliyyәti ehtiva etdikdә vә bu 
zaman işlә әlaqәli olmayan aktivlәri daxil edirsә, mәnfәәt vә ya zәrәrin  tam olaraq tanınmasının 
vacibliyinә aydınlıq gәtirir. Dәyişikliklәrin qüvvәyә mindiyi tarix, ilk olaraq, 1 Yanvar 2016-ci il 
tarixindә  vә ya bu tarixdәn sonra başlayan hesabat dövrlәri üçün müddәtsiz olaraq tәxirә salınsa da, 
daha tez tәtbiqә dә icazә verilir. Bu dәyişikliyin Bankın  maliyyә hesabatları üzәrindә tәsiri 
gözlәnilmir. 

 15 №-li MHBS Müştәrilәrlә bağlanan müqavilәlәrdәn gәlir (2014-cü ilin may ayında dәrc olunmuş 
vә 2016-cı ilin aprel ayında izahlar üçün düzәliş edilmişdir.) - 1 Yanvar 2018-ci il tarixi vә bu 
tarixdәn sonra başlayan hesabat dövrlәri üçün etibarlı olan yeni standart, 11 №-li MBUS, 18 №-li 
MBUS vә izahlarını әvәz edir. Әmәliyyatlar, sәnaye sektorları vә investisiya bazarlarında müntәzәm 
olaraq tәtbiq olunan әtraflı açıqlamalar vә yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş tәlimat şәklindә gәlirin 
tanınması üçün tәk vә geniş (müştәrilәrin bütün müqavilәlәrinә tәtbiq olunacaq beş mәrhәlәli bir 
modelә әsaslanan) bir çәrçivә yaradır (misal olaraq, gәlirin tanınması mәsәlәsi, dәyişkәn 
mülahizәlәrin nәzәrә alınması, müqavilәnin bağlanması vә yerinә yetirilmәsi xәrclәri vә s). Rәhbәrlik 
15 №-li MHBS-in mәcburiyyәt yarandıqda Bankın  maliyyә hesabatlarına tәtbiq olunacağı vә yeni 
standartın tәtbiqinin Bankın gәlirlәri ilә әlaqәli hesabatlar üzәrindә әhәmiyyәtli tәsirinin olacağı 
fikrindәdir. Buna baxmayaraq, әtraflı araşdırma tamamlanmadan bu tәsirin mәqbul sәviyyәdә tәxmin 
edilmәsi uyğun hesab edilmir.  

16 №-li MHBS Lizinq (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc olunmuşdur.) - 1 Yanvar 2019-cu il vә bu 
tarixdәn sonra başlayan hesabat dövlәri üçün etibarlı olan yeni standart, 17 №-li MBUS vә izahını әvәz 
edir. Göstәrilәn әn böyük dәyişiklik, demәk olar ki, bütün lizinqlәrin, tәk bir modelә әsasәn (12 aydan 
qısa müddәtli icarәlәr vә aşağı dәyәrli aktivlәrin icarәsi istisna olmaqla) icarәdarların balans hesablarında 
göstәrilmәklә әmәliyyat vә maliyyә lizinqi arasındakı fәrqi aradan qaldırmasıdır. Buna baxmayaraq, 
icarәyә verәnin mühasibat uçotu böyük dәyişikliyә mәruz qalmır vә әmәliyyat vә maliyyә lizinqlәri  
arasında fәrq saxlanılır. Rәhbәrlik 16 №-li MHBS-in mәcburiyyәt yarandıqda Bankın  maliyyә 
hesabatlarına tәtbiq olunacağı vә yeni standartın tәtbiqinin Bankın maliyyә lizinqlәri ilә әlaqәli hesabatlar 
üzәrindә әhәmiyyәtli tәsirinin olacağı fikrindәdir. Buna baxmayaraq, әtraflı araşdırma tamamlanmadan 
bu tәsirin mәqbul sәviyyәdә tәxmin edilmәsi uyğun hesab edilmir. 
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7. PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ 

31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il 

- Nağd pul 15,748,554 2,461,287
- ARMB nostro hesabı 30,475,227 5,764,646

Digәr banklardakı müxbir hesablar vә overnayt 
depozitlәr:  

- Azәrbaycan Respublikasında 7,778,096 69,006
- Digәr ölkәlәrdә 1,886,453 17,677

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat (269,654) (867)

Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 55,618,676 8,311,749
 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin 31 dekabr 2017-ci vә 31 dekabr 2016-cı il dövrlәri üçün kredit 
keyfiyyәti aşağıdakı kimidir: 

Cari vә dәyәrsizlәşmәmiş Nağd pul 

ARMB-
dәki 

qalıqlar 

Digәr 
banklardak

ı müxbir 
hesablar vә 

overnayt 
depozitlәr 

Rezident 
banklarda 

yerlәşdirilm
iş müddәtli 
depozitlәr Cәmi 2017 

 - Nağd pul  15,748,554 - - - 15,748,554
 - Azәrbaycan Respublikası  - 30,475,227 - - 30,475,227
 - 15 әn böyük Azәrbaycan 

bankında - - 7,659,663 - 7,659,663
 - MDB bankları vә digәr 

maliyyә institutları - - 1,704,334 - 1,704,334
 - İӘİT bankları - - 30,898 - 30,898

Cәmi cari vә dәyәrsizlәşmәmiş  15,748,554 30,475,227 9,394,895 - 55,618,676
 

 

Cari vә dәyәrsizlәşmәmiş Nağd pul 

ARMB-
dәki 

qalıqlar 

Digәr 
banklardakı 

müxbir 
hesablar vә 

overnayt 
depozitlәr 

Rezident 
banklarda 

yerlәşdirilmiş 
müddәtli 

depozitlәr Cәmi 2016 
 - Nağd pul  2,461,287 - - - 2,461,287
 - Azәrbaycan Respublikası  - 5,764,646 - - 5,764,646
 - 15 әn böyük Azәrbaycan 

bankında - - 68,316 - 68,316
 - MDB bankları vә digәr 

maliyyә institutları - - 15,587 - 15,587
 - İӘİT bankları - - 1,913 - 1,913

Cәmi cari vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 2,461,287 5,764,646 85,816 - 8,311,749
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8. BANKLARDAN ALINACAQ VӘSAİTLӘR 

31 dekabr 2017 ci il 31 dekabr 2016-cı il 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar 661,486 269,684
Rezident banklarda yerlәşdirilmiş müddәtli depozitlәr 217,390 887,570
Digәr maliyyә institutlarına verilmiş kreditlәr 30,046 245,908
  
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat (2,385) (11,333)

Banklardan alınacaq vәsaitlәr 906,537 1,391,829
 
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar ARMB tәrәfindәn tәlәb olunan mәcburi ehtiyat depozitini әks 
etdirir. Dövrü şәkildә hesablanaraq növbәti 30 gün müddәtinә Bankın gündәlik ehtiyat rezervi tәlәb 
olunan mәcburi ehtiyatdan yuxarı olmalıdır. Mәcburi ehtiyatlar pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 
hesabından, banklardan alınacaq vәsaitlәr hesabına köçürülmüşdür. 
 
9. MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR VӘ AVANSLAR 

31 dekabr 2017 ci il 31 dekabr 2016-cı il
Korporativ kreditlәr 7,284,332 5,549,549
Daşınmaz әmlak 135,672,688 121,589,917
Mәnzil tәmiri 513,601 228,827
İstehlak kreditlәri 133,070 106,012
Avtomobil 15,195 -
Digәr 1,534,215 51,709
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat (29,082,042) (25,594,798)

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 116,071,059 101,931,216

31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrindә, müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә hesablanmış faiz 
gәliri, müvafiq olaraq 3,057,941 AZN vә 2,218,799 AZN tәşkil etmişdir. 

İqtisadi sektorlar üzrә risk analizi 

31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Mәblәğ % Mәblәğ %

Fiziki şәxslәr 
Daşınmaz әmlak 135,672,688 93.47% 121,589,916 95,35%
Mәnzil tәmiri 513,601 0.35% 228,828 0,18%
İstehlak kreditlәri 133,070 0.09% 106,012 0,08%
Avtomobil  15,195 0.01% - 0,00%
Digәr 1,534,215 1.06% 51,709 0,04%

Cәmi fiziki şәxslәr  137,868,769 94.98% 121,976,465 95,65%
 
Korporativ kreditlәr 
Ticarәt vә xidmәtlәr 2,056,470 1.42% 357,115 0,28%
Emaledici sәnaye - 0.00% 9,375 0,01%
Tikinti - 0.00% - 0,00%
Kәnd tәsәrrüfatı 5,227,862 3.60% 5,183,059 4,06%

Cәmi korporativ kreditlәr  7,284,332 5.02% 5,549,549 4,35%

   145,153,101 100.00% 127,526,014 100,00%
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9. MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR VӘ AVANSLAR (DAVAMI) 

VERİLMİŞ KREDİTLӘR ÜZRӘ EHTİYATLARIN HӘRӘKӘTİ 

Azәrbaycan manatı ilә Total 
31 dekabr 2015-ci il 14,347,012 

- 
İl әrzindә dәyәrsizlәşmә 11,247,786 
İl әrzindә silinәn mәblәğ - 
  
31 dekabr 2016-cı il 25,594,798 

- 
İl әrzindә dәyәrsizlәşmә 3,487,244 
İl әrzindә silinәn mәblәğ - 

 

31 dekabr 2017-ci il 29,082,042 
 

31 dekabr 2017-ci il mәcmu kredit mәblәği 102,457,911 AZN Bankın 10 iri borcalanına mәxsusdur vә bu 
da kredit portfelinin 74%-ni tәşkil etmişdir. 

Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr 

Azәrbaycan manatı 
ilә 

Korporativ 
kreditlәr 

Daşınmaz 
әmlak

kreditlәri 

Mәnzil 
tәmirinә 
verilmiş

kreditlәr 
İstehlak 

kreditlәri 

Avtomobi
l 

kreditlәri Digәr Cәmi 
Tәminatsız kreditlәr 4,077,567 11,793,335 61,486 110,201 - 54,473 16,097,062 
Girovun növü       - 
- Daşınmaz әmlak 3,123,647 112,508,047 309,762 - - 69,431 116,010,887 
- Daşınar әmlak - - - - - - - 
- Qiymәtli metal - - 17,230 - - - 17,230 
- Qiymәtli kağızlar 83,118 11,371,306 - - - 1,410,311 12,864,735 
- Әmanәtlәr - - 125,123 22,869 15,195 - 163,187 

 Cәmi  7,284,332 135,672,688 513,601 133,070 15,195 1,534,215 145,153,101 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinә Tәminatlı vә Tәminatsız kreditlәr haqqında mәlumat: 

Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr 

Azәrbaycan manatı 
ilә 

Korporativ 
kreditlәr 

Daşınmaz 
әmlak

kreditlәri 

Mәnzil 
tәmirinә 
verilmiş

kreditlәr 
İstehlak 

kreditlәri 
Avtomobil 
kreditlәri Digәr Cәmi 

Tәminatsız kreditlәr 519,982 - 63,674 81,312 - 50,833 715,801 
Girovun növü 
- Daşınmaz әmlak 2,049,667 107,723,667 120,324 - - - 109,893,658 
- Daşınar әmlak - - - - - - - 
- Qiymәtli metal - - - - - - - 
- Qiymәtli kağızlar - 12,366,000 - - - - 12,366,000 
- Әmanәtlәr 2,979,900 1,500,250 44,829 24,700 - 876 4,550,555 

 Cәmi  5,549,549 121,589,917 228,827 106,012 - 51,709   127,526,014 

 
Bank MUBS 39 Maliyyә Alәtlәri: Tanınma vә Ölçülmә standartlarına әsasәn, portfel üzrә ehtiyat 
metodologiyasını tәtbiq etmişdir vә baş vermiş, lakin balans hesabatı tarixinә heç bir fәrdi kredit ilә 
müәyyәn edilmәyәn dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat yaratmışdır. Bankın siyasәti kreditin 
dәyәrsizlәşmәsinә dair obyektiv dәlil müәyyәn edilmәyәnә qәdәr "cari vә dәyәrsizlәşmәmiş" kimi tәsnif 
etmәkdir. 
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9. MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR VӘ AVANSLAR (DAVAMI) 

31 dekabr 2017-ci il tarixindә kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr 

Azәrbaycan manatı 
Korporativ 

kreditlәr 

Daşınmaz 
әmlak

kreditlәri 

Mәnzil 
tәmirinә 
verilmiş

kreditlәr 
İstehlak 

kreditlәri 

Avtom
obil 

kreditl
әri Digәr 

Cәmi, 31 
dekabr 

2017-ci il 
Cari vә 
dәyәrsizlәşmәmiş  

-Bir ildәn çox kredit 
tarixçәsinә malik olan iri 
borcalanlar - 13,195,316 4,242 ,268 - 200,044 13,419,870 
-Digәrlәri  4,500,116 23,956,209 222,193 45,611 15,195 604,800 29,344,123 
Cәmi cari vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 4,500,116 37,151,525 226,435 65,878 15,195 804,844 42,763,993 
Vaxtı keçmiş, lakin 
dәyәrsizlәşmәmiş 

       
- ödәnişin 30 gündәn az 
gecikdirilmәsi - 636,235 83,518 - - 69,431 789,185 
- ödәnişin 30-90 gün 
gecikdirilmәsi 202,000 - 146,168 - - - 348,168 
- 90 gündәn 180 günәdәk 2,083,013 52,644,326 - 4,816 - - 54,732,155 
180 gündәn 360 günәdәk - 33,869,296 - - - - 33,869,296 
Cәmi vaxtı keçmiş, 
lakin 
dәyәrsizlәşmәmiş 2,285,013 87,149,857 229,686 4,816 - 69,431 89,738,804 
Fәrdi dәyәrsizlәşmiş  
kreditlәr (ümumi)        
ödәnişin 30 gündәn az 
gecikdirilmәsi - - - 18,890 - 201,467 220,357 
ödәnişin 30-90 gün 
gecikdirilmәsi 499,203 - 18,781 25,364 - 404,000 947,348 
90 gündәn 180 günәdәk - 11,371,306 - 707 - - 11,372,013 
180 gündәn 360 günәdәk - - 27,087 4,086 - - 31,173 
360 gündәn daha artıq - - 11,611 13,329 - 54,473 79,413 
Fәrdi dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 499,203 11,371,306 57,479 62,376 - 659,940 12,650,304 
Kreditlәrin ümumi 
qalıq dәyәri 7,284,332 135,672,688 513,601 133,070 15,195 1,534,215 145,153,101 
Çıx:Kreditlәrin 
dәyәrsizlәşmәsi üzrә 
ehtiyat  (1,571,296) (27,172,909) (82,863) (18,564) - (236,410) (29,082,042) 
Cәmi müştәrilәrә 
verilmiş kreditlәr  5,713,036 108,499,779 430,738 114,506 15,195 1,297,805 116,071,059 
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9. MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR VӘ AVANSLAR (DAVAMI) 

31 dekabr 2016-cı il tarixindә kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 

Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr 

Azәrbaycan manatı ilә 
Korporativ 

kreditlәr 

Daşınmaz 
әmlak

kreditlәri 

Mәnzil 
tәmirinә 
verilmiş

kreditlәr 
İstehlak 

kreditlәri 
Avtomobil 
kreditlәri Digәr 

Cәmi, 31 
dekabr 

2016-cı il 
Cari vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 

-Bir ildәn çox kredit 
tarixçәsinә malik olan iri 
borcalanlar - 36,230,417 - 3,260 - 50,100 36,283,777 
-Digәrlәri  3,337,015 38,403,854 187,131 53,369 - 1,609 41,982,978 
Cәmi cari vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 3,337,015 74,634,271 187,131 56,629 - 51,709 78,266,755 
Vaxtı keçmiş, lakin 
dәyәrsizlәşmәmiş        
- ödәnişin 30 gündәn az 
gecikdirilmәsi 153,492 - 11,743 707 - - 165,942 
- ödәnişin 30-90 gün 
gecikdirilmәsi - 12,112,535 27,163 34,163 - - 12,173,861 
- 90 gündәn 180 günәdәk 9,375 34,843,111 - - - - 34,852,486 
Cәmi vaxtı keçmiş, 
lakin 
dәyәrsizlәşmәmiş 162,867 46,955,646 38,906 34,870 - - 47,192,289 
Fәrdi dәyәrsizlәşmiş  
kreditlәr (ümumi)  
180 gündәn 360 günәdәk 2,049,667 - - 1,080 - - 2,050,747 
360 gündәn daha artıq - - 2,790 13,433 - - 16,223 
Fәrdi dәyәrsizlәşmiş 
kreditlәr 2,049,667 - 2,790 14,513 - - 2,066,970 
Kreditlәrin ümumi 
qalıq dәyәri 5,549,549 121,589,917 228,827 106,012 - 51,709 127,526,014 
Çıx:Kreditlәrin 
dәyәrsizlәşmәsi üzrә 
ehtiyat  (1,046,038) (24,527,220) (5,337) (15,695) - (508) (25,594,798) 
Cәmi müştәrilәrә 
verilmiş kreditlәr  4,503,511 97,062,697 223,490 90,317 - 51,201 101,931,216 

 
10. DİGӘR MALİYYӘ VӘ QEYRİ- MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 

Azәrbaycan manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Maliyyә aktivlәri 
Ödәniş sistemi üzrә debitor borcları 50,148 1,892
Plastik kartlar üzrә hesablaşmalar 21,208 -

Cәmi maliyyә aktivlәri  71,356 1,892
Qeyri-maliyyә aktivlәri  
Әsas vәsaitlәrin alınması vә tәmiri üçün qabaqcadan 
ödәmә 11,461 447,073
Tәxirә salınmış xәrclәr 2,297 31,040
Vergilәr Nazirliyindәn alınacaq vәsaitlәr - 1,172
Digәr 3,784 885

Cәmi qeyri-maliyyә aktivlәri  17,542 480,170

Cәmi digәr aktivlәr  88,898 482,062
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11. SATILABİLӘN İNVESTİSİYA QİYMӘTLİ KAĞIZLARI 

Azәrbaycan manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Günay Lizinq 9,646 9,646
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat  çıxılmaqla (9,646) (9,646)

Cәmi satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları - -

31 dekabr 2017-ci il tarixindә satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının ehtiyat nәzәrә alınmamaqla 
qalıq dәyәri 2002-ci ildә “Günay Lizinq” şirkәtinin pay sәhmlәrinin әldә edilmәsi üçün ödәnilmiş 9,646 
AZN mәblәğindәn ibarәtdir. Hazırda “Günay Lizinq” Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn 
lizinq şirkәtidir. Bank bu pay qiymәtli kağızlarını “Günay Lizinq” tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrә çıxış 
әldә etmәk üçün ilkin şәrt kimi saxlayır.. 

Qoyulmuş investisiyalar üzrә ehtiyatların hәrәkәti: 

Günay Lizing
31 dekabr 2015- ci il (9,646)

İl әrzindә dәyәrsizlәşmәnin bәrpası -

31 dekabr 2016-cı il (9,646)

İl әrzindә dәyәrsizlәşmәnin bәrpası  -

31 dekabr 2017-ci il  (9,646)
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12. ӘMLAK VӘ AVADANLIQ 

Azәrbaycan manatı ilә Binalar 
Mebel vә 
qurğular 

Komputer vә 
avadanlıqlar 

Nәqliyyat 
vasitәlәri 

Digәr 
әsas 

vәsaitlәr 

Әsas 
vәsaitlәrin 

cәmi 

Qeyri-
maddi 

aktivlәr 

Kapital- 
laşdırılmış 

tәmir xәrclәri Cәmi 

31 dekabr 2015-ci ilә xalis qalıq dәyәri 38,498 67,461 34,472 35,470 5,505 181,406 80,998 14,870 277,274 
Әlavәlәr 4,509,000 4,684 18,731 5,100 1,530 4,539,045 2,500 - 4,541,545 
Satış (50,075) - - - - (50,075) - - (50,075) 
Yığılmış köhnәlmәnin silinmәsi 24,780 - - - - 24,780 - - 24,780 
İl üzrә köhnәlmә/amortizasiya (115,528) (9,327) (12,715) (7,967) (765) (146,302) (12,605) (744) (159,651) 

31 dekabr 2016-cı ilә xalis qalıq dәyәri 4,406,675 62,818 40,488 32,603 6,270 4,548,854 70,893 14,126 4,633,873 
31 Dekabr 2016-cı ilә dәyәri 4,541,000 113,370 100,984 228,534 9,890 4,993,778 135,478 14,870 5,144,126 
Yığılmış köhnәlmә/amortizasiya (134,325) (50,552) (60,496) (195,931) (3,620) (444,924) (64,585) (744) (510,253) 

31 dekabr 2016-cı ilә xalis qalıq dәyәri 4,406,675 62,818 40,488 32,603 6,270 4,548,854 70,893 14,126 4,633,873 
Әlavәlәr  9,018,000 88,901 175,829 30,200 14,787 9,327,718 - - 9,327,718 
Transfer - (1,005) 1,005 - - - - - - 
Transfer üzrә köhnәlmә - 71 (71) - - - - - - 
İl üzrә köhnәlmә/amortizasiya  (473,793) (13,474) (24,038) (9,734) (1,323) (522,362) (12,766) (744) (535,872) 

