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MİSSİYA

Biz Azərbaycan vətəndaşlarına onların 
maliyyə imkanlarını reallaşdırmaqda 
köməklik göstəririk.

Biz Azərbaycan bank sektorunun 
mühüm iştirakçısıyıq və ölkənin maliyyə 
sabitliyinin dəstəklənilməsini prioritet 
hesab edirik.

Müştərimiz və əməkdaşlarımız Bankın 
ən dəyərli kapitalıdır.

Biz Azərbaycan şirkətlərinə cəmiyyətimiz 
üçün dəyərli olmaq istiqamətində 
yardım edirik.

MÜKAFATLAR

Mərkəzi Bank AMFA MİX ASK Navigator

Elektron Bankçılıq 
üzrə Lider Bank

Ən şəffaf bank Milli KSM 
Mükafatı

Pərəkəndə 
bankçılıq üzrə 
ilin bankı

SƏHMDARLAR
Bankın səhmdarları sırasında Almaniyanın 2 
nəhəng maliyyə təşkilatı təmsil olunur – KfW 
bank qrupunun üzvü DEG İnvestisiya Şirkəti və 
Sparkassen-Finanzgruppe maliyyə qrupunun 
üzvü Sparkassen International Development 

Trust. Bu 2 maliyyə təşkilatı 28 aprel 2005-ci
il tarixdən etibarən Bankın səhmdar kapi-
talının “20,7%  paketinə sahibdirlər.
(AZ100200288P Nominal dəyəri: 2.45 AZN
yerləşdirilmiş səhmlərin sayı: 29 984 118)

16,5%
DEG

4.2%
Sparkasse

79.3%
Yerli səhmdarlar

Missiya, səhmdarlar, mükafatlar

ABA

Ən yaxşı sosial layıhə 
Ən İnnovativ bank 
Ən fəal təhsil dəstəkçisi
Ən fəal maliyyə sa-
vadlığı dəstəkçisi
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Aktivlər

956 000

Kiçik və orta sahibkarlar Fərdi müştərilərin sayı

Mənfəət

9

Cəmi kapital

60 888

Əməkdaşların sayı

907

Kapital adekvatlığı

21 %

Depozitlər

723 000

Kredit portfeli

363 611

Əsas göstəricilər

mln. mln.

mln.

mln.nəfər

17,500 müştəri 460,000 müştəri

mln.

Ümumi müştərilərin sayı

477,500 müştəri
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ŞAKİR RƏHİMOV 
Müşahidə Şurasının sədri

      2018-ci ildə Azərbaycanın bank sektoru 2015-
ci ildə baş vermiş iki devalvasiyasının təsirindən 
qismən bərpa olunaraq aktiv inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoydu. Belə ki, bankların aktivləridə 5,7%, 
kredit portfelində 11,4%, kapitalında isə 9,8% artım 
qeydə alındı. Bank sektorunda baş verən artım 
- dövlətin səmərəli iqtisadi siyasəti, artan neft 
qiymətləri, sabit yerli valyuta və aşağı inflyas-
iya kimi əlverişli xarici şərtlər hesabına eləcə də, 
əksər bankların problemli kreditləri silməsi, kapi-
talla bağlı problemlərini həll etməsi və aktiv kre-
ditləşməyə başlaması ilə bağlıdır.
      Bu il bizim Bankmız üçün də çox uğurlu il ol-
muşdur. İl ərzində bankın kapitalı yerli və xa-
rici təsisçilər tərəfindən iki mərhələdə artırıldı. 
Təsisçilərimiz kapital artımı qərarını verərkən 
bankın menecmentinə və eləcə də 2017-ci ildə 
hazırlanan və həyata keçirilən KOS və mikro kre-
ditləşməyə fokuslanmış yeni strategiyaya olan 
etimadını göstərmişdilər. Məhz bu strategiyanın 
nəticəsi kimi biz, Bankın kredit portfelində 47%, 
kredit müştərilərinin sayında isə, 68% artım müşa-
hidə edə bilərik.
      2018-ci ildə bankın əldə etdiyi inkişafda mühüm 
rol oynayan əsas faktorlar kimi, rəqiblərimizin öz 
işçi heyətinin sayını azaltdığı, filiallarını bağladığı 
və ümumiyyətlə xərclərini ciddi şəkildə azaltdığı 
dövrdə, Bankımızın son illərdə yaranan zərərə 
baxmayaraq, 2017-ci ilin birinci yarısından eti-
barən yeni peşəkar əməkdaşların banka cəlb 
etməsi, infrastruktura və yeni texnologiyalara in-
vestisiya qoymasını xüsusilə qeyd etmək istər-
dim. Bankın bazarda olan trendlərin əksinə atdığı 
və təsisçilər tərəfindən dəstəklənən bu addım-
lar, bütün il ərzində üstünlük qazanmağa və 
2018-ci ildə inkişaf üçün əsaslı təməl yaratmağa 
kömək etdi. Nəticədə, bank mənfəət əldə etməyə 
başladı, aktivlərini 40% artırdı, vaxtı keçmiş kre-
ditlərin həcmini 2 dəfə azaldaraq - 4,5% sə-

viyyəsinə qədər aşağı saldı, bu isə, bazarda olan 
ən aşağı göstəricilərdən biridir. Moody’s tərəfindən 
verilən inkişaf proqnozunun neqativdən birbaşa 
olaraq pozitivə dəyişməsi və eləcə də müştərilərin 
etimadının yüksəlməsi nəticəsində isə Bankın 
əmanət portfelində 52% artım qeydə alındı.
      Müasir texnologiyalar sahəsində də Bank 
tərəfindən mühüm işlər görülmüşdür. Yer-
li kadrlardan ibarət güclü mütəxəssislər ko-
mandasını formalaşdırararq, biz Bankın müasir 
rəqəmsal həllər üçün ehtiyaclarını qarşılaya bildik. 
Belə ki, qısa müddət ərzində müştərilərə təqdim 
edilən xidmətlərin optimallaşdırılmasına yönəl-
dilmiş proqram təminatı filialların istifadəsi üçün 
hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir. Nəticədə, 
biz filiallarımızın müştəri qəbul etmə imkanlarını 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldərək, müştəriləri-
mizi xidmətin sürəti və rahatlığı ilə yaxşı mənada 
təəcübləndirdik. Bankın mütəxəssisləri tərəfindən 
hazırlanmış bankın mobil əlavəsi də aktiv ola-
raq inkişaf etdirilir. Mobil əlavəyə Western Union 
pul köçürmələri, QR kod ilə köçürmələr, ATM-ə 
köçürmə (Cash by Code),  barmaq izi və üz tanı-
ma, kommunal xidmətlərə borc olduqda avtoma-
tik ödənişlər və müştərilərimiz tərəfindən ehtiyac 
duyulan digər funksiyalar əlavə edildi
      Hüquqi şəxslərin ehtiyacları nəzərə alınaraq 
yaradılan və mövcud sistemin yerinə gələn bankın 
internet bankinq sistemi, AsanFinans və Asanİmza 
kimi müasir identifikasiya sistemlərini istifadə et-
məyə imkan verir və müştərilərimizin ehtiyac duy-
duğu geniş spektr funksiyalarla təmin edir. Yu-
xarıda göstərilən həllərin inkişafı və onların yüksək 
rəqabətqabiliyyətli məhsullara çevrilməsi koman-
damızın növbəti illərdəki prioritet vəzifələrindən 
biridir.
      Müştəri xidmətinə yönəldilən proseslərin-
in avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması ilə 
yanaşı olaraq, biz daxili proseslərin əksəriyyətini 
nəzərdən keçirərək, onları optimallaşdıraraq daxili 
ERP platformasına keçirdik. Bu isə, strukturlar 
arasında əməkdaşlığı sürətləndirdi və bazara yeni 
məhsulların çıxması vaxtını azaltdı. 2017-ci ildə 
layihələrin idarə olunması və biznes analizi üçün 
strukturların yaranması müasir texnologiyalara 
əsaslanan yuxarıda göstərilən bütün layihələrin 
həyata keçməsinə mühüm töhfə verdi. Texnologi-
yaların inkişafı departamentində innovasiya 
şöbəsinin yaradılması bizə, bank işinin gələcəyi 
hesab etdiyimiz üz tanıma, açıq bankçılıq və maşın 
öyrənmə kimi qabaqcıl sahələrdə çalışmağa im-
kan verdi.
      2018-ci ilin nəticələrinə baxaraq, əminliklə deyə 
bilərəm ki, biz bu il üçün qoyulmuş bütün vəzifələri 
yerinə yetirdik və restrukturizasiya prosesini başa 
çatdırdıq. Mən müştərilərimizə, tərəfdaşlarımıza, 
təsisçilərimizə və əlbətdə ki, işçilərimizə çətin gün-
lərdə bizimlə birlikdə olduqları, dəstəklədikləri 
və inandıqlarına görə təşəkkür etmək istərdim. 
Əminəm ki, 2019-cu ildə biz peşəkarlardan ibarət 
güclü komandamızla ölkəmizin bank sektorun-
da daha da yaxşı nəticələr əldə edəcəyik və 
mövqeyimizi daha da gücləndirəcəyik.