31 dekabr 2017-ci ilә xalis qalıq dәyәri 12,950,882 137,311 193,214 53,069 19,734 13,354,210 58,127 13,382 13,425,719 
31 dekabr 2017-ci ilә dәyәri 13,559,000 201,266 277,819 258,734 24,677 14,321,496 135,478 14,870 14,471,844 
Yığılmış köhnәlmә/amortizasiya (608,118) (63,955) (84,605) (205,665) (4,943) (967,286) (77,351) (1,488) (1,046,125) 

31 dekabr 2017-ci ilә xalis qalıq dәyәri 12,950,882 137,311 193,214 53,069 19,735 13,354,210 58,127 13,382 13,425,719 
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13. BANKLARA VӘ DİGӘR MALİYYӘ İNSTİTUTLARINA ÖDӘNİLӘCӘK VӘSAİTLӘR 

Azәrbaycan manatı ilә 31 dekabr 2017 31 dekabr 2016
ARMB-dәn alınmış qısamüddәtli borclar 6,158,011 19,202,822
Digәr maliyyә institutlarının qısa müddәtli depozitlәri  5,555,463 3,432,229
Rezident banklardan alınmış qısamüddәtli borclar  19,188,730 1,981,320
Digәr bank vә maliyyә tәşkilatlarının cari hesab vә 
overnayt depozitlәri 2,251,101 19,570

Cәmi banklara vә digәr maliyyә institutlarına 33,153,305 24,635,941
 
31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrindә banklar vә digәr maliyyә institutlarına ödәnilәcәk 
vәsaitlәrin balans dәyәri tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. Hesablanmış faiz xәrci 31 dekabr 
2017 tarixinә 246,263 AZN (31 dekabr 2016: 150,371 AZN) ibarәtdir. 

ARMB-dәn cәlb edilmiş vәsaitlәr 6,100,00 AZN, 3%-7% illik faiz dәrәcәsi ilә (2015: 19,100,000 AZN, 
3%-15%) әldә edilmişdir. Qeyd olunan vәsaitin son ödәmә tarixlәri 2018-ci il mart-noyabr aylarına 
qәdәrdir. 

Ziraat bankından 13 dekabr 2016-cı il tarixindә 1,980,000 AZN, 3% illik faiz dәrәcәsi vәsait cәlb 
edilmişdir. Qeyd olunan  vәsaitin son ödәmә tarixi 21 May 2018-ci il tarixindәdir. 

Digәr maliyyә institutlarının qısa müddәtli depozitlәri, bitmә tarixi 2018-ci ilin Mart vә Aprel ayları 
olmaqla illik 0.5 vә 12% faiz dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmişdir. Bu depozitlәr üzrә faizlәr aylıq olaraq 
ödәnilir. 
 
 
14. MÜŞTӘRİ HESABLARI 

Azәrbaycan manatı ilә  31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Dövlәt Müәssisәlәri vә İctimai 
Tәşkilatlar  
- Cari hesablar 12,952,124 472,937
- Müddәtli depozitlәr 10,475,138 -
Digәr hüquqi şәxslәr  
- Cari hesablar 34,221,941 986,969
- Müddәtli depozitlәr - -
Fiziki şәxslәr  
- Cari hesablar 8,952,118 9,340,425
- Müddәtli depozitlәr 27,187,801 23,680,635
- Bloklaşdırılmış müştәri hesabları 667,015 4,081,189
Cәmi müştәri hesabları 94,456,137 38,562,155

 
Müştәri hesabları hüquqi vә fiziki şәxlәrin cari hesablarından, müddәtli vә tәlәbli depozitlәrindәn 
ibarәtdir. Müddәtli depozitlәr bitmә tarixlәri 2018-ci ilin yanvar ayından 2018-ci ilin dekabr ayınadәk 
olmaqla illik 2-15% faiz dәrәcәsi ilә cәlb edilmişdir. Bu depozitlәr üzrә faizlәr aylıq, rüblük, yarım illik 
vә illik olmaqla ödәnilir.  
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14. MÜŞTӘRİ HESABLARI (DAVAMI) 

Müştәri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrә bölgüsü aşağıdakı kimidir:  

   31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Mәblәğ % Mәblәğ %

Fiziki şәxslәr 36,806,934 38.97% 37,102,249 96.21%
İstehsalat vә sәnaye 9,166,498 9.70% 489,393 1.27%
Ticarәt vә xidmәtlәr 28,401,967 30.07% 652,484 1.69%
Tikinti vә daşınmaz әmlak 2,525,487 2.67% 317,318 0.82%
Digәr 17,555,251 18.59% 711 0.00%

Cәmi:   94,456,137 100% 38,562,155 100%
 
31 dekabr 2017-cı il tarixindә müştәri hesabları üzrә hesablanmış faiz borcu 643,783 AZN (31 dekabr 
2016: 224,788 AZN) tәşkil etmişdir. 

31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrindә müştәri hesablarının balans dәyәri onların әdalәtli 
dәyәrinә bәrabәr olmuşdur. 31 dekabr 2017-cı il tarixinә müştәri hesablarının әdalәtli dәyәri 94,456,137 
AZN (31 dekabr 2016: AZN 38,562,155) tәşkil etmişdir. 
 
15. DİGӘR ÖHDӘLİKLӘR 

Azәrbaycan manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Digәr maliyyә öhdәliklәri: 
Ödәnilmәkdә olan mәblәğlәr 481,978 173,778
AӘSF-na ödәnilәcәk mәblәğlәr  455,903 -
Dövlәt büdcәsinә ödәnilәcәk mәblәğlәr 114,396 2,261
Digәr kreditorlar 2,375 115

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 1,075,152 176,154

Qeyri-maliyyә öhdәliklәri:  
Digәr öhdәliklәr  - -

Cәmi qeyri-maliyyә öhdәliklәri - -

Cәmi digәr öhdәliklәr 1,075,152 176,154

15 May 2017-ci il Azәrbaycan Әmanәtlәrin sığortalanması fondu vә “Günay Bank” ASC arasında 
bağlanan müqavilәyә әsasәn Bank Fondun adından müqavilә üzrә qeyd olunmuş müvafiq kreditlәr üzrә 
yığımı hәyata keçirmәli vә bu xidmәt әvәzindә Fond tәrәfindәn Banka müqavilәdә müәyyәn olunmuş 
mәblәğdә ödәniş olunmalıdır. 

16. SӘHM KAPİTALI 

Bankın qeydiyyatdan keçmiş vә ödәnilmiş sәhmlәrinin mәblәği 31 dekabr 2017-ci vә 31 dekabr 2016-cı il 
tarixlәrinә 64,910,093 AZN  tәşkil etmişdir. Sәhmlәrin hәrәkәti aşağıdakı kimidir: 

Azәrbaycan manatı ilә Adi sәhmlәr Cәmi
31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq 64,910,093 64,910,093
- buraxılmış yeni sәhmlәr - -

31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq 64,910,093 64,910,093
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17. XALİS FAİZ GӘLİRLӘRİ 

Azәrbaycan manatı ilә  

31 dekabr 2017-
ci il  tarixinә 

bitәn dövr üzrә 

31 dekabr 2016-
cı il tarixinә 

bitәn dövr üzrә
Faiz gәlirlәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 

Dәyәrsizlәşmiş aktivlәr üzrә faiz gәlirlәri 43,827 207,055
Dәyәrsizlәşmәmiş aktivlәr üzrә faiz gәlirlәri 6,842,751 5,497,996

Cәmi faiz gәlirlәri 6,886,578 5,705,051
Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә aktivlәr üzrә faiz 
gәlirlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:   
Müştәriyә verilmiş kreditlәr üzrә faiz gәlirlәri  6,592,822 5,692,598
Banklar vә digәr maliyyә institutları üzrә faiz gәlirlәri  293,756 12,453

Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә maliyyә aktivlәri 
üzrә faiz gәlirlәri:  6,886,578 5,705,051
 
Faiz xәrclәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 

Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә öhdәliklәr üzrә faiz xәrclәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 

Azәrbaycan manatı ilә  

31 dekabr 2017-
ci il  tarixinә 

bitәn dövr üzrә 

31 dekabr 2016-
cı il tarixinә 

bitәn dövr üzrә

Cәmi faiz xәrclәri  (3,493,186) (2,206,563)
Banklar vә digәr maliyyә institutları üzrә faiz xәrclәri (1,900,617) (829,129)
Müştәri hesabları üzrә faiz xәrclәri (1,592,569) (1,377,434)
Amortizasiya olunmuş maya dәyәrindә öhdәliklәr üzrә 
cәmi faiz xәrclәri (3,493,186) (2,206,563)

Xalis faiz gәlirlәri 3,393,392 3,498,488
 
 
18. XARİCİ VALYUTA İLӘ ӘMӘLİYYATLAR ÜZRӘ XALİS GӘLİR 

Azәrbaycan manatı ilә 

31 dekabr 2017-
ci il tarixinә bitәn 

dövr üzrә 

31 dekabr 2016-
cı il  tarixinә 

bitәn dövr üzrә
Dilinq әmәliyyatları üzrә xalis gәlir 5,193,559 856,284
Xarici valyuta yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә xalis gәlir 35,026 1,318,287

Cәmi xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә xalis gәlir 5,228,585 2,174,571
 
 
19. DİGӘR GӘLİRLӘR 

Azәrbaycan manatı ilә 

31 dekabr 2017 
tarixinә bitәn 

dövr üzrә 

31 dekabr 2016 
tarixinә bitәn 

dövr üzrә
Әsas vәsaitlәrin satışı - 14,705

Cәmi digәr gәlirlәr - 14,705
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20. HAQQ VӘ KOMİSSİYA GӘLİRLӘRİ VӘ XӘRCLӘRİ 

Azәrbaycan manatı ilә 

31 dekabr 2017-
ci il tarixinә bitәn 

dövr üzrә 

31 dekabr 2016-
cı il tarixinә bitәn 

dövr üzrә
Haqq vә komissiya gәlirlәri: 
Zәmanәt mәktublarından tutulan komissiya 367,206 327,758
Nağd pul vәsaitlәrinin çıxarılması әmәliyyatları üzrә haqlar 541,237 187,256
Müştәri hesabları üzrә әmәliyyatlar 1,113,925 94,940
Xarici  valyuta әmәliyyatları 16,386 14,320
Digәr әmәliyyatlar 474,680 7,680
Plastik kartlarla әmәliyyatlar 115,388 1,517

Cәmi haqq vә komissiya gәlirlәri 2,628,822 633,471
Haqq vә komissiya xәrclәri:  
Müştәri hesabları üzrә әmәliyyatlar (245,310) (59,686)
Plastik kartlar üzrә әmәliyyatlar (195,858) (16,343)
Xarici  valyuta әmәliyyatları - -
Nağd pul vәsaitlәrinin çıxarılması әmәliyyatları üzrә haqlar - -
Müştәri hesabları üzrә әmәliyyatlar (40) (165)

Cәmi haqq vә komissiya xәrclәri (441,208) (76,194)

Cәmi xalis haqq vә komissiya gәlirlәri 2,187,614 557,277
 

Bank 2017-ci il әrzindә 13,492,392 AZN (2016-cı il 19,443,580 AZN) dәyәrindә zәmanәt mәktubu 
vermişdir. 
 

21. ӘMӘLİYYAT XӘRCLӘRİ 

Azәrbaycan manatı ilә 

31 dekabr 2017-
ci il  tarixinә 

bitәn dövr üzrә 

31 dekabr 2016-
cı il tarixinә bitәn 

dövr üzrә
Әmәk haqları (1,276,536) (361,791) 
Amortizasiya vә köhnәlmә (535,872) (159,651) 
İcarә haqqı (379,019) (46,998) 
Rabitә xәrclәri (221,611) (94,278) 
Üzvlük haqları (214,500) (12,164) 
Mühafizә xidmәtlәri (213,256) (57,219) 
Azәrbaycan Respublikası Әmanәtlәrin Sığortalanması 
Fonduna ödәnişlәr (137,656) (97,613) 
Gәlir vergisindәn başqa vergi xәrclәri (121,987) (33,859) 
Digәr (105,434) - 
Tәmir vә saxlama (89,007) (28,033) 
Ofis lәvazimatları (76,598) (10,632) 
Kommunal xidmәtlәr (42,889) (9,939) 
Sığorta xәrclәri (42,421) (6,167) 
Reklam xәrclәri (24,761) (10,022) 
Peşәkar vә hüquqi xidmәtlәr (16,696) (6,167) 
Ezamiyyә xәrclәri (10,800) (1,399) 
Hüquqi vә mәhkәmә xәrclәri (3,062) (4,032) 
Cәrimә (585) (13,405) 

Cәmi әmәliyyat xәrclәri (3,512,690) (962,023) 
Digәr xәrclәrә bank tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinә bağışlanan 90 min manat 
daxildir.
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22. MӘNFӘӘT VERGİSİ XӘRCİ  

Bank cari mәnfәәt vergisi ödәmәlәrini vә vergi bazalarını Bankın fәaliyyәt göstәrdiyi Azәrbaycan 
Respublikasının vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq aktiv vә öhdәliklәrdә dәyәrlәndirir vә әks etdirir vә 
bu hesablamalar MHBS-dan fәrqlәnir. 

Bәzi xәrclәrin vergi bazasının hesablanması zamanı nәzәrә alınmaması vә bәzi gәlirlәrin vergiyә tabe 
tutulmaması nәticәsindә Bankın daimi vergi fәrqlәri yaranır. 

Tәxirә salınmış vergilәr maliyyә hesabatlarında göstәrilәn aktiv vә öhdәliklәrin qalıq dәyәri ilә onların 
vergi hesabatındakı qalıq dәyәrlәri arasındakı müvәqqәti fәrqlәrin xalis vergi tәsirini әks etdirir. 31 
dekabr 2017-ci il vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә olan müvәqqәti fәrqlәrә әsasәn gәlir vә xәrclәrin 
tanınmasında müxtәlif üsulların istifadә edilmәsi, elәcә dә bәzi aktivlәr üzrә vergi uçotunda olan 
qalıqların maliyyә hesabatlarında olan qalıqlara nisbәtәn fәrqli olması nәticәsindә yaranır. 

Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi xüsusilә fәrqli şәrhlәrә vә dәyişikliklәrә başlanğıc verә 
bilәr. Bundan әlavә, vergi qanunvericiliyinә dair rәhbәrliyin şәrhi vergi orqanlarının şәrhindәn fәrqlәnә 
bilәcәyi üçün, sövdәlәşmәlәrә vergi orqanları tәrәfindәn etiraz edilә bilәr vә nәticәdә Banka maliyyә 
hesabatları üçün әhәmiyyәtli olacaq әlavә vergilәr, cәzalar vә faizlәr tәyin oluna bilәr. 

 

Azәrbaycan Manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
  
Vergi bazasını azaldan müvәqqәti fәrqlәr:  
  
Tәxirә salınmış vergi zәrәri 5,956,952 8,510,869
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar  975,061 1,023,560
Qeyri-maddi aktivlәr - 11,213
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr 2,152 -

Müştәri hesabları 1,412 -
Cәmi vergi bazasını azaldan müvәqqәti fәrqlәr 7,335,577 9,545,642
  
Vergi bazasını artıran müvәqqәti fәrqlәr:  
Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr - 73,089
Cәmi vergi bazasını artıran müvәqqәti fәrqlәr - 73,089
  
Xalis vergi bazasını azaldan müvәqqәti fәrqlәr 7,335,577 9,472,553
Xalis tәxirә salınmış vergi aktivi, mәnfәәt vergisi faizi 
ilә (20%) 1,467,115 1,894,511
Xalis tәxirә salınmış vergi aktivi 1,467,115 1,894,511
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22. MӘNFӘӘT VERGİSİ XӘRCİ (DAVAMI) 

31 dekabr 2017  vә 2016-cı il üzrә vergi xәrclәri ilә maliyyә mәnfәәti arasındakı әlaqә aşağıdakı kimi 
izah olunur: 
 
Azәrbaycan Manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
  
Mәnfәәt vergisindәn әvvәl (gәlir)/xәrc 3,549,815 4,697,806
Qanunla tәyin edilmiş vergi faizi 20% 20%
Qanunla tәyin edilmiş vergi faizi ilә nәzәri vergi 709,963 939,561
Әvvәlki illәrdә tanınmamış vergi tәsiri 1,894,511 783,271
Müvәqqәti fәrqlәr üzrә vergi tәsiri (1,137,359) 171,679
  
  
Mәnfәәt vergisi gәliri 1,467,115 1,894,511
  
Cari tәxirә salınmış vergi aktivi - -
Tәxirә salınmış vergilәrdә dәyişmә 1,467,115 1,894,511
  
Tәxirә salınmış vergi aktivi 1,467,115 1,894,511
 

Cari Mәnfәәt vergisi Uzlaşması 

Azәrbaycan Manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Tәxirә salınmış vergi aktivi/(öhdәliyi)  
İlin әvvәlinә - -
Dövr üzrә tәxirә salınmış mәnfәәt vergisindә 
dәyişikliklәrin mәnfәәt vә zәrәr hesablarına tәsiri 1,467,115 1,894,511

İlin sonuna 1,467,115 1,894,511
 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә olan tәxirә salınmış 1,467,115 AZN (2016: 1,894,511 AZN) vergi aktivlәri 
Bankda mövcuddur, bütün müvәqqәti dәyişikliklәrin xalis tәsiri gәlәcәkdә vergidәn yaranan fayda ilә 
nәticәlәnib. Halbuki vergiyә cәlb olunan gәlirlәr üzrә bu faydadan gәlәcәkdә istifadә olunması mәlum 
deyil vә buna görә dә Rәhbәrlik tәxirә salınmış vergi aktivlәri hesabında әlavә vergi faydalarını tanımır. 
 
23. ŞӘRTİ ÖHDӘLİKLӘR   

Mәhkәmә prosedurları.Vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәtin gedişindә müştәrilәr vә әmәkdaşlar tәrәfindәn 
Banka qarşı iddialar sürülә bilәr. Bankın rәhbәrliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir әhәmiyyәtli 
zәrәr baş vermәyәcәkdir vә müvafiq olaraq maliyyә hesabatlarında zәrәrlәrin ödәnilmәsi üçün heç bir 
ehtiyat yaradılmamışdır. 

Vergi qanunvericiliyi.Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindәki müddәalara bәzәn müxtәlif 
şәrhlәr vә dәyişikliklәr baş verir vә bu dәyişikliklәr müxtәlif mәnalarda şәrh edilә bilәr vә nәticәdә vergi 
orqanları bu müddәaları özlәri hesab etdiklәri kimi şәrh edә bilәrlәr. Praktikada, vergi orqanları belә 
hallarda adәtәn vergi ödәyicilәrinin әleyhinә qәrar çıxarırlar ki, nәticәdә vergi ödәyicilәri öz hüquqlarını 
mәhkәmә vasitәsilә müdafiә etmәyә mәcbur olurlar. Qeyd etmәk lazımdır ki, vergi orqanları mәhkәmә 
orqanları tәrәfindәn tәqdim edilmiş “haqsız vergi qazancı”, “әmәliyyatın әsas kommersiya mәqsәdi” 
konsepsiyalarından vә “әmәliyyatın kommersiya mahiyyәti/(mәqsәdi)” kriteriyalarından istifadә edә 
bilәrlәr. 
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23. ŞӘRTİ ÖHDӘLİKLӘR (DAVAMI) 

Kapital mәsrәflәri ilә bağlı öhdәliklәr. 31 dekabr 2017-ci il tarixindә Bankın binaları vә avadanlıqları, 
yaxud hәr hansı digәr sahәsi ilә әlaqәdar olaraq müqavilә üzrә kapital mәsrәflәri ilә bağlı öhdәliklәri 
olmamışdır. 

Uyğunluq prinsipi. Rәhbәrlik yerli qanunvericiliyin tәlәblәrinin şәrhini nәzәrdә tutan xüsusi şәrtlәrә 
Bankın uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı mülahizәlәr irәli sürmüşdür. Bu mülahizәlәrә 
hesablamaların aparılma metodları vә Banka potensial ziddiyyәtlәrin tәsiri daxildir. Bu zaman 
Rәhbәrliyin yanaşmasının düzgün olmadığı tәsdiqlәnәrsә Banka qarşı cәrimәlәr vә ya digәr sanksiyalar 
tәtbiq edilә bilәr. 

Kreditlә bağlı öhdәliklәr.Bu maliyyә alәtlәrinin әsas mәqsәdi lazım olduqda müştәrilәrә maliyyә 
vәsaitlәrinin tәqdim edilmәsini tәmin etmәkdir. 

Kreditlәrin tәqdim edilmәsi üzrә öhdәliklәrә kreditlәr, zәmanәtlәr kreditlәrin verilmәsi üçün rәhbәrlik 
tәrәfindәn tәsdiqlәnmәmiş mәblәğlәrin istifadә edilmәyәn hissәsi daxildir. Kreditlәrin verilmәsi üzrә 
öhdәliklәr ilә әlaqәdar, Bank istifadә edilmәmiş mәblәğlәrin istifadә edilmәli olduğu halda, potensial 
olaraq istifadә edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğinә bәrabәr mәblәğdә zәrәrin yaranması riskinә 
mәruz qalır. Lakin, kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәrin böyük hissәsi müştәrilәrin ödәmә qabiliyyәti 
ilә bağlı müәyyәn tәlәblәrә әmәl etmәsindәn asılı olduğuna görә, ehtimal edilәn zәrәrlәrin mәblәği 
istifadә edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğindәn azdır. Adәtәn uzunmüddәtli öhdәliklәr qısamüddәtli 
öhdәliklәr ilә müqayisәdә daha yüksәk kredit riskinә malik olduğu üçün, Bank kreditlәrlә bağlı 
öhdәliklәrin ödәmә müddәtinәqәdәr qalan müddәtә nәzarәt edir. 