Müşahidə Şurasının sədrinin sözləri
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SADİQ İBADOV
Korporativ Satışlar Departamentinin Direktoru

      Ötən il, bankın bütün sahələrində olduğu kimi, 
Korporativ Bankçılıq sahəsində də uğurlu il ol-
muşdur. İl ərzində bankın korporativ müştərilərin-
in ümumi sayı 18.5%; o cümlədən hüquqi şəxslərin 
sayı 15%, fərdi sahibkarların sayı isə 20% artmışdır. 
Təbii ki, bu artım il ərzində aparılmış uğurlu fəaliy-
yət nəticəsində mümkün olmuşdur. Belə ki, ötən il 
ərzində sahibkarlar arasında xüsusi maraq yarat-
mış iki kampaniya həyata keçirdik. İlin əvvəlində 
həyata keçirdiyimiz “Yüz faiz pulsuz” kampaniyası 
müddətində bankda hesab açmış sahibkarlar 
bir ay ərzində bütün qeyri-kredit əməliyyatlarını 
heç bir ödəniş və komissiya ödəmədən həyata 
keçirmə imkanı əldə etmiş oldular. İlin sonunda isə, 
yeni əmək haqqı layihələrinə qoşulan sahibkarlar 
üçün “Xərcləri ikiyə böldük” kampaniyasına start 
verdik. Bu kampaniya çərçivəsində bankda yeni 
əmək haqqı layihəsini reallaşdıran sahibkarlara 
üç ay müddətində bütün qeyri-kredit əməliyyat-
ları üzrə komissiyalara mövcud tariflərdən 50% 
aşağı yararlanmaq imkanı verilmiş oldu. Həmçinin 
ötən il bankın müvafiq strukturları tərəfindən İn-
ternet Bankçılıq sahəsində də ciddi işlər aparılıb 
və bankın yeni İnternet ofis sistemi yaradılıb. Tə-
bii ki, bütün bunlar sahibkarların vaxtına qənaət 
edərək daha sərfəli və səmərəli xidmət almaları 
baxımından çox önəmli olmuşdur. 
      Ötən il Kiçik və Orta biznesin maliyyələşdi-
rilməsi baxımından da çox önəmli il olmuşdur. 

Belə ki, il ərzində bankın bu sahə üzrə portfelində 
48% artım olmuş və portfelin keyfiyyət göstəriciləri 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdı. KOS-ların 
maliyyələşdirilməsində operativliyi artırmaq və 
müştərilər üçün daha səmərəli təkliflər vermək 
üçün Korporativ Satışlar Departamentinin struk-
turunda müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, 
departamentin biznes kreditləri şöbəsinin vertikal 
strukturu yaradılmışıdr. Burada filiallarda fəaliyyət 
göstərən kredit əməkdaşlarının operativliyini artır-
maq üçün və sifariş haqda qərarın qısa müdət 
ərzində verilməsi üçün yeni korporativ satışlar 
üzrə menecer vəzifəsi yaradılmışdır. Bu bizim 
üçün, filiallarla işin daha operativ və keyfiyyətli 
qurulmasını, qərarların daha çevik verilməsini  və 
ümumilikdə biznesin inkişafını təmin etmək üçün 
çox əhəmiyyətli olmuşdu. Eyni zamanda yeni 
kredit reytinqi sistemi yaradılmışdır. Bu reytinq də 
öz növbəsində müstəqil olaraq təklif olunan sifariş 
haqqında sürətli qərar verilməsini təmin edir. 
      Daha bir yenilik isə, sahibkarlara təklif olu-
nan kredit məhsullarının səmərəli olması ilə bağlı 
edilmişdir. Belə ki, sahibkarın banka gələcəkdə 
kredit və qeyri-kredit məhsullar üzrə verəcəyi fay-
danı ölçən mənfəət mərkəzi yaradılmışdır. Bu sis-
temin əsasında sahibkarlara kredit və qeyri-kredit 
məhsulları üzrə kompleks yanaşma edərək daha 
sərfəli şərtlər təklif etmə imkanı yaranmışdı.
Həmçinin ötən il, bankımız iki dövlət orqanı ilə də 
çərçivə müqaviləsi bağlayaraq müvəkkil bank 
statusunu almışdır. Bunlardan birincisi İpoteka və 
Kredit Zəmanət fondudur, hansı ki, ötən il fondun 
imtiyazlı şərtləri ilə artıq ilk iri korporativ müştəri-
mizi maliyyələşdirmişik. Həmçinin Aqrar Kre-
dit və İnkişaf Agentliyi vasitəsi ilə kənd təsərrüfatı 
ilə məşğul olan sahibkarların maliyyələşməsinə 
başlamışıq. Xüsusən müasir bankçılığın tələblərinə 
uyğun olaraq yeni texnologiyaların tətbiqi əsas 
prioritet kimi götürülüb.
Təbii ki, bunlar son deyil və növbəti ildə Korporativ 
Bankçılıq sahəsində bir çox yeni layihələrin real-
laşdırması planlaşdırılıb.
      Növbəti ildə korporativ müştərilər üçün yeni 
çoxfunksiyalı biznes kartın yaradılması, ticarə-
tin maliyyələşdirilməsi sahəsində yeni faktorinq 
məhsulunun tətbiqi və digər yeni biznes layihələri 
həyata keçirməyi planlaşdırırıq.

KORPORATİV BANKÇILIQ

Korporativ bankçılıq
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AQRO VƏ MİKRO KREDİTLƏR

TURAL SƏLİMOV
Aqro və mikro kreditlər Departamentinin Direktoru

      2018-ci il aqro və mikro kreditlər sahəsində  
də böyük uğurlar qazanılmışdır. Bu dövr ərzində 
Bankın cari mikro kredi müştərilərinin sayı 20.000-
ə yaxınlaşaraq 2017-ci ilin dekabr ayı ilə müqa-
isədə aktiv müştəri sayında 200%-dən artıq artım 
əldə edilmişdir. Portfel həcmində isə 2017-ci ilin 
dekabr ayı ilə müqaisədə 250%-dən artıq artım 
nail olunaraq 2018-ci ilin dekabr ayının sonuna 
62 milyon manat həcmində aktiv portfel forma-
laşdırılmışdır. 
      Müvafiq dövr ərzində hər ay verilən kredit 
məbləği stabil artım tempi ilə artaraq ümumilik-
də kredit verimi səviyyəsi 85 milyon manat həd-
dinə çatmışdır. Hal-hazırda Bankın mikro kredit 
mütəxəssislərinin sayı 200 nəfəri keçmişdir. Kredit 
mütəxəssislərin cəlb edilmə prosesinə böyük həs-
saslıqla yanaşılaraq bir neçə mərhələdən ibarət 
olan seçim proseduru tətbiq edilmişdir. 
      Departament olaraq tək təcrübəli əməkdaşların 
cəlbi ilə deyil həm də yeni əməkdaşların yetişdi-
rilməsi ilə də aktiv məşğul olunmuşdur. 2018-ci il 
ərzində bütün filialları əhatə etməklə cəlb edil-
miş təcrübəsiz kadrlar üçün mütəmadi seminarlar 
keçirilmişdir. Seminarlarda əməkdaşlara müştəri 
ilə münasibət qurmaq, analiz texnalogiyaları, 
sənədləşmə, hüquq və s. kimi vacib mövzular-
da məlumatlar verilmişdir. Seminarda lektor qis-
mində əsasən Bankın müxtəlif departamentlərinin 
təcrübəli əməkdaşları iştirak etmişdir. 
      Gələcəkdə həm təcrübəli həm də təcrübə-
siz kadrlar üçün seminarların davamlı həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aqro və mikro kre-
ditlər Departamenti qısa dövr ərzində formalaşsa 
da kredit vermə prosesində struktur dəyişikliklərə 
imza atmışdır.
      Kredit komitələrinin daha da keyfiyyətli 
keçirilməsi məqsədilə bir neçə səviyyədən ibarət 
komitə sistemi gün ərzində fasiləsiz filialların 
müraciətlərinə  mərkəzləşdirilmiş şəkildə baxır və 
dərindən təhlillər əsnasında yekun qərarlar verilir. 
Məhz bu keyfiyyətli komitələrin sayəsində bu gün 
Bankın kredit portfelində keyfiyyət yüksək səviy-
yədə saxlanılmaqdadır. Gələcəkdə bu prose-
sin daha da keyfiyyətli həyata keçirilməsi üçün 
müştəri reytinqi sistemi tətbiq olunacaq. Bu sis-
temin vasitəsilə müştərilərin məlumatları əsasında 
müraciətə hansı komitə səviyyəsində baxılması 
müəyyən ediləcəkdir. 
      Kredit komitələrinin keyfiyyəti ilə bərabər, 
gələcəkdə texnoloji vasitələrlə komitələrdə 
qərar vermə prosesinin daha da sürətləndi-
rilməsi üzərində işlər gedir. Ümumiyyətlə müa-
sir dövrün tələbi olan texnoloji yenilikləri işimizin 
bütün məqamlarında tətbiq etməyə çalışırıq. Son 
dövrlərdə istifadəyə verilmiş daxili sistem va-
sitəsilə həm kredit mütəxəssisləri həm də arxa ofis 
əməkdaşları üçün müştərilərə sürətli xidmət et-
mək imkanı yaradılmışdır ki, bunun da nəticəsində 
müştərilərilərə əvvəlki dövrlərlə müqaisədə xidmət 
dövrü dəfələrlə qısalmışdır. Bundan başqa Bank 
daxili sistem vasitəsilə yeni hesabatlılıq imkanı 
yaradılmışdır. Bu sistem vasitəsilə filial əməkdaşları 
online rejimdə bütün filialların nəticələri, kre-
dit vermə qaydaları, yeni dəyişikliklər, lazım olan 
analiz formaları və s məlumatları əldə edə bilərlər. 
      Bankda ilk dəfə filialların aylıq performansları 
əsasında aylıq reytinq sisteminin tətbiqi mikro 
kreditlər üzrə tətbiq edilməyə başlamışdır. Bu yeni 
yanaşma sayəsində hər ay filialların nəticələri 
müxtəlif kriteriyalarla hesablanır və yekunda 
ən yüksək mövqe sərgiləyən filial komandasına 
“Kubok” təqdim edilir. Bu gün filiallarımız böyük 
həvəslə bu əzmkar mübarizədə iştirak edir, şəf-
faf rəqabət mühitində daha da güclü olduqlarını 
sübut etmək üçün ayrıayrılıqda böyük səylə fəal-
iyyət göstərirlər. Bank aqro və mikro kreditlər 
sahəsində gələcək dövrlər üçün daha yüksək 
nəticələr əldə etməyi hədəfləyib. Bunun üçün ki-
fayət qədər bacarıqlı kadrlar ilə gələcək strateji 
planlar üzərində düşünür və oların tətbiqi yollarını 
araşdırırıq. Bu səbəbdən Bankın daxilində ən 
böyük Komanda olaraq bu gün qarşımızda olan 
bütün hədəfləri əldə edəcəyimizə tam əminliklə 
fəaliyyət göstəririk.