31 dekabr 2017 vә 31 dekabr 2016-cı il tarixlәrinә şәrti öhdәliklәr aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur: 

Azәrbaycan Manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il
Zәmanәt mәktubları 13,492,392 19,443,580
Kreditlәr vә istifadә edilmәmiş kredit xәtlәri  2,136,592 434,975

Cәmi şәrti öhdәliklәr 15,628,984 19,878,555
 
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 2017-ci il 
tarixindә şәrti öhdәliklәrin әdalәtli dәyәri 15,628,984 AZN (2016: 19,878,555 AZN) tәşkil etmişdir. 
 
24. ӘLAQӘLİ TӘRӘFLӘRLӘ ӘMӘLİYYATLAR 

Әlaqәli tәrәflәr vә ya әlaqәli tәrәflәrlә aparılan әmәliyyatlar aşağıdakıları әks etdirir: 

a) Tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, onlar bir vә ya bir neçә qrupun nәzarәti altında olsun vә ya 
onlardan biri digәrinә nәzarәt edә bilsin vә yaxud maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı qәrar qәbul 
edәrkәn digәr tәrәfә әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilsin. Ehtimal edilәn hәr hansı bir әlaqәli tәrәfi nәzәrә 
alarkәn, әlaqәnin tәkcә hüquqi formasına deyil hәmçinin mahiyyәtinә diqqәt yetirilir. 

b) Әlaqәli müәssisәlәr - Banka әhәmiyyәtli tәsiri olan, lakin törәmә, birgә müәssisә olmayan müәssisәlәr; 

c) Birgә müәssisәlәr; 

d) Bankın vә ya onun ana müәssisәsinin әsas idarәedici heyәtinin üzvlәri; 

e) (a) vә (d) bәndlәrindә qeyd olunan fiziki şәxslәrin yaxın qohumları vә ya ailә üzvlәri 
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24. ӘLAQӘLİ TӘRӘFLӘRLӘ ӘMӘLİYYATLAR (DAVAMI) 

f) (d) vә (e) bәndlәrindә qeyd olunan fiziki şәxslәr tәrәfindәn birgә idarә olunan vә ya onlar tәrәfindәn 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrilә bilәn müәssisәlәr; 

g) Bankın  vә ya Bankın әlaqәli tәrәfi olan hәr hansı müәssisәnin işçilәrinin xeyrinә növbәdәn kәnar 
ödәniş planları. 

Hәr bir әlaqәli tәrәflә münasibәtlәri nәzәrdәn keçirәrkәn әsas diqqәt bu münasibәtlәrin yalnız hüquqi 
formasına deyil mәzmununa yönәldilir. Bank vә onun yuxarıda vurğulanan әlaqәli tәrәflәr arasındakı 
әmәliyyatların tәfәrrüatları aşağıda qeyd edilmişdir: 
 

31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il 

Azәrbaycan manatı ilә 

Әlaqәli 
tәrәflәrlә

olan qalıqlar 

Maliyyә 
hesabatlarında 

bu bәnd üzrә
cәmi mәblәğ 

Әlaqәli 
tәrәflәrlә 

olan qalıqlar 

Maliyyә 
hesabatlarında 

bu bәnd üzrә
cәmi mәblәğ 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 
avanslar 3,517,856 145,153,101 2,212,206 127,526,014 
Bankın sәhmdarları vә fәaliyyәtinә 
ortaq nәzarәt hәyata keçirәn vә ya 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrәn 
müәssisәlәr 

3,511,524  2,203,159 
Bankın  rәhbәr  inzibatçı işçilәri vә 
yaxın qohumları 

6,332  9,047 

Ehtimal  edilәn zәrәr  üzrә ehtiyat (1,456,371) (29,082,042) (1,043,824) (25,594,798) 
Bankın sәhmdarları vә fәaliyyәtinә 
ortaq nәzarәt hәyata keçirәn vә ya 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrәn 
müәssisәlәr 

(1,456,293)  (1,043,694) 
Bankın rәhbәr inzibatçı işçilәri vә 
yaxın qohumları 

(78)  (130) 
 

Azәrbaycan Manatı ilә 31 dekabr 2017-ci il 31 dekabr 2016-cı il

Qısamüddәtli ödәnişlәr - әmәk haqqı  vә mükafatlar 131,636 112,501
 

31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanan il әrzindә İdarә Heyәtinin üzvlәrindәn ibarәt olan baş 
rәhbәrliyin әmәk haqqı xәrclәri maaş vә müavinәtlәrdәn ibarәt olmuş vә MBUS 19 “İşçilәrә verilәn 
mükafatlar” Standartına uyğun olaraq qısamüddәtli ödәnişlәr kimi tәsniflәşdirilmişdir. 
 
25. MALİYYӘ ALӘTLӘRİNİN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ 

Amortizasiya olunmuş dәyәrdә qeydә alınan maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri  

Bank müәyyәn qiymәtlәndirmә üsulları ilә maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini açıqlamaq üçün aşağıdakı 
qiymәtlәndirmә sәviyyәlәrindәn istifadә edir: 

Sәviyyә 1: fәal bazarda alınıb-satılan maliyyә alәtlәrinin (ictimai satışa çıxarılan törәmәlәr, 
ticarәt vә satıla bilәn qiymәtli kağızlar vә s.) әdalәtli dәyәri hesabat dövrünün sonunda bazar 
qiymәtlәrinә әsaslanır.  
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25. MALİYYӘ ALӘTLӘRİNİN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ (DAVAMI) 

Qrup tәrәfindәn saxlanılan maliyyә aktivlәri üçün istifadә olunan bazar qiymәti cari tәklif 
qiymәtini әks etdirir. Bu alәtlәr 1-ci sәviyyәyә daxil edilir. 

Sәviyyә 2: fәal bazarda alınıb-satıla bilmәyәn maliyyә alәtlәrinin (hesabdan әlavә törәmәlәr) 
әdalәtli dәyәri müәssisәnin tәxminlәrinә daha az etibar edәrәk vә mümkün qәdәr müşahidә edilәn 
bazar mәlumatlarına әsaslanan qiymәtlәndirmә üsullarından istifadә etmәklә müәyyәn edilir. 
Әdalәtli dәyәr alәti tәlәb olunan bütün әhәmiyyәtli müşahidәlәr mövcuddursa, alәt 2-ci sәviyyәyә 
aid edilir. 

Sәviyyә 3: Bir vә ya daha çox әhәmiyyәtli amillәr müşahidә oluna bilәn bazar mәlumatlarına 
әsaslana bilmirsә, bu maliyyә alәti 3-cü sәviyyәyә aid edilir. Bu hal  bazara çıxarılmamış qiymәtli 
kağızlar üçün nәzәrdә tutulur. 

Aşağıdakı cәdvәl maliyyә alәtlәrini әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının sәviyyәsi ilә müәyyәn edilәn әdalәtli 
dәyәrlә tәhlil edir: 

 2017-ci il 

 Azәrbaycan manatı ilә Sәviyyә 2 Sәviyyә 3 
Cәmi әdalәtli 

dәyәri 
Cәmi balans 

dәyәri: 
MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 55,618,676 - 55,618,676 55,618,676 
Banklardan alınacaq vәsaitlәr - 906,537 906,537 906,537 
Sәhmdardan alacaqlar - - - - 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar - 92,879,897 92,879,897 11,607,1059 
Digәr maliyyә aktivlәri - 71,356 71,356 71,356 

    
CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 55,618,676 93,857,790 149,476,466 172,667,628 
MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr - 28,180,309 28,180,309 33,153,305 
Müştәri hesabları - 94,456,137 94,456,137 94,456,137 
Digәr maliyyә öhdәliklәri - 1,075,152 1,075,152 1,075,152 
      

    
CӘMİ MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ - 123,711,598 123,711,598 128,684,594 
 

 2016-cı il 

 Azәrbaycan manatı ilә Sәviyyә 2 Sәviyyә 3 
Cәmi әdalәtli 

dәyәri 
Cәmi balans 

dәyәri: 
MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 8,311,749 - 8,311,749 8,311,749 
Banklardan alınacaq vәsaitlәr - 1,391,829 1,391,829 1,391,829 
Sәhmdardan alacaqlar - 500,000 500,000 500,000 
Müştәrilәrә verilmiş  kreditlәr vә avanslar - 81,310,408 81,310,408 101,931,216 
Digәr maliyyә aktivlәri - 1,892 1,892 1,892 

    
CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 8,311,749 83,204,129 91,515,878 112,136,686 

MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr - 20,940,550 20,940,550 24,635,941 
Müştәri hesabları - 38,562,155 38,562,155 38,562,155 
Digәr maliyyә öhdәliklәri - 176,154 176,154 176,154 
      
CӘMİ MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ - 59,678,859 59,678,859 63,374,250 
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Likvid vә ya qısa müddәtli (üç aydan az) maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәrinin balans dәyәrinin 
onların әdalәtli dәyәrilә eyni olduğu güman edilir. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr istisna olmaqla Bankın 
maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri likvid hesab olunur vә ya hesabat tarixindәn etibarәn üç ay 
әrzindә müddәtinin tamamlanması gözlәnilir. 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin әdalәtli dәyәri ilk analoji maliyyә aktivlәri üçün cari bazarda tәklif olunan 
vә tanınan faiz dәrәcәlәri müqayisә olunaraq tәxmin edilir. 31 dekabr tarixinә mövcud olan kreditlәrin 
әksәr hissәsi hәmin tarixdә bitәn dövrün 12 ayı әrzindә vә bazar faiz dәrәcәlәrilә verilmişdir, 2017-ci ildә 
verilәn kreditlәrin müqavilә üzrә faiz dәrәcәlәri isә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә olan bazar faiz 
dәrәcәlәrinә yaxın qiymәtlәndirilir. Belә ki, onların balans dәyәri әdalәtli dәyәrinә bәrabәr hesab edilir. 
 
26. MALİYYӘ RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ 

Bank daxilindә risklәrin idarә edilmәsi maliyyә risklәri (kredit, bazar, coğrafi, valyuta, likvidlik vә faiz 
dәrәcәsi risklәri), әmәliyyat vә hüquqi risklәr ilә әlaqәdar hәyata keçirilir. Maliyyә risklәrinin idarә 
edilmәsi funksiyasının әsas mәqsәdi risk limitlәrinin müәyyәn edilmәsi vә bu limitlәrә riayәt edilmәsidir. 
Әmәliyyat vә hüquqi risklәrin idarә edilmәsindә mәqsәd, bu risklәrin azaldılması üçün nәzәrdә tutulan 
daxili qayda vә prosedurlara müvafiq qaydada riayәt edilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir. 

• Kredit riski;         

• Likvidlik  riski;       

• Bazar riski.          

Bank rәhbәrliyi anlayır ki, risklәrin sәmәrәli vә effektiv idarә olunması sisteminә malik olmaq vacib 
şәrtdir. Bu mәqsәdlә, Bank rәhbәrliyi risklәrin idarә olunması komitәsi yaratmışdır. Bu qrupun әsas 
mәqsәdi Bankı ehtimal edilәn risklәrә qarşı qorumaq vә ona qarşıda qoyulan hәdәflәrә çatmaq imkanı 
yaratmaqdır. Risklәrin idarә olunması qrupu vasitәsilә Bank rәhbәrliyi aşağıdakı risklәrin idarә 
olunmasına nәzarәt edir: 

Kredit riski.  

Maliyyә alәti üzrә әmәliyyat aparan bir tәrәf öz öhdәliyini yerinә yetirmәmәsi nәticәsindә digәr tәrәfә 
maliyyә zәrәri vurduqda, Bank kredit riskinә mәruz qalır. Kredit riski Bankın qarşı tәrәflәrlә hәyata 
keçirdiyi kredit vә digәr әmәliyyatlar nәticәsindә ortaya çıxır ki, bu da maliyyә aktivlәrinin yaranmasına 
gәtirib çıxarır. 

Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün maliyyә 
institutları tәrәfindәn riayәt edilmәsi mәcburi hesab olunan bәzi limitlәr müәyyәn edir vә bu limitlәrә 
müntәzәm olaraq nәzarәt edir. Qәbul edilә bilәn risk sәviyyәsi üzrә limitlәrә faktiki olaraq hәr gün 
nәzarәt edilir. Bank tәrәfindәn aşağıdakı limitlәr tәtbiq edilir: 

(1) bir borcalanın vә ya bir-biri ilә әlaqәdar borcalanlar Bankına verilmiş kreditlәrin mәblәği aşağıdakı 
normalardan çox olmamalıdır: 

(i) kredit tәlәblәrinin tәminatının bazar dәyәri bu kredit tәlәbinin mәblәğinin 100 faizindәn vә daşınmaz 
әmlakla tәmin olunmuş kreditlәr üzrә girovun bazar dәyәri 150 faizindәn az olmadığı halda Bankın 
mәcmu kapitalının 20 faizindәn; vә 

(ii) kredit tәlәblәrinin tәminatının bazar dәyәri bu kredit tәlәblәrinin mәblәğinin 100 faizindәn faizindәn 
vә daşınmaz әmlakla tәmin olunmuş kreditlәr üzrә girovun bazar dәyәri 150 faizindәn az olduğu halda 
Bankın mәcmu kapitalının 7 faizindәn; 

(2) bütün iri kredit tәlәblәrinin ümumi mәblәği  mәcmu kapitalının 8 mislindәn çox olmamalıdır;  
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(3) Әlaqәli tәrәflәrә verilmiş kredit tәlәblәrinin mәblәği aşağıdakı normalardan çox olmamalıdır:  

(i) Bankın mәcmu kapitalının 20 faizindәn;   

(ii) Onlar hüquqi şәxs olduqda Bankın mәcmu kapitalının 10 faizindәn; vә ya  

(iii) Onlar fiziki şәxs olduqda Bankın mәcmu kapitalının 3 faizindәn. 

Bu dәrәcәlәri yerli standartlara uyğun hazırlanmış Bank "maliyyә hesablarından çıxarılan rәqәmlәr 
әsasında hesablanır. 

Risklәrin İdarә Edilmәsi Departamenti hәr rüb ARMB-nin limitlәrindәn başqa limitlәr müәyyәn edir vә 
onları nәzәrdәn keçirir. Bazar şәrtlәrindә әhәmiyyәtli dәyişikliklәr baş verdiyi tәqdirdә hәmin limitlәrә 
yenidәn baxıla bilәr. Limitlәrin dәyişmәsi ilә bağlı tәklif әvvәlcә Kredit Komitәsi, sonra isә İdarә Heyәti 
tәrәfindәn tәsdiqlәnir. 

Kredit Departamenti müntәzәm olaraq bütün limitlәrin qorunub saxlanmasını tәmin edir vә bәzi limitlәrә 
(bir borcalan vә ya bir-biri ilә әlaqәdar borcalanlar Bankına verilmiş kreditlәrin maksimum mәblәği vә 
әlaqәli tәrәflәrә verilmiş kreditlәrin maksimum mәblәği) yeni kreditlәrin verilmәsindәn әvvәl nәzarәt 
edir. 

Bankın kredit siyasәti kreditlәrin verilmәsi prosesinә cәlb olunan Bankın hәr bir әmәkdaşının vәzifә vә 
sәlahiyyәtlәrini tәnzimlәyir, elәcә dә kreditlәrin verilmәsi limitlәrini, kreditlәrә nәzarәt qaydalarını, 
kreditlәrin verilmәsi prosedurlarını müәyyәn edir. 

Kreditin tәsdiqlәnmәsi proseduru vә sәlahiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsi. Kreditin tәsdiqlәnmәsi prosesi 
Bankın Kredit Siyasәtindә nәzәrdә tutulan prosedurlara uyğun olaraq hәyata keçirilir. Kreditin 
tәsdiqlәnmәsi sәlahiyyәtlәri Bankın Müşahidә Şurası tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş limitlәr çәrçivәsindә 
müәyyәn edilir. 
 
Kreditlәrin tәsdiqlәnmәsi üzrә sәlahiyyәtlәr. Müşahidә Şurası bütün kreditlәri tәhlil edәrәk   tәsdiqlәyir. 
Kredit limitlәri aşağıdakı kimidir: 

  - 100 000 AZN vә ona bәrabәr ekvivalent valyutayadәk kreditlәr Kredit Komitәsi tәrәfindәn tәsdiqlәnir; 

- 100 001 AZN vә ona bәrabәr ekvivalent valyutadan artıq kreditlәr Müşahidә Şürası tәrәfindәn 
tәqdiqlәnir. 

Kreditlәrin verilmәsindәn әvvәl Bank, potensial borcalanların әtraflı qiymәtlәndirilmәsini aparır. Bu tәhlil 
potensial borcalanın maliyyә vәziyyәtinә, bazardakı mövqeyinә, kreditin tәminatı üçün qoyulmuş girovun 
növünә vә dәyәrinә, elәcә dә kredit tarixçәsinә әsaslanır. 

Kreditlәr üzrә monitorinq borcalanın reytinqini nәzәrә alaraq, kreditin ümumi müddәti әrzindә müntәzәm 
şәkildә  aparılır.  Bir  çox  hallarda  planlaşdırılmış  monitorinq  hәr  rüb  aparılır.  Bunun  üçün  
borcalana әvvәlcәdәn 10 gün әrzindә bildiriş göndәrilir. Borcalan krediti ödәyә bilmәdiyi tәqdirdә 30 gün 
әrzindә ikinci bildiriş göndәrilir. Kreditlәrin böyük hissәsi üzrә faiz ödәnişlәri hәr ay aparıldığına görә, bu 
Banka borcalanın maliyyә vәziyyәtinә dair әlavә mәlumat әldә etmәk imkanı verir. Ödәnişlәrin vaxtı 
gecikdirildiyi halda, Problemli Kreditlәr Şöbәsi tәrәfindәn әlavә monitorinq keçirilir. Hәmin Şöbә Bankın 
aktivlәrinin tәhlükәsizliyi vә mümkün kredit risklәri vә zәrәrlәrin azaldılmasını tәmin etmәk mәqsәdilә, 
bütün kredit növlәri üzrә monitorinq aparır vә monitorinqin nәticәlәrinә dair xüsusi hesabat hazırlayaraq 
onu Bankın Kredit  Komitәsinә  tәqdim  edir.  Kreditlәrin  böyük  hissәsi  üçün  zәmanәtlәr  vә  müxtәlif  
girov  növlәri (daşınmaz әmlak, әsas vәsaitlәr, dövriyyәdә olan mallar, vә s.) şәklindә tәminat alınır. 

Girovun qiymәtlәndirilmәsi müstәqil peşәkar şirkәtlәr vә girovun növü vә verilmiş kreditin mәblәğindәn 
asılı olaraq Bankın peşәkar әmәkdaşları tәrәfindәn aparılır. 
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Balansdankәnar maliyyә alәtlәri üzrә kredit riski hәmin maliyyә alәti üzrә әmәliyyatların digәr iştirakçısı 
tәrәfindәn müqavilә üzrә öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsi nәticәsindә zәrәrin yaranması ehtimalı 
kimi müәyyәn edilir. Bank şәrti öhdәliklәri vә balans üzrә maliyyә alәtlәri ilә әlaqәdar әmәliyyatların 
tәsdiqlәnmәsi prosedurları, risklәri mәhdudlaşdıran limitlәrdәn istifadә vә monitorinq prosedurlarına 
әsaslanan eyni kredit siyasәtini tәtbiq edir. 

Kredit riskinin maksimum sәviyyәsi.  

Bankın balans üzrә mәruz qaldığı kredit riskinin maksimal sәviyyәsi, adәtәn balans hesabatında maliyyә 
aktivlәrinin balans dәyәrindә әks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv vә öhdәliklәrin 
әvәzlәşdirilmәsi imkanı böyük әhәmiyyәt kәsb edir. 

Balansdankәnar maddәlәr, xüsusilә zәmanәtlәr üzrә kredit riskinin maksimal sәviyyәsi öhdәliyin ümumi 
mәblәğini әks etdirir. Bankın balansdankәnar maddәlәr üzrә kredit riski 23 saylı “Şәrti Öhdәliklәr” 
Qeydindә açıqlanır. 

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

Bank sektoru әsasәn kredit risklәrinә, mövcud maliyyә alәtlәri vә şәrti öhdәliklәri vasitәsilә mәruz qalır. 
Bankın kredit risklәri әsasәn Azәrbaycan Respublikasında cәmlәnmişdir. Bu risklәrin, Bankın risklәrin 
idarә edilmәsi üzrә siyasәtindә göstәrilәn kredit limitlәri ilә әlaqәdar müddәaların pozulmamasından әmin 
olmaq mәqsәdilә mütәmadi olaraq monitorinq keçirilir. 