Aqro və Mikro kreditlər
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PƏRAKƏNDƏ BANKÇILIQ

ANAR HƏMİDOV
Pərakəndə Bankçılıq Departamentitnin direktoru

      2018-ci il Bankın Pərakəndə Biznesi üçün çox 
ciddi inkişaf və quruculuqla fərqləndi. Bura həm 
pərakəndə kredit sahəsi, kart biznesi və qey-
ri-kredit sahəsi aiddir. Bankın strategiyası artıq 
uzun müddətdir ki və davamlı olaraq orta və daha 
yuxarı gəlirli müştəri seqmentinə xitab edir. Bunu 
nəzərə alaraq, Pərakəndə biznes məhz qeyd olu-
nan müştəri tələbatları və gözləntiləri istiqamətinə 
yönəlir və təkmilləşir.
      Pərakəndə kredit məhsulları üzrə portfel he-
sabat ilində 20%-ə yaxın artaraq, müştəri sayı 20 
min. nəfəri keçmişdir. İstehlak kreditləri üzrə port-
felin dinamikası ilə qrafiklərdən tanış ola bilərsiniz. 
Bankın məsuliyyətli və sağlam kreditləşmə prin-
siplərinə önəm verməsinin nəticəsi olaraq satış 
strategiyasında kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı 
keyfiyyətə də önəm verir. Yüksək satış və artım 
göstəricilərinə baxmayaraq portfelin keyfiyyət 
əmsallarıda minimal həddlərdə qorunub, sax-
lanılır. 
Korporativ sosial məsuliyyət ənənələrinə sadiq 
olan Bank Respublika İpoteka kreditrlərinin ayrıl-
masında və gənc ailələrə dəstək olmaqda davam 
edir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası 
İpoteka və Kredit Zəmanəti fondunun daimi və sıx 
əməkdaşlıq qurulmuşdur. Bu səbəbdən Bankın 
İpoteka şərtləri müştərilər üçün sərfəli və əlçatan 
hala salınmışdır. Nəticə olaraq, il ərzində 116 say-
da və 9 milyon manat həcmində İpoteka krediti 

rəsmiləşdirilmişdir. Bu göstərici ölkə bankları 
arasında yüksək göstəricilərdən biri hesab edilir. 
Hazırda pərakəndə kredit sahəsi üzrə müştərilərə 
10 sayda fərqli kredit məhsulu təklif edən Bank 
Respublika məhsul kataloqunun genişliyinə görə 
ölkə bankları arasında fərqlənir. “Telemarket-
inq”, “Mərkəzləşdirilmiş elektron satış”, layihələri 
çərçivəsində müştərilərə onlayn və telefon va-
sitəsilə bank məhsullarının satışı və xidmətlərin 
göstərilməsi həyata keçirilir. Eyni zamanda 
satışların effektiv və keyfiyyətli aparılması məqsə-
di ilə “Mərkəzləşdirilmiş anderraytinq sistemi” layi-
həsinə start verilmişdir.
      Bank Respublikanın Pərakəndə biznesinin özəyi 
olan Bank kartları istiqamətidir. Kart biznesi üzrə 
Bank ölkədə mütəmadi olaraq yeniliklərə imza 
atmaqla, təmassız ödənişlər üzrə lider banklar-
dandır. Geniş kart çeşidinə malik olan Bank, eyni 
zamanda böyük partnyor şəbəkəsinə malikdir. 
Tərəfdaşlarımız müştərilərimizə əlavə dəyərin, 
cash back, taksit qazanılmasına imkan yaradır. 
Kart biznesinin əsas brendi olaraq, ölkədə ilk və 
tək 45 günədək faizsiz kredit xətti məhsulunu da 
qeyd etmək istərdim. Hazırda aktiv və loyal kart 
istifadəçilərimizin sayı 60 min nəfəri keçmişdir. 
Növbəti il Bank, kart biznesi üzrə bir neçə yeni-
lik və məhsula imza atmağ üçün hesabat ilində 
müvafiq hazırlıq işləri aparmışdır.
      Orta və daha yuxarı seqmentə fokuslanmış 
Bank, daim öz qeyri-kredit, əməliyyat məhsulları 
və xidmətlərinin inkişafı üzərində işlər aparır. 2018-
ci il Bankın qeyri-kredit biznesinin qurulması üzrədə 
işlər aparılmışdır. Sözsüz ki, orta təbqə müştərisi 
bank təkcə kredit xidmətləri deyil, həmçinin fiziki 
şəxslərə keyfiyyətli və faydalı əməliyyat məhsul-
larıda təqdim etməlidir. Bank Republika müştəriləri 
üçün bazarda ən yüksək xidməti ilə seçilib və biz 
bu trendi inkişaf etdirib, saxlamağa nail olmuşuq. 
Əməliyyat sahəsinin inkişadı electron xidmətlər 
üzərində inkişaf etdirilir, buraya bankın məhsul-
ları olan Mobil Şöbə əlavəsini, İnternet bank xid-
mətləri aid etmək olar. 
      Gələcəkdə pərakəndə bankçılıq üzrə xid-
mətlər rəqəmsal kanallar vasitəsi ilə inkişaf olu-
nacaqdır. Eyni zamanda beynəlxalq təcrübədən 
bəhrənilərək yeni texnologiyalardan istifadə 
etməklə ödəniş sistemləri inkişaf etdiriləcək. 
Hal-hazırda bir neçə beynəlxalq şirkətllərin kon-
sultasiyası əsasında inkişaf istiqamətində töv-
siyyələri öyrənilir.

Pərakəndə bankçılıq
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Pərakəndə bankçılıq
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Rəqəmsal bankçılıq

RƏQƏMSAL BANKÇILIQ

CAHANGİR EYYUBOV
Rəqəmsal Bankçılıq Departamentinin Direktoru

      2018-ci ildə bankın əsas inkişaf sahələrindən 
biri məhz Rəqəmsal Bankçılıq sahəsi oldu. Bu 
sahədə bir neçə istiqamətdə böyük layıhələr 
həyata keçirilmişdir. Əsas istiqamətlər üzrə daxi-
li rəqəsamsallaşma və satış kanallarının inkişafını 
qeyd etmək olar.
      Bank tərəfindən yeni “Sphera” CRM sistem tərtib 
olunaraq istifədəyə verilmişdir, hansıki bankdax-
ili proseslərin 2 dəfəyədək daha tez aparılmasını 
təmin edir. Eyni zamanda, yeni sistem müştəriləin 
gözləmə vaxtını 80%-dək azaldaraq, müştəri 
məmnuniyyətini artırmışdır.
      SME və Mikro kreditləşmənin aparılmasını 
sürətləşdirən bir neçə innovativ kredit modulları 
yaradılıb “Sphera” CRM sisteminə inteqrasiya 
olunmuşdur.
      Biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi 
ilə IBM tərəfindəın təqdim olunmuş Business Pro-
cess Management system (BPM) sistemi bank-
da tədbiq olundu. Bu sistem, yeni məhsulların 
yaradılması və genişləndirilməsi proseslərini daha 
effektiv və işlərin daha da operativ aparılmasını 
təmin etmişdir.
      Bazarda innovativ bankçılıq məhsullarını təq-