Bankın maliyyә aktivlәrinin kredit riskinә maksimum mәruz qalma sәviyyәsi aşağıdakı cәdvәldә әks 
etdirilir: 

31 dekabr 2017-ci il 

Azәrbaycan manatı ilә  Maksimal risk
Alınmış 
girovlar 

Girovlardan
sonra xalis risk

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 39,870,122 - 39,870,122
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 906,537 - 906,537
Müştәrilәrә verilmiş  kreditlәr vә 
avanslar 116,071,059 (102,082,794) 13,988,265
Sәhmdardan alacaqlar - - -
Digәr maliyyә aktivlәri 71,356 - 71,356

Cәmi maliyyә aktivlәri 156,919,074 (102,082,794) 54,836,280
   

 

31 dekabr 2016-cı il 

 Azәrbaycan manatı ilә    Maksimal risk
Alınmış 
girovlar 

Girovlardan
sonra xalis risk

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 5,850,462 - 5,850,462
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 1,391,829 - 1,391,829
Müştәrilәrә verilmiş  kreditlәr vә 
avanslar 101,931,216 (101,451,024) 480,192
Sәhmdardan alacaqlar 500,000 - 500,000
Digәr maliyyә aktivlәri 1,892 - 1,892

Cәmi maliyyә aktivlәri   109,675,399 (101,451,024) 8,224,375
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Coğrafi konsentrasiya  

Bankın aktiv vә öhdәliklәrinin coğrafi tәhlili aşağıda göstәrilir: 

Azәrbaycan manatı ilә 
Azәrbaycan 

Respublikası 
İӘİT 

ölkәlәri 
Digәr İӘİT 

olmayan ölkәlәr 
Cәmi 31 dekabr 

2017-ci il 
MALİYYӘ AKTİVLӘRİ: 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 53,883,444 30,898 1,704,334 55,618,676
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 906,537 - - 906,537
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 
avanslar 116,071,059 - - 116,071,059
Digәr maliyyә aktivlәri 28,407 42,949 - 71,356
CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 170,889,447 73,847 1,704,334 172,667,628

MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ: 
Banklara vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk vәsaitlәr 33,153,305 - - 33,153,305
Müştәri hesabları 93,705,306 122,825 628,006 94,456,137
Digәr maliyyә öhdәliklәri 1,075,152 - - 1,075,152
CӘMİ MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ 127,933,763 122,825 628,006 128,684,594

XALİS MÖVQE 42,955,684 (48,978) 1,076,328 43,983,034
 

Azәrbaycan manatı ilә 
Azәrbaycan 

Respublikası 
İӘİT 

ölkәlәri 
Digәr İӘİT 

olmayan ölkәlәr 
Cәmi 31 dekabr 

2016-cı il 
MALİYYӘ AKTİVLӘRİ: 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 8,294,249 15,587 1,913 8,311,749
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 1,391,829 - - 1,391,829
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 
avanslar 101,931,216 - - 101,931,216
Sәhmdardan alacaqlar 500,000 - - 500,000
Digәr maliyyә aktivlәri 1,892 - - 1,892

CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 112,119,186 15,587 1,913 112,136,686

MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ: 
Banklara vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk 
vәsaitlәr 

24,635,941 - - 24,635,941

Müştәri hesabları 28,762,228 3,246,443 6,553,484 38,562,155
Digәr maliyyә öhdәliklәri 176,154 - - 176,154
CӘMİ MALİYYӘ 
ÖHDӘLİKLӘRİ 

53,574,323 3,246,443 6,553,484 63,374,250

XALİS MÖVQE 58,544,863 (3,230,856) (6,551,571) 48,762,436
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26. MALİYYӘ RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ (DAVAMI) 

Likvidlik  riski.         

Likvidlik riski aktivlәr üzrә әmәliyyatların yerinә yetirilmә müddәtinin öhdәliklәr üzrә әmәliyyatların 
ödәmә müddәtlәri ilә uzlaşmadığı hallarda ortaya çıxır. Bank hәr gün overnayt depozitlәri, müştәri  
hesabları üzrә hesablaşmaların aparılması, depozitlәrin ödәnilmәsi, kreditlәrin verilmәsi vә zәmanәtlәr vә 
pul vәsaitlәri vasitәsilә hesablaşmalar aparılan derivativ maliyyә vasitәlәri üzrә ödәnişlәr üçün mövcud 
olan pul vәsaitlәrindәn istifadә etmәk riskinә mәruz qalır. Bank yuxarıda qeyd olunan bütün tәlәblәr üzrә 
öhdәliklәrin eyni zamanda yerinә yetirilmәsi üçün kifayәt qәdәr nağd vәsait saxlamır, belә ki, tәcrübәyә 
әsasәn hәmin öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin lazımi sәviyyәsini kifayәt qәdәr 
dәqiqliklә proqnozlaşdırmaq olar. Likvidlik riskinin idarә edilmәsi Bankın İdarә heyәtinә hәvalә edilib. 

Bank әsasәn digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrdәn, hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn cәlb edilmiş 
depozitlәrdәn ibarәt olan davamlı maliyyәlәşdirmә bazasının saxlanması vә hәmçinin likvidlik üzrә 
gözlәnilmәyәn tәlәblәrin tez bir zamanda vә asanlıqla yerinә yetirilmәsi imkanına malik olmaq üçün 
likvid aktivlәrin diversifikasiya edilmiş portfellәrinә sәrmayә qoymağa çalışır. 

Bankda likvidliyin idarә edilmәsi aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini tәlәb edir: öhdәliklәrin ödәmә 
müddәtindә yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan likvid aktivlәr üzrә tәhlilin aparılması; müxtәlif 
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn istifadәnin tәmin edilmәsi; maliyyәlәşdirmә ilә bağlı problemlәrin 
yaranacağı tәqdirdә planların mövcud olması vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan balans üzrә ikvidlik 
әmsallarına riayәt edilmәsinә nәzarәtin aparılması. Bank likvidlik әmsalını ARMB-nin tәlәblәrinә uyğun 
olaraq hәr ay hesablayır. 

ARMB-nin tәlimatlarına әsasәn Bank ani likvidlik әmsalını gündәlik orta likvid aktivlәrin gündәlik orta 
likvid öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablayır. Bu әmsal Bankın yerli standartlara uyğun hazırlanmış maliyyә 
hesablarından çıxarılan qalıqlara әsasәn hesablanır. 

Hesabat  Departamenti maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri üzrә likvidlik profilinә dair mәlumat әldә edir. 
Bundan sonra, Hesabat Departamenti Bankda kifayәt qәdәr likvidliyin tәmin edilmәsi mәqsәdilә, әsasәn 
banklardakı depozitlәrdәn vә digәr banklararası kreditlәrdәn ibarәt olan qısamüddәtli likvid aktivlәr üzrә 
portfelin adekvatlığını tәmin edir. 

Kredit Departamenti likvidlik mövqeyinә hәr gün nәzarәt edir vә mütәmadi olaraq standart vә daha 
әlverişsiz bazar şәrtlәrini әhatә edәn müxtәlif ssenarilәr әsasında likvidlik üzrә hәssaslıq testlәri aparır. 
Xәzinәdarlıq vә Maliyyә Departamentlәrininfunksiyaları aşağıdakılardır: 

i. ARMB-nin minimum likvidlik tәlәblәrinә riayәt edilmәsi (aktiv vә öhdәliklәrin faiz nisbәti 30%-
dәn az olmamalıdır); 

ii. pul vәsaitlәri hәrәkәtinin proqnozlaşdırılması vә lazım olduqda bu barәdә APİK vә İdarә 
Heyәtinә hesabat verilmәsi; 

iii. likvidlik konsentrasiyası riski baxımından iri әmanәtçilәrin monitorinqi;   

iv. lazım olduqda, orta vә qısamüddәtli borc vәsaitlәrinin әldә edilmәsi üçün daxili vә 
beynәlxalq bazarlarda fәal iştirakın tәmin edilmәsi; vә. 

v. Bankın kredit fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq pul vәsaitlәri hәrәkәtinin monitorinqi. 

 
 



“GÜNAY BANK” ASC 
 
MALİYYӘ HESABATLARINA DAİR QEYDLӘR 
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ 
(Azәrbaycan manatı ilә) 

41 

 
26. MALİYYӘ RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ (DAVAMI) 

Bank 31 dekabr 2017-ci il tarixinә aşağıda göstәrildiyi kimi gözlәnilәn ödәmә müddәtlәrinә vә likvidlik çatışmazlığına nәzarәt edir: 

 

Azәrbaycan manatı ilә 
 

1 ayadәk
1 aydan 3 

ayadәk 
3 aydan 1

ilәdәk 1 ildәn artıq

Qeyri-
müәyyәn/Vaxtı 

keçmiş
31 dekabr 
2017-ci il 

MALİYYӘ AKTİVLӘRİ   
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  55,618,676 - - - - 55,618,676 
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 871,022 6,058 20,799 - 8,843 906,722 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar 9,021,397 9,108,401 32,787,363 79,675,776 3,360,137 133,353,074 
Sәhmdardan alacaqlar  - - - - - - 
Digәr maliyyә aktivlәri 71,356 - - - - 71,356 

Cәmi maliyyә aktivlәri   65,582,451 9,114,459 32,808,162 79,675,776 3,368,980 190,549,828 
MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ: 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına ödәnilәcәk 
vәsaitlәr 4,805,159 6,321,504 6,741,162 20,085,111 2,752,785 40,705,721 
Müştәri hesabları 57,510,809 5,703,536 22,294,311 - 10,601,776 96,110,432 
Digәr maliyyә öhdәliklәri 1,075,152 - - - - 1,075,152 

Cәmi maliyyә öhdәliklәri   63,391,120 12,025,040 29,035,473 20,085,111 13,354,561 137,891,305 

Likvidlik çatışmazlığı   2,191,331 (2,910,581) 3,772,689 59,590,665 (9,985,581) 52,658,523 

Mәcmu likvidlik çatışmazlığı   2,191,331 (719,250) 3,053,439 62,644,104 52,658,523 - 
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26. MALİYYӘ RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ (DAVAMI) 

Bank 31 dekabr 2016-cı il tarixinә aşağıda göstәrildiyi kimi gözlәnilәn ödәmә müddәtlәrinә vә likvidlik çatışmazlığına nәzarәt edir: 

Azәrbaycan manatı ilә 
 

1 ayadәk
1 aydan 3 

ayadәk 
3 aydan 1

ilәdәk 1 ildәn artıq

Qeyri-
müәyyәn/Vaxtı 

keçmiş
31 dekabr 
2016-cı il 

MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  8,311,749 - - - - 8,311,749 
Banklardan alınacaq vәsaitlәr 59,312 62,212 1,032,535 - 269,684 1,423,743 
Müştәrilәrә verilmiş  kreditlәr vә avanslar 8,021,996 7,430,449 23,786,438 73,288,106 - 112,526,989 
Sәhmdardan alacaqlar  500,000 - - - - 500,000 
Digәr maliyyә aktivlәri 1,892 - - - - 1,892 

Cәmi maliyyә aktivlәri   16,894,949 7,492,661 24,818,973 73,288,106 269,684 122,764,373 
MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ: 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına ödәnilәcәk 
vәsaitlәr 3,715,883 352,733 21,576,699 - - 25,645,315 
Müştәri hesabları 13,309,658 206,518 23,870,982 1,825,254 - 39,212,412 
Digәr maliyyә öhdәliklәri 176,154 - - - - 176,154 

Cәmi maliyyә öhdәliklәri   17,201,695 559,251 45,447,681 1,825,254 - 65,033,881 

Likvidlik çatışmazlığı   (306,746) 6,933,410 (20,628,708) 71,462,852 269,684 57,730,492 

Mәcmu likvidlik çatışmazlığı   (306,746) 6,626,664 (14,002,044) 57,460,808 57,730,492
 
Bank rәhbәrliyinin fikrincә aktiv vә öhdәliklәrin ödәmә müddәtlәrinin vә faiz dәrәcәlәrinin uyğunluğu vә/vә ya nәzarәt olunan uyğunsuzluğu Bankın idarә olunması 
üçün әsas amillәrdir. Ümumiyyәtlә, banklarda bu göstәricilәrә tam uyğunluq tәmin edilmir. Belә ki, әmәliyyatlar çox zaman qeyri-müәyyәn müddәtә aparılır vә 
fәrqli xarakter daşıyır. Bu göstәricilәr üzrә uyğunsuzluq potensial olaraq gәlirliliyi artıra, lakin eyni zamanda zәrәrin baş vermә riskini yüksәldә bilәr. Aktiv vә 
öhdәliklәrin ödәmә müddәtlәri, elәcә dә ödәmә müddәtlәri  tamamlandıqdan sonra faiz hesablanan öhdәliklәrin münasib dәyәrlә әvәz edilmәsi imkanı, Bankın 
likvidliyinin vә faiz dәrәcәlәri vә mübadilә mәzәnnәlәrinin dәyişәcәyi halda onun risklәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas amillәr hesab olunur. Rәhbәrlik hesab 
edir ki, müştәri hesablarının böyük hissәsinin “1 ayadәk” statusuna malik olmasına baxmayaraq, hәmin vәsaitlәrin әmanәtçilәrin sayına vә növünә görә 
diversifikasiyası, elәcә dә Bankın tәcrübәsi göstәrir ki, bu cür vәsaitlәr Bankın fәaliyyәti üçün uzunmüddәtli vә sabit maliyyә mәnbәyi yaradır. 
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26. MALİYYӘ RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ (DAVAMI) 

Bazar riski      

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

Xarici valyuta riski      

Xarici valyuta riski xarici valyuta dәyişikliklәrinin maliyyә instrumentlәrinin dәyәrinә tәsiri şәklindә başa 
düşülür. Bank xarici valyuta mәzәnnә dәyişikliyinin maliyyә vәziyyәtinә vә pul vәsaitlәrinin 
dövriyyәsinin vәziyyәtinә yaradacağı enib qalxma tәsirinә mәruz qalır. 

Azәrbaycan manatı ilә  AZN USD EUR RUR 
Başqa 

valyutalar Cәmi 2017 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 21,264,314 32,482,659 1,231,604 243,633 396,466 55,618,677 
Banklardan alınacaq 
vәsaitlәr 191,039 690,138 2,746 22,614 - 906,536 
Müştәrilәrә verilmiş 
kreditlәr vә avanslar 103,708,693 11,737,964 624,402 - - 116,071,059 
Sәhmdardan alacaqlar - - - - - -
Digәr maliyyә aktivlәri  54,116 14,801 2,291 148 - 71,356 

CӘMİ AKTİVLӘR 125,218,162 44,925,562 1,861,043 266,395 396,466 172,667,628 
Banklara vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk 
vәsaitlәr 29,598,171 3,513,382 13,248 - 28,504 33,153,305 
Müştәri hesabları 45,902,466 46,716,280 1,785,734 51,590 67 94,456,137 
Digәr maliyyә öhdәliklәri 1,017,111 7,187 50,388 466 - 1,075,152 

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR 76,517,748 50,236,849 1,849,370 52,056 28,571 128,684,594 

AÇIQ BALANS 
VӘZİYYӘTİ 48,700,414 (5,311,287) 11,673 214,339 367,895 43,983,034 

 

Azәrbaycan manatı ilә  AZN USD EUR RUR 
Başqa 

valyutalar Cәmi 2016 
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri  6,621,676 1,436,905 248,054 4,607 507 8,311,749 
Banklardan alınacaq 
vәsaitlәr 511,919 879,497 75 338 - 1,391,829 
Müştәrilәrә verilmiş  
kreditlәr vә avanslar  75,497,604 25,941,866 491,746 - - 101,931,216 
Sәhmdardan alacaqlar 500,000 - - - - 500,000 
Digәr maliyyә aktivlәri  1,892 - - - - 1,892 

CӘMİ AKTİVLӘR  83,133,091 28,258,268 739,875 4,945 507 112,136,686 
Banklara vә digәr maliyyә 
institutlarına ödәnilәcәk 
vәsaitlәr 24,618,197 - 17,744 - - 24,635,941 
Müştәri hesabları 13,618,498 24,653,525 290,045 57 30 38,562,155 
Digәr maliyyә öhdәliklәri 176,154 - - - - 176,154 

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR  38,412,849 24,653,525 307,789 57 30 63,374,250 

AÇIQ BALANS 
VӘZİYYӘTİ  44,720,242 3,604,743 432,086 4,888 477 48,762,436 
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26. MALİYYӘ RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ (DAVAMI) 

Kommersiya bank әmәliyyatlarından yaranan xarici valyuta riskinә Bankın Әmәliyyat Departamenti 
tәrәfindәn hәr gün nәzarәt olunur vә bu risklәr aşağıdakı qaydada idarә edilir: 

i.  Hәr bir xarici valyuta üzrә ARMB-nin müәyyәn etdiyi açıq valyuta mövqeyi limitlәrinin 
saxlanması; 

ii.  Hәr bir valyuta üzrә xarici valyuta mövqeyinin sәviyyәsi vә bu valyutaların müvafiq 
likvidlik sәviyyәsi arasında qarşılıqlı әlaqәnin monitorinqi; 

iii. Xüsusilә ABŞ dolları, Avro vә Rusiya rublu kimi xarici valyuta mәzәnnәlәrindәki 
dәyişkәnlik 

meyllәrinin proqnozlaşdırılması; vә 

iv. İxrac-idxal әmәliyyatları ilә mәşğul olan Bankın iri müştәrilәrinin fәaliyyәti vә bank 
әmәliyyatlarının tәhlil edilmәsi. 

Açıq valyuta mövqeyi limitlәri. Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının Açıq Valyuta Mövqeyi 
Limitlәrinin Müәyyәn Edilmәsi vә Tәnzimlәnmәsi haqqında Qaydalarına uyğun olaraq, Bankın hәr hansı 
bir valyuta üzrә açıq valyuta mövqeyi Bankın mәcmu kapitalının 10%-dәn, bütün xarici valyutalar üzrә 
isә 20%- dәn artıq olmamalıdır. 

Rәhbәrlik 31 dekabr 2017-cı il tarixinә yerli qanunvericiliyә uyğun müәyyәn edilmiş açıq valyuta 
mövqeyi limitlәrinә riayәt olunduğunu hesab edir. Bankın yerli qanunvericiliyә uyğun müәyyәn edilmiş 
açıq valyuta mövqeyi onun yerli standartlara uyğun hazırlanmış hesabatları әsasında hesablanır vә bu 
hesablama Bankın hazırkı maliyyә hesabatlarında göstәrilәn mәlumatlardan әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
fәrqlәnә bilәr. 

Faiz dәrәcәsi riski 

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

Vergidәn әvvәlki mәnfәәtә tәsir: 

31 dekabr  2017-ci il 31 dekabr  2016-cı il 

Azәrbaycan manatı ilә  
  

Faiz dәrәcәsi 
+1% 

Faiz dәrәcәsi 
-1% 

Faiz dәrәcәsi 
+1% 

Faiz dәrәcәsi 
-1% 

Banklardan alınacaq vәsaitlәr 123 (123) 57,387 (57,387) 
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 
avanslar  1,393,104 (1,393,104) 1,252,938 (1,252,938) 
Cәmi   1,393,227 (1,393,227) 1,310,325 (1,310,325) 
Banklara vә digәr maliyyә institutlarına 
ödәnilәcәk vәsaitlәr  (329,070) 329,070 (244,856) 244,856 
Müştәri hesabları (938,124) 938,124 (383,374) 383,374 
Cәmi   (1,267,194) 1,267,194 (628,230) 628,230 
Mәnfәәt / zәrәrә xalis tәsir    126,033 (126,033) 682,095 (682,095) 
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27. KAPİTALIN İDARӘ EDİLMӘSİ  

Kapitalın İdarә Edilmәsi 

Kapitalın idarә olunmasında Bankın mәqsәdi Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının (“ARMB”) 
kapitalın mәblәği ilә bağlı müәyyәn etdiyi tәlәblәrә riayәt edilmәsini, Bankın fasilәsiz fәaliyyәt 
göstәrmәk qabiliyyәtinin vә kapitalın adekvatlığı әmsalının 10% hәcmindә saxlanılması üçün kifayәt 
qәdәr kapital bazasının saxlanılmasını tәmin etmәkdir. Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 
müәyyәn etdiyi kapital adekvatlığı әmsallarına riayәt edilmәsinә Bankın İdarә Heyәtinin Sәdri, Baş 
Mühasib, Daxili Audit Departamentinin Direktoru, Audit Komitәsinin Sәdri vә Müşahidә Şurasının Sәdri 
tәrәfindәn baxılmış vә tәsdiqlәnmiş müvafiq hesablamalardan ibarәt aylıq hesabatlar vasitәsilә nәzarәt 
edilir.  

ARMB-nin kapitalın mәblәği ilә bağlı mövcud tәlәblәrinә görә banklar: (a) mәcmu kapitalın minimum 
mәblәğini 50,000 min AZN hәcmindә saxlamalı; (b) mәcmu kapitalın risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş 
aktivlәrә nisbәtini (“mәcmu kapitalın adekvatlığı әmsalı”) minimum 10% vә (c) 1-ci dәrәcәli kapitalın 
risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәrә nisbәtini (“1-ci dәrәcәli kapitalın adekvatlığı әmsalı”) minimum 5% 
vә ya yuxarı saxlanılmasını tәmin etmәlidir. 

 

28. HESABAT DÖVRÜNDӘN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSӘLӘR 

Hesabat dövründәn sonra heç bir әhәmiyyәtli hadisә baş vermәmişdir. 