dim etmək üçün IBM şirkəti ilə daha bir layıhəya 
başladıq. IBM Cloud – Bluemix platforması bir sıra 
muasir həllərin bazara çıxarılmasına geniş imkan-
lar yaradaraq, artıq bank daxilində “Open API”, 
“Face Recognition”, “Machine Learning” və digər 
layihələrə startın verilməsini təmin etmişdir.
      2018-ci ildə bankın digital kanallarından is-
tifadə edən müştərilərin sayı 2 dəfə artmışdır. Bu 
artım məhz yeni məhsulların və həllərin təqdim 
olunması nəticəsində mümkün olmuşdur.
      Yeniliklərin biri kimi korporativ müştərilər və 
fərdi sahibkarlar üçün yeni “İnternet Ofis” xid-
mətinin təqdim olunmasını qeyd etmək olar. 
Yüksək təhlükəsizliklə yanaşı bu xidmətin əsas 
dəyərlərindən biri məhz rahat və intuitiv inter-
feysdir. Beləki, indi biznes müştərilər bir çox əmə-
liyyatları şəxsi kabinet vasitəsilə avtomatlaşdırıb 
öz vaxtlarını daha çox biznesə sərf edə bilirlər. Xid-
mətin təqdim olunması ilə internet bankçılıqdan 
istifadə edən korporativ müştərilərin sayı 3 dəfə 
artmışdır.
      Fərdi müştərilər üçün ilin ən faydalı yeniliyi kimi 
Western Union ilə təqdim olunan layıhəni qeyd et-
mək olar. Yerli bazarda ilk dəfə olaraq, Wes-
tern Union pulköçürmə xidməti mobil bankçılıq 
əlavəsinə inteqrasiya olunmuşdur. İndi bütün 
müştərilər
      Mobil Şöbə əlavəsi üzərindən Western Union 
sistemi ilə həm pul göndərmək, həmçinin pul və-
saitlərini qəbul edib birbaşa plastik kartlara və ya 
hesablara mədaxil etmək mümkündür.
      Son üç ildə Mobil Şöbə əlavəsinin istifadəçil 
sayı 3 dəfə artmışdır və 2018 il ərzində əlavə va-
sitəsilə 20 milyon manat dövriyə olunmuşdur.       
      2018-ci ildə Bank Respublika rəqəmsallaş-
mada yeni bir mərhələyə keçərək, gələcəyin 
bankçılığı üçün əsas qoymuşdur. Növbəti il üçün 
də əsas hədəf bu sahədə başladılan layihələri 
davam etmək və Azərbaycan bazarında yeni 
bank məhsulları təqdim etməkdir. Daha bir layihə 
bankda çalışan İT mütəxəssislər üçün İT labara-
toriyanın yaradılmasıdır. Yeni və rahat iş mühiti, 
müştərilərimizin tələblərini operativ qarşılamaq 
imkanı yaradacaq.
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İLKİN ZEYNALLI
İnsan Resursları Departamentinin Direktoru

      Bank Respublika 2018-ci ildə həyata keçiril-
miş güclü kadr artımı ilə dəstəklənən İnsan Resurs-
larının idarə edilməsi üzrə proaktiv yanaşmanın 
tətbiqinə başlamışdır. Bankın İnsan Resursları 
Departamentinin başlıca məqsədi, işəqəbul və 
seçmə, təlim və inkişaf, saxlama və əvəzləmə, 
işçilərə mükafat və motivasiyanın ödənilməsi, 
fəaliyyətin idarə edilməsi, sənədləşmə və inzi-
batiləşmə daxil olmaqla İnsan Resursları funk-
siyalarının sağlam şəkildə idarə və koordinasiya 
edilməsidir. 
     Bankın hədəflərinə çatması üçün əməkdaşların 
motivasiyasını gücləndirmək və peşəkar kadrları 
cəlb etmək, mükafatlandırmaq, inkişaf etdirmək, 
həvəsləndirmək və saxlamağa imkan verən rəqa-
bətli əmək haqqı sisteminin təmin edilməsi üçün 
qiymətləndirmə sistemi yaradılmış və 2018-ci ildə 
İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənmişdir. Bunun-

la yanaşı, Bankın Mükafatlandırma siyasətinin 
təkmilləşdirilməsi üçün İnsan Resursları Departa-
mentində yeni Mükafat və Motivasiya funksiyası 
yaradılmışdır. Belə ki, İnsan Resursları Depar-
tamentinin əhatə edəcəyi əsas strateji istiqa-
mətlərdən biri də mükafat və motivasiya sis-
teminin sağlam şəkildə qurulmasıdır. Bu sistemə 
əməkdaşın tutduğu vəzifəni icra etməsi müqa-
bilində əldə etdiyi bütün maddi və qeyri-mad-
di müavinətlər - əmək haqqı, mükafat və digər 
həvəsləndirici tədbirlər daxildir. 
     İşəqəbul funksiyasına gəldikdə, güclü işəqəbul 
strategiyası formalaşdırmaq və düzgün me-
yarlardan istifadə edərək onun effektivliyini 
qiymətləndirmək son dərəcə önəmlidir. Həmçinin, 
işəqəbul və seçmə sahəsində rəqəmsallaşma 
(e-işəqəbul) mühüm nailiyyət olmuşdur. Seçim 
prosesini sürətləndirmək və nəticədə yüksək 
göstəriciləri olan namizədlər bazası yaratmaq 
məqsədilə 2018-ci ildə daxili “E-işəqəbul” modulu 
yaradılmışdır.
     Hazırda Bank Təlimçilər üçün Hazırlıq 
proqramından keçən daxili kadrların apardığı tək-
milləşdirilmiş bankdaxili təlim modullarından daha 
çox istifadə edir. Daxili təlim sisteminin davamlı 
inkişafı, peşəkar daxili təlimçilərdən təşkil olunmuş 
Bank Akademiyası və Regional Təlim Mərkəzlərin-
in yaradılması, habelə təlim planlarının ehtiyaclar 
əsasında hazırlanması sisteminin inkişafı depar-
tamentin prioritet planları sırasındadır.
     Həmçinin, 2018-ci ildə İnsan Resursları Depar-
tamentinin əldə etdiyi nailiyyətlərdən biri də de-
partament direktorları üçün 360 dərəcə 
qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi olmuşdur. Sis-
tem direktorlara ünsiyyət və komanda işini 
gücləndirmək, bütün həmkarlardan rəylər əldə 
etmək, öz davranışları və digərlərinin onların 
davranışı barədə düşüncələrini daha yaxşı an-
lamaq, bir şəxsin subyektiv rəyi əvəzinə tarazlı fikir 
əldə etmək və daha mükəmməl vasitələrlə pri-
oritetləri müəyyən etmək imkanı verir.

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ
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TƏLƏT ORDUYEV
Risklərin İdarəedilməsi Departamentinin Direktoru

      “Bank Respublika ASC”-də risklərin idarə 
edilməsi çərçivəsi Mərkəzi Bankın və Maliyyə Ba-
zarlarına Nəzarət Palatasının normativ hüquqi 
tələblərinə, Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin 
tövsiyələrinə və beynəlxalq təcrübəyə, həmçinin 
Bankın daxili siyasəti və metodologiyasına uyğun 
şəkildə həyata keçirilir.
      Risklərin idarə edilməsi prosesində Müşahidə 
Şurası, İdarə Heyəti, Risklərin İdarəetmə Komitə-
si, Bankın digər komitələri, Risklərin İdarə edilmə-
si Departamenti və digər struktur bölmələr aktiv 
şəkildə iştirak edir. Müşvafiq qərarvermə orqan-
larının və struktur bölmələrin vəzifə və səlahiyyətləri 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət orqanının normativ 
aktlarına müvafiq olaraq müəyyən edilmişdir.
Bankda risklərin idarə edilməsi prosesinin ef-
fektivliyinin artırılması, nəzarət mexanizmlərinin 
işləkliyinin və çevikliyinin yüksəldilməsi üçün 2018 
–ci ildə Bankın təşkilati strukturunda islahatlar 
aparılmışdır. Risklərin İdarə edilməsi Departamen-
tinin təşkilati strukturu dəyişdirilmiş, yeni Kreditlərin 
Monitorinqi şöbəsi yaradılmışdır. 
      Hazırda Risklərin İdarə edilməsi Departamenti 
Bazar və Maliyyə risklərinin idarə edilməsi, Kredit 
risklərinin idarə edilməsi, Əməliyyat risklərinin idarə 
edilməsi və Kreditlərin Monitorinqi şöbələrindən 

ibarətdir və müvafiq sahələrdə risklərin idarə 
edilməsini yerinə yetirir. Həmçinin Risk Departa-
menti həm kredit riskləri, əməliyyat riskləri həm də 
digər risklər (hüquq-komplayns, strateji və imic 
riskləri) üzrə bankın məruz qaldığı risklərinin iden-
tifikasiya edilməsi, qiymətləndirilməsi, ölçülməsi 
və mitigasiya tədbirlərinin hazırlanmasında struk-
tur bölmələrə tövsiyyə və təkliflərini bildirir. Elecə 
də departament bankın rəhbərliyinə mütəmadi 
olaraq öz tövsiyyələri və iradları barədə hesabat 
təqdim edir.  
      Bankda risklərin idarə edilməsi prosesinin 
təşkili üçün Risklərin İdarə edilməsi Departamenti 
tərəfindən  bir sıra model və metodologiyalardan 
istifadə edilir. Bunlara “Durasiya GAP”-i, “Daxili 
Gəlirlilik” dərəcəsinin hesablanması, likvidliyin və 
faiz dərəcələrinin “GAP” təhlili, stress və ssenari 
testlərin keçirilməsi, Əməliyyat Risklərinnin İdarə 
Edilməsi Çərçivəsi və RCSA metodologiyasının 
təbiqi, Risk xəritəsi hazırlanması, biznes proseslərin 
optimallaşdırlması, İFRS 9 hesabatlıq sistemi üzrə 
ehtiyyatların hesablanması metodologiyasının 
hazırlanması, “Vintaj təhlili”nə və “İflasa ekvivalent 
risk göstəricisi” metoduna əsasən kredit risklərinin 
təhlili kimi risk menecment alətlərini qeyd etmək 
olar.
      Bank hədəfləyir ki, 2019-cu ildə Risklərin İdarə 
edilməsi üzrə yeni model və metodologiyaların 
tətbiqini davam etdirsin. Cari ildə əsas gəlir - 
xərc mərkəzlərinin effektivliyinin qiymətləndirilmə-
si, verilən kreditlər üçün minimum “stop loss” faiz 
limitlərinin müəyyən edilməsi, bazar və əməliyyat 
riskləri üzrə əsas risk indikatorlarının müəyyən 
edilərək dövri izlənilməsi, erkən xəbərdarlıq sis-
teminin qurulması, mikro və istehlak kreditləri üçün 
skorinq sistemindən istifadə kimi yeni metodologi-
yaların tətbiqi nəzərdə tutulur. Həmçinin plan-
laşdırlır ki, Bankda risklərin idarə edilməsi çərçivə-
si üzrə hazırda təqdim edilən əsas əmsalların və 
göstəricilərin dinamikası, xəbərdarlıq siqnalları 
üzrə kənarlaşmalar,  “təhlükələr”, makro-iqtisadi 
faktorların banka təsirini əhatə edən hesabatlar 
tamamilə avtomatlaşdırılsın və onların hazırlan-
masına minimum vaxt sərf etməklə,  daha yüksək 
tezlikdə (günlük və ya həftəlik əsasda) rəhbərliyə 
təqdim edilsin.

RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Risklərin idarə edilməsi
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BEYNƏLXALQ MALİYYƏ QURUMLARI İLƏ İŞ

      2018-ci il Bank üçün beynəlxalq maliyyə qurum-
ları və xarici banklar ilə əməkdaşlığının inkişafı ili 
kimi yadda qalmışdır. 
      Beynəlxalq Maliyyə Qurumları və xarici banklar 
ilə əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə çatdır-
maq və xarici maliyyə institutlarını Azərbaycanın 
bank sektoruna cəlb etmək üçün Bankda yeni 
Beynəlxalq Maliyyə Qurumları ilə İş Departamenti 
yaradılmışdır.
      2018-ci ildə Bank bir sıra Beynəlxalq Maliyyə 
Qurumları – EBRD, IFC, FMO və digərləri ilə və-
saitlərin cəlb olunması haqqında danışıqlara 
başlayıb və nəticədə, nüfuzlu investisiya şirkətin-
dən uzun müddətli manat vəsaiti cəlb etmişdir. 
Beləki, Bankın etibarlı tərəfdaşlarından olan FMO 
uzun müddətli fasilədən sonra Azərbaycanın yerli 

maliyyə bazarına qayıdaraq, ilk olaraq Bank Res-
publika ASC ilə əməkdaşlığa başlamışdır. 
      Xarici investorlar tərəfindən Banka müta-
madi dəstək göstərilmişdir: Alman səhmdarı – DEG 
tərəfindən də bank kapitalının artırımında 6 milyon 
manat vəsait ilə iştirak edərək, bankın nizamnamə 
kapitalını 73.4 milyon manata çatdırmışdır. 2018-ci 
ildə dünyanın ən nüfuzlu banklarının siyahısından 
üçü ilə əməkdaşlıq qurulması nəticəsində bankın 
artıq  xarici valyuta likvidliyini səmərəli istifadə 
edilməsinə imkan yaratmışdır. 
      Həmin dövrdə Raiffeisen Bank International 
və Commerzbank AG ilə Sənədli Əməliyyatlar 
üzrə əməkdaşlıq əlaqələri qurulması nəticəsində 
müştərilərimiz üçün dünyanın istənilən nüfüzlu 
bankları tərəfindən qarantiya və akkreditivlərin 
verilməsinə imkan yaradılmışdır. Bankın əldə etdiyi 
əsas nailiyyətlərindən biri də Sənədli Əməliyyat-
lar portfelinin tarixi rekord səviyyəsinə çatdırılması 
oldu. Portfel həcmində isə 2017-ci il ilə müqa-
yisədə 200% artıma nail olaraq 2018-ci ilin sonuna 
17 milyon manat həcmində aktiv portfel forma-
laşmışdır. Müvafiq dövr ərzində Bankın komandası 
tərəfindən cəmi 21.78 milyon manat məbləğində 
qarantiya və akkreditiv məhsulları satılmışdır, bu 
da əvvəlki ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 51% 
artımı əks edir. 
      2019-cu ildə Bank, beynəlxalq maliyyə qurum-
ları və xarici banklar ilə əməkdaşlığının inkişafını 
davam etdirəcəkdir. Belə ki, bir sıra Beynəlxalq 
Maliyyə Qurumlarından yeni uzun müddətli 
maliyyələşmənin cəlb olunması planlaşdırılır. Eləcə 
də, 2019-cu ilin gözləntilərinə sənədli əməliyyat-
lar portfelini 20 milyon manat həddinə çatdırmaq 
və bazara yeni məhsulu - Beynəlxalq Faktorinq 
məhsulunu təqdim etmək daxildir. 

Beynəlxalq Maliyyə Qurumları ilə iş

DİLARƏ İSMAYILOVA

Beynəlxalq Maliyyə Qurumları ilə 
iş Departamentinin direktoru

Bank zəmanətləri və akkreditivlər
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Beynəlxalq Maliyyə Qurumları ilə iş

Partnyorlar
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2018-ci ildə həyata keçirilən 
sosial layihələr

Bank Respublika Novruz bayramı ərəfəsində 
regionlarda yerləşən uşaq evlərində balaca-
lar üçün "ŞƏN çərŞƏNbə" adlı sosial layihə 
həyata keçirdi.
Layihə çərçivəsində bankın əməkdaşları 
Novruz bayramının hər çərşənbə axşamı Şəki, 
Lənkəran və Gəncə şəhərlərində yerləşən 
uşaq evlərinə səfər etdilər. Ordakı balaca 

fidanlar üçün bayramın rəmzi olan Kosa və 
Keçəlin iştirakı ilə bayram şənliyi təşkil edərək 
onlara şən çərşənbə axşamı yaşatdılar. 
Uşaqlar bankın əməkdaşları ilə birlikdə müx-
təlif oyunlar oynadı, şeir söylədilər, mahnılar 
oxudular və rəqs etdilər. Şənliyin sonunda 
balacalara bayram sovqatları hədiyyə edildi.

“ŞƏN ÇƏRŞƏNBƏ” LAYİHƏSİ

2018-ci ildə həyata keçirilən sosial layihələr
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Bank Respublika əməkdaşları, yeni tədris ili 
öncəsi cəbhə bölgələrində, Füzuli rayonunda 
salınmış Qayıdış 1,2,4,5 qəsəbəsində fəaliyyət 
göstərən 4 məktəbdə eləcə də Cəbrayıl ray-
onunun Cocuq Mərcanlı kəndində yerləşən 
məktəbdə oldular. Görüşlərdə bankın əmək-
daşları qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən 

olan 100-dən çox birinci sinif şagirdlərinə 
içində dərs ləvazımatları olan məktəbli çan-
taları hədiyyə etdi, onlara yeni tədris ilində 
uğurlar, yeni biliklərə yiyələnməyi və gələcək-
də ölkənin faydalı mütəxəssisləri olmağı arzu 
etdilər.

“İLK ÇANTAM” LAYİHƏSİ

2018-ci ildə həyata keçirilən sosial layihələr

Bank Respublika , Sumqayıtda yerləşən gen-
eral M.Əsədov adına İnteqrasiya təlimli inter-
nat tipli gimnaziyasında təhsil alan valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş, həmçinin az-
təminatlı ailələrdən olan uşaqların Cümhuri-
yyət dövrü haqqında ətraflı məlumat almaq 
istəyini nəzərə alaraq, onlar üçün maraqlı və 
maarifləndirici ekskursiya təşkil etdi.
Ekskursiya zamanı uşaqlar Fəxri Xiyaban, 
Şəhidlər Xiyabanı, Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyətinin Bakıda ilk parlamentinin yerləşdi-
yi bina, İstiqlal bəyannaməsi abidəsi, İçəri 
şəhər, Qız qalası və Tarix muzeyini ziyarət et-
dilər.
Uşaqlar Cümhuriyyət dövrü və tariximizlə 
bağlı geniş məlumatlar topladılar, xalqımızın 
bugünədək tarixini əks etdirən müxtəlif mad-
di mənbələr, eksponatlar və digər zəngin 
kolleksiyalar ilə tanış oldular.

“TARİXİMİZİ ÖYRƏNƏK” LAYİHƏSİ
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Bank Respublika, Azərbaycan Banklar Asso-
siasiyası ilə birgə “Azərbaycan Xalq Cümhuri-
yyəti 100” mövzusunda tələbələr arasında 
yazı müsabiqəsi keçirmişdir. 
Müsabiqəni təşkil etməkdə məqsəd - Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin əldə etdiyi 
uğurlar, Azərbaycanın dövlətçilik və müstə-
qillik tarixində oynadığı müstəsna rol, həya-
ta keçirilən böyük islahatları göstərmək olub. 
Müsabiqədə iştirak üçün tələbələr tərəfindən 
100-dən artıq yazı işi göndərilmişdir. 

Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı, BDU-
nun Tarix fakültəsinin kafedra müdiri Anar 
İskəndərov, BDU-nun Tarix üzrə fəlsəfə dok-
toru Sevinc Qasımova, Bank Respublika və 
Banklar Assosiasiasının rəhbərliyindən ibarət 
münsiflər heyəti göndərilən bütün yazıları 
təhlil etdikdən sonra müsabiqənin 3 qalibini 
müəyyən edilib.
Qaliblərə pul mükafatı və qalibiyyət serti-
fikatları təqdim olunub.

“AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏT 100” 
MÖVZUSUNDA YAZI MÜSABİQƏSİ

2018-ci ildə həyata keçirilən sosial layihələr

1 İyun - Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi 
günündə Bank Respublikanın bütün filialların-
da əməkdaşlarımız öz iş yerlərini uşaqlara 
verdi.  Uşaqlar isə müştərilərimizi qarşıladı və 
xidmət göstərdi. 
Sonda balaca əməkdaşlarımıza və banka 
gələn bütün uşaqlara hədiyyələr verildi.

“1 İYUN” LAYİHƏSİ
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Ramazan bayramı ərəfəsində “Bank Respub-
lika”nın kollektivi “Güvən” Xeyriyyə və Dostluq 
Cəmiyyəti ilə birgə Sahil qəsəbəsində yer-
ləşən “Müşviq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai 
Birliyi”nin nəzdində olan Bərpa və Sosioloji 
mərkəzdə müalicə alan uşaqları bayram mü-
nasibətilə təbrik etdi və bank tərəfindən ha-
zlırlanmış bayram sovqatlarını 40 ailəyə təq-

dim etdi.
Layihənin həyata keçirilməsində əsas 
məqsəd mərkəzdə müalicə alan uşaqlara və 
ailələrə bayram sevincini yaşatmaq, eləcə də 
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların 
problemlərini cəmiyyətin diqqətinə çatdır-
maq və bu problemlərin həllində cəmiyyətin 
dəstəyinə nail olmaqdan ibarət idi.

RAMAZAN BAYRAMI ƏRƏFƏSİNDƏ LAYİHƏ

2018-ci ildə həyata keçirilən sosial layihələr

Bank Respublika Azərbaycan İqtisad Uni-
versitetində təhsil alan tələbələr tərəfindən 
yaradılmış startaplar üçün Qusar şəhərində 3 
günlük təlim təşkil etdi. 
Tədbirə dəvət olunan ekspertlər 3 gün ərzində 
gənc sahibkarlar üçün İT sahəsindəki son 
tendensiyalar, müştərilərin və onların ehtiya-
clarını daha yaxşı başa düşmək, məhsulların 
və hədəf qrupunun xarakterik üstünlüklərini 
müəyyən etmək, qiymətli və unikal təklifi 
yaratmaq və müştərilərlə iş səviyyəsini əhəm-
iyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq üsullarını izah 
ediblər. 
Çevik və interaktiv format, istənilən sualları 
vermək imkanlı, praktiki tapşırıqlar və işti-
rakçıların təcrübə mübadiləsi bu tədbiri hər 
kəs üçün qiymətli və çox maraqlı edib.

STARTAPLAR ÜÇÜN YAY DÜŞƏRQƏSİ
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2018-ci ildə həyata keçirilən sosial layihələr

“Bank Respublika”nın kollektivi “Güvən” Xey-
riyyə və Dostluq Cəmiyyəti ilə birgə Qurban 
bayramı münasibətilə Ağcəbədi rayonunda 
fəaliyyət göstərən “İnklüziv Təhsil və Uşaq 
İnkişaf Mərkəzi”ndə valideyin himayəsindən 

məhrum olmuş, xüsusi qayğıya ehtiyacı 
olan və aztəminatlı ailələrdən olan uşaqları 
bayram münasibətilə təbrik etdi və bank 
tərəfindən hazlırlanmış bayram sovqatlarını 
ailələrə təqdim etdi.

Bank Respublika nağdsız ödənişləri təbliğ et-
mək məqsədilə məhşur aktyor Taleh Yüzbəy-
ov ilə birgə kartlarla ödəniş edərkən təmassız 
ödənişdən yararlanmağın üstünlüyünü əks et-
dirən video çarx hazırlamışdır.
Video ictimaiyyət arasında çox maraqla qa-
rşılanmış və facebook sosial şəbəkəsində vid-
eoya 1 milyondan çox baxış qeydə alınmışdır.

QURBAN BAYRAMI ƏRƏFƏSİNDƏ LAYİHƏ

TƏMASSIZ ÖDƏNİŞLƏ BAĞLI ÇARX



32

Bank Respublika 15-16 noyabr tarixlərində 
keçirilən “Nağdsız iqtisadiyyat: ənənəvi 
bankçılıqdan rəqəmsal bankçılığa keçid” 
adlı III Beynəlxalq Bankçılıq Forumunun 
keçirilməsinə dəstək göstərmişdir. 
Forumun məqsədi iqtisadiyyatın nağdsı-
zlaşdırılması ilə bağlı təşəbbüslərin və 
qarşıdakı çağırışların, rəqəmsallaşma, 
maliyyə texnologiyalarına dair mövcud 
vəziyyət, yeni və gələcək trendlərin, 
müasir bank məhsullarının, komplay-
ens sahəsindəki yeniliklər və risklərin, 
həmçinin qeyd olunanların mövcud 
hüquqi çərçivəyə uyğunluğu və adaptasi-
yası imkanlarının, bu proseslərin bankların 
maliyyə dayanıqlığının daha da gü-
cləndirilməsinə təsiri məsələlərinin, eləcə 
də digər əlaqədar mövzuların müzakirə 
edildiyi platforma olmaq idi.
Bank göstərdiyi dəstəyə görə XÜSUSİ DİP-
LOM ilə mükafatlandırılmışdır!

“Bank Respublika”nın maliyyə dəstəyi, Azər-
baycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)və 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin (NRYTN) “Yüksək Texnologiyalar 
Parkı” tərəfdaşlığı ilə UNEC-də “Bilik əsaslı 
iqtisadiyyata keçid: potensial imkanlar” 
mövzusunda forum keçirilib.
Forumun keçirilməsində əsas məqsəd inkişaf 

etmiş ölkələrdə uğurla həyata keçirilən Uni-
versitet-Dövlət-Sənaye (U-D-S) üçbucağının 
effektiv işləməsində fundamental əsaslar 
olan institusional amillər, təhsil, innovasiya 
ekosistemi, İKT və biznes sahəsinin rolunun və 
bununla bağlı görülə biləcək işlər haqda fikir 
mübadiləsi aparmaq olub.

III BEYNƏLXALQ BANKÇILIQ FORUMU

“BİLİK ƏSASLI İQTİSADİYYATA KEÇİD POTENSİAL 
İMKANLAR” MÖVZUSUNDA FORUM

2018-ci ildə həyata keçirilən sosial layihələr
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İdarə Heyətinin tərkibi

TARİYEL İSMAYILOV

ASLAN ABASOV

ELNUR HƏSƏNOV

2003-cü ildə Milli Aviasiya Akademiyası, 2007-ci ildə 
Azərbaycan Texnologiya Universitetini  “İnzibati 
İdarəetmə” ixtisası üzrə bitirib.

2019-cu ildən “Bank Respublika”nın İdarə Heyətinin 
sədridir.

1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetini 
“Elektron hesablama sistemlərinin texnologiyası” ixtisası 
üzrə bitirib.

2006-ci ildə MBA dərəcəsini İngiltərənin Warwick Biznes 
Məktəbində əldə edib.

1996-cı ildən “Bank Respublika”nın İdarə Heyəti 
sədrinin müavinidir.

1992-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunu bitirib.

2016-cı ildə İsveçrənin Menecmentin İnkişafı İnstitutunu 
(IMD) Executive MBA proqramı üzrə bitirib.

2015-ci ildən “Bank Respublika”nın İdarə Heyəti 
sədrinin müavinidir.
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MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN HESABATI 
 

Bank Respublika Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarları və 
Müşahidə Şurasına 

Rəy 

Biz Bank Respublika Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (“Bank”) və onun törəmə müəssisinin 
(“Qrup”) 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş 
hesabatdan və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər, məcmu gəlir, 
kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiş 
hesabatlardan, eləcə də əsas uçot siyasətləri və sair izahedici məlumatları əhatə edən 
qeydlərdən ibarət olan konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardıq. 

Bizim rəyimizə görə, əlavə edilən konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından, Qrupun 31 dekabr 2018-ci il tarixinə konsolidə edilmiş maliyyə 
vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə nəticələrini və 
konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq düzgün əks etdirir. 

Rəy üçün əsas 

Biz audit yoxlamasını Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Həmin 
standartlara əsasən bizim məsuliyyətimiz hesabatımızın Konsolidə edilmiş Maliyyə 
Hesabatlarının Auditi üzrə Auditorların Məsuliyyəti hissəsində təqdim edilir. Biz Mühasiblər 
üçün Beynəlxalq Etik Standartlar Şurasının Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə (IESBA 
Məcəlləsi) və Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatlarının auditinə müvafiq olan 
etik tələblərə əsasən Qrupdan müstəqilik və bu tələblər və IESBA Məcəlləsi üzrə digər etik 
öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor 
rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir. 
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Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul 
şəxslərin məsuliyyəti  

Rəhbərlik konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının MHBS-a uyğun olaraq hazırlanmasına 
və düzgün təqdimatına, habelə dələduzluq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı 
olmayaraq əhəmiyyətli təhriflərin müşahidə olunmadığı konsolidə edilmiş maliyyə 
hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin qənaətinə əsasən zəruri sayılan daxili nəzarət 
sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 

Rəhbərliyin Qrupu likvidasiya etmək və ya əməliyyatları dayandırmaq niyyətinin olduğu və 
ya qeyd edilən tədbirlərdən başqa real alternativinin olmadığı hallar istisna olmaqla, 
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik Qrupun fasiləsiz 
fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, müvafiq hallarda fəaliyyətin 
fasiləsizliyi ilə bağlı məsələlərin açıqlanması və hesabatların fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi 
əsasında hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır. 

İdarəetməyə məsul şəxslər Qrupun maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə 
nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorların məsuliyyəti 

Bizim məqsədimiz konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında, fırıldaqçılıq və ya səhv 
nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli təhriflərə yol verilmədiyinə dair 
kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi əhatə edən auditor hesabatını təqdim 
etməkdən ibarətdir. Kifayət qədər əminlik dedikdə yüksək əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulur, 
lakin bu BAS əsasında aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifi hər zaman aşkar edəcəyinə 
zəmanət vermir. Təhriflər fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və istifadəçilərin 
bu maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara ayrı-ayrılıqda yaxud 
ümumilikdə təsir edə bilməsi əsaslı şəkildə ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

BAS əsasında aparılmış audit çərçivəsində biz bütün audit müddətində peşəkar mülahizə 
tətbiq edir və peşəkar inamsızlığımızı qoruyub saxlayırıq. Biz həmçinin: 

— Fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifləri riskini aşkar edir və qiymətləndirir, həmin 
risklərə uyğun audit prosedurlarını işləyib hazırlayır və icra edir, rəyimizi bildirmək üçün 
yetərli və müvafiq olan audit sübutunu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranmış 
əhəmiyyətli təhrifin aşkarlanmaması riski səhv nəticəsində yaranan riskdən daha 
yüksəkdir, çünki fırıldaqçılıq gizli sözləşmə, dələduzluq, bilərəkdən səhv buraxılma, 
məlumatın təhrifli təqdimatı və ya daxili nəzarətə əməl olunmamasından ibarət ola bilər.  

— Auditlə bağlı nəzarətə Qrupun daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəyin ifadə 
edilməsi üçün deyil, şəraitə uyğun zəruri audit prosedurlarının planlaşdırılması 
məqsədilə baxırıq. 

— İstifadə edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən aparılmış 
uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların kafiliyini qiymətləndiririk. 

— Rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunun fasiləsiz aparılma prinsipinin istifadə 
edilməsinin məqsədəuyğunluğunun və əldə edilmiş audit sübutları əsasında Qrupun 
fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək imkanını əhəmiyyətli dərəcədə şübhə altına qoya 
bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-
olmamasına dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması 
barədə nəticə çıxardığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı 
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1 Giriş 

(a) Təşkilat və əməliyyatlar 
Hazırki konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları “Bank Respublika” ASC-nin (“Bank”) və onun 
törəmə müəssisəsinin (birlikdə “Qrup”) maliyyə hesabatlarından ibarətdir. 

Bank 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasında təsis edilmişdir. Bank 83 saylı ümumi lisenziyaya 
əsasən fəaliyyət göstərir və fəaliyyəti Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (“MBNP”) tərəfindən 
tənzimlənir. Bankın əsas fəaliyyəti kommersiya bankçılığı, kreditlər və zəmanətlərin verilməsi və 
xarici valyutalarla ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bankın 31 dekabr 
2018-ci il tarixinə Azərbaycanda 24 filialı və 2 xidmət məntəqəsi fəaliyyət göstərmişdir (31 
dekabr 2017: 25 filial və 2 xidmət məntəqəsi). 

Bankın qeydiyyat ünvanı Xaqani küçəsi 21, AZ 1000, Bakı şəhəri, Azərbaycandır. 

Bankın yeganə törəmə müəssisəsi: 

      İştirak payı % 
Adı  Təsis edildiyi ölkə  Əsas fəaliyyəti  2018  2017 

“Bakı Sığorta” ASC  Azərbaycan Respublikası  Sığorta  51  58 

İl ərzində Bank “Bank Sığorta” ASC-də olan səhmlərinin 7 faizini minoritar səhmdarlara 
satmışdır. 

 “Tural Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 8 fevral 1994-cü ildə qeydiyyata alınmış, daha sonra 
adı dəyişdirilərək “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adı ilə 28 avqust 2007-ci il tarixində 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçirilmişdir. Şirkətin əsas fəaliyyəti sığorta 
xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir. Şirkət Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 
tərəfindən verilmiş 12 fevral 2004-cü il tarixli sığorta lisenziyasına əsasən fəaliyyət göstərir. 
Şirkətin üzərinə götürdüyü sığorta xidmətləri yükün, əmlakın sığortalanması, avtonəqliyyat 
vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortalanması və təkrarsığorta fəaliyyətindən 
ibarətdir, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı aşağıdakı kimidir: 
Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 315C, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası. 

Aşağıdakı cədvəldə Qrupun mühüm qeyri-nəzarət payına malik yeganə törəmə müəssisəsi 
haqqında məlumat təqdim edilmişdir: 

  Təsisçi payı və qeyri-nəzarət 
paylarına aid səsvermə 

hüquqları 

 Qeyri-nəzarət payına 
ayrılan mənfəət (zərər) 

 Yığılmış qeyri-
nəzarət payları 

Törəmə 
müəssisənin adı 

 2018, %  2017, %  2018  2017  2018  2017 

“Bakı Sığorta” 
ASC 

 

49  42  132  (36)  4,484  3,728 
Cəmi          4,484  3,728 

Qrupun mühüm qeyri-nəzarət payına malik olan törəmə müəssisəsi ilə bağlı maliyyə 
məlumatlarının icmalı aşağıda təqdim olunur. 

Qeyri-nəzarət payı ibarətdir: 
 2018  2017 
1 yanvar tarixinə 3,728  3,764 
İl üzrə mənfəət (zərər) payı 132  (36) 
Ötürülmüş səhmlər 624  - 
31 dekabr tarixinə 4,484   3,728 
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Aşağıdakı səhmdarlar 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə Bankın buraxdığı səhmlərə sahib 
olmuşdur: 

 2018, %  2017, % 
Quliyev Natiq Saday oğlu 43.96  45.67 
DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH 16.60  10.86 
Quliyev Elçin Saday oğlu 7.74  9.89 
Quliyeva Sevda Saday qızı 7.41  9.47 
Quliyev Saday Əsəd oğlu 7.32  9.36 
Quliyeva Mariya Heydər qızı 7.17  9.17 
Rəhimov Şakir Xəyyam oğlu 5.45  - 
SIDT (Sparkassen International Development Trust GmbH) 4.25  5.43 
Digərləri 0.10  0.15 
Cəmi 100  100 

Qrupa birbaşa olaraq Quliyev Natiq Saday oğlu nəzarət edir və o, Qrupun əməliyyatlarını öz 
qərarına və mənfəətinə uyğun şəkildə yönləndirə bilər. 

Hazırki konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları İdarə Heyəti tərəfindən 31 may 2019-cu il tarixində 
təsdiq edilmişdir. 

(b) Biznes mühiti 
Qrup əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərir. Beləliklə, Qrup inkişafda 
olan bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə 
bazarlarında fəaliyyətlə bağlı risklərə məruz qalır. Hüquqi, vergi və normativ baza və rejimlərin 
inkişafı davam edir, lakin onların müddəalarının həm fərqli şərh olunması, həm də tez-tez 
dəyişdirilməsi müşahidə olunur. Bütün bunların və sair hüquqi və vergi maneələri nəticəsində 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələr müxtəlif çətinliklərlə üzləşir. Bununla yanaşı, 
2015-ci ildə Azərbaycan manatının ucuzlaşması və dünya bazarında neftin qiymətinin davamlı 
olaraq tərəddüd etməsi biznes mühitində qeyri-müəyyənlik səviyyəsini artırmışdır. 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında Azərbaycandakı biznes mühitinin Qrupun fəaliyyətinə 
və maliyyə vəziyyətinə təsiri Qrup rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilir. Gələcəkdə biznes mühiti 
rəhbərliyin cari qiymətləndirməsindən fərqlənə bilər. 

2 Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları 

(a) Uyğunluq haqqında bəyanat 
Hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına 
(MHBS) uyğun olaraq hazırlanmışdır.  

Bu Qrupun MHBS 9 “Maliyyə alətləri” və MHBS 15 “Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlir” 
standartlarının tətbiq edildiyi ilk illik konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarıdır. Əsas uçot 
siyasətlərində dəyişikliklər Qeyd 2(e)-də təsvir edilmişdir. 

(b) Qiymətləndirmənin əsasları 
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları, mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərlə ölçülən maliyyə 
alətləri, məcmu gəlirdə ədalətli dəyərlə ölçülən maliyyə alətləri, ədalətli dəyərdə təqdim olunan 
investisiya mülkiyyəti və binaların təkrar dəyərləndirilmiş qiymətləri istisna olmaqla ilkin dəyər 
əsasında hazırlanmışdır. 



Bank Respublika ASC 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil 

edən qeydlər 
 

13 

(c) Əməliyyat və təqdimat valyutası 
Bank və onun yeganə törəmə müəssisəsinin əməliyyat valyutası Azərbaycan Respublikasının 
milli valyutası olan və əsas hadisələrin və onlarla bağlı vəziyyətlərin iqtisadi mahiyyətini əks 
etdirən Azərbaycan Manatıdır (“AZN”). 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsi üçün əsas mübadilə məzənnəsi 
aşağıdakı kimi olmuşdur: 1 ABŞ dolları = 1.7000 AZN və 1 Avro = 1.9468 AZN (31 dekabr 2017: 
1 ABŞ dolları = 1.7001 AZN və 1 Avro = 2.0307 AZN). AZN həmçinin bu konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün təqdimat valyutasıdır. 

Əks müddəa təsbit olunmadıqda, AZN-lə ifadə edilən maliyyə məlumatları ən yaxın minliyə kimi 
yuvarlaqlaşdırılmışdır. 

(d) Ehtimal və mühakimələrin tətbiqi 
Hazırki konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları hazırlanarkən rəhbərlik Qrupun mühasibatlıq 
siyasətlərinin tətbiqinə və aktiv, öhdəlik, gəlir və xərclərin göstərilən məbləğlərinə təsir göstərən 
mühakimə, ehtimal və fərziyyələr irəli sürmüşdür. Faktiki nəticələr bu ehtimallardan fərqlənə 
bilər. 

Ehtimallar və fərziyyələr mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilir. Mühasibatlıq ehtimallarında 
dəyişikliklər həmin dəyişikliklər edildiyi dövrdə və təsir göstərdikləri hər hansı gələcək dövrlərdə 
əks olunur. 

Mühakimələr 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğlərə ən çox təsir göstərən 
mühasibatlıq siyasətlərinin tətbiqi zamanı yürüdülən mühakimələr haqda məlumat aşağıdakı 
qeydlərdə sadalanmışdır: 

• Yalnız 2018-ci il üçün: 
— maliyyə aktivlərinin təsnifatı: aktivlərin saxlandığı biznes modelinin qiymətləndirilməsi 

və maliyyə aktivinin müqavilə şərtlərinin yalnız əsas məbləğ və faiz ödəmələrindən ibarət 
olub-olmadığının qiymətləndirilməsi – Qeyd 3(f)(i). 

— maliyyə aktivləri üzrə kredit risklərinin ilkin tanınmadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə 
artıb-artmadığını müəyyən etmək üçün meyarların təyin edilməsi, GKZ-nin ölçülməsində 
proqnoz məlumatından istifadə edilməsi və GKZ-nin ölçülməsi üçün istifadə edilən 
modellərin seçimi və təsdiqi metodologiyasının müəyyən edilməsi – Qeyd 25 (a). 

Ehtimal və fərziyyələrdən yaranan qeyri-müəyyənlik 

31 dekabr 2018-ci il tarixində əsaslı düzəlişlərlə nəticələnmək riski olan ehtimal və fərziyyələrdən 
yaranan qeyri-müəyyənliklər aşağıdakı qeydlərdə göstərilmişdir: 

• Yalnız 2018-ci il üçün: 

‒ maliyyə alətlərinin dəyərsizləşməsi: GKZ ölçmə modelinə, proqnoz məlumatın tətbiqi 
daxil olmaqla, tətbiq ediləcək əlavə məlumatların müəyyən edilməsi – Qeyd 25(a). 

• 2018 və 2017-ci illər üçün 

‒ maliyyə alətlərinin dəyərsizləşməsi – Qeyd 3 (f)(v) 
‒ maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyər qiymətləndirməsi – Qeyd 29. 
‒ investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyər hesablamaları – Qeyd 3(n) 
‒ binaların təkrar qiymətləndirilməsi üzrə hesablamalar – Qeyd 3(l)(ii) 
‒ təxirə salınmış vergi aktivlərinin tanınması: növbəti ilə keçirilmiş vergi zərərlərinin 

istifadə edilə biləcəyi vergi tətbiq olunan gələcək mənfəətin olması – Qeyd 11 



Bank Respublika ASC 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil 

edən qeydlər 
 

14 

(e) Uçot siyasəti və təqdimatında dəyişikliklər 
Qrup 1 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən MHBS 9 və MHBS 15-i tətbiq etməyə başlamışdır. 
Həmçinin Qrup 2017-ci ilin oktyabrında buraxılmış “Mənfi təzminatlı vaxtından əvvəl ödəniş 
xüsusiyyətləri” (MHBS 9-a dəyişikliklər) standartını erkən tətbiq etməyə başlamışdır. 

Bir sıra digər yeni standartlar da 1 yanvar 2018-ci il tarixindən tətbiq edilməyə başlamışdır, 
lakin onlar Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına əsaslı təsir göstərmir. 

Qrupun MHBS 9 tətbiqinə keçid üçün seçdiyi üsullara əsasən standartın tələblərini əks etdirmək 
məqsədilə bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında müqayisəli məlumat ümumi olaraq 
təqdim edilməmişdir. 

MHBS 15-in tətbiqi müştərilərlə bağlanmış müqavilələrdən daxil olan haqq və komissiyaların 
ödəniş tarixi və ya ölçüsünə və Qrupun tanıdığı əlaqədar aktiv və öhdəliklərə təsir etməmişdir. 
Müvafiq olaraq, müqayisəli məlumata təsir açıqlamalara dair tələblərlə məhdudlaşır. 

Bu standartların ilkin tətbiqi əsasən aşağıdakılara təsir göstərmişdir: 

• maliyyə aktivlərinin tanınan dəyərsizləşmə zərərlərində artım (bax: Qeyd 25 (a));  
• MHBS 9-a aid əlavə açıqlamalar (bax: Qeydlər 4 və 25 (a));  
• MHBS 15-ə aid əlavə açıqlamalar (bax: Qeyd 8) 
 

A. MHBS 9 Maliyyə alətləri 

MHBS 9 maliyyə aktivləri, maliyyə öhdəlikləri və bəzi qeyri-maliyyə bəndlərinin alışı və satışı 
üzrə müqavilələrin tanınması və qiymətləndirilməsinə dair tələblər irəli sürür. Bu standart MUBS 
39-un “Maliyyə Alətləri: Tanıma və Qiymətləndirmə” standartını əvəz edir. MHBS 9-un tələbləri 
MUBS 39-dan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Yeni standart maliyyə aktivlərinin uçotunda və 
maliyyə öhdəliklərinin uçotunun müəyyən aspektlərində əsaslı dəyişikliklər edir. 

MHBS 9-un tətbiqi nəticəsində Qrup MUBS 1 “Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı”na müvafiq 
dəyişiklikləri qəbul etmişdir. Bu isə mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabatda 
effektiv faiz üsulu ilə hesablanmış faiz gəlirinin ayrıca təqdimatını tələb edir. Buna qədər Qrup 
bu məbləği maliyyə hesabatlarına qeydlərdə açıqlayırdı. 

Bundan başqa, Qrup müqayisəli məlumata tətbiq edilməmiş MHBS 7 “Maliyyə Alətləri: 
Açıqlamalar” standartına müvafiq dəyişiklikləri 2018-ci ilə dair açıqlamalara tətbiq etmişdir.  

MHBS 9-un qəbulu nəticəsində Qrupun mühasibatlıq siyasətinə edilmiş əsas dəyişikliklərin 
icmalı aşağıda təqdim edilmişdir. 

Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin təsnifatı  

MHBS 9-un maliyyə aktivləri üçün üç əsas təsnifat kateqoriyası var: amortizasiya edilmiş dəyər, 
sair məcmu gəlirdə ədalətli dəyər (SMGƏD) və mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyər (MZƏD). 
MHBS 9-un təsnifatı ümumən maliyyə aktivlərinin idarə edildiyi və müqavilə üzrə pul 
vəsaitlərinin hərəkət etdiyi biznes modelinə əsaslanır. Bu standart MUBS 39-un ödəniş 
tarixinədək saxlanılan, kredit və debitor borcları və satıla bilən aktiv kateqoriyalarını ləğv edir. 
MHBS 9-a əsasən, əsas alət standartın tətbiqi sahəsinə düşürsə, müqaviləyə daxil olan törəmə 
alət əsas alətdən ayrılmır. Bunun əvəzinə təsnifat məqsədilə bütöv hibrid alət qiymətləndirilir. 
Qrupun MHBS 9-a əsasən maliyyə aktivlərini necə təsnif etdiyinin izahı üçün Qeyd 3 (f)(i)-ə 
baxın. 

MHBS 9 maliyyə öhdəliklərinin təsnifatı ilə bağlı MUBS 9-un mövcud tələblərini əsasən 
saxlamışdır. Buna baxmayaraq, MUBS 39-a əsasən ədalətli dəyər başlığı altında verilən 
öhdəliklərin ədalətli dəyərindəki bütün dəyişikliklər mənfəət və ya zərərdə tanınırdısa, MHBS 9-
a əsasən ədalətli dəyərdə dəyişikliklər ümumilikdə aşağıdakı kimi təqdim edilir:  
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• öhdəliyin kredit riskində baş verən dəyişikliklərə aid edilə bilən ədalətli dəyər 
dəyişikliklərinin həcmi sair məcmu gəlirdə təqdim edilir; və  

• ədalətli dəyər dəyişikliklərinin qalan həcmi mənfəət və ya zərərdə təqdim edilir.  

Qrupun MHBS 9-a əsasən maliyyə öhdəliklərinin təsnifatının izahı üçün Qeyd 3(f)(i)-ə baxın. 

Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi 

MHBS 9 MUBS 39-da olan “çəkilmiş zərər” modelini “gözlənilən kredit zərəri” modeli ilə əvəz 
edir. Yeni dəyərsizləşmə modeli həm də müəyyən kredit öhdəliklərinə və maliyyə təminatı üzrə 
müqavilələrə tətbiq edilir, lakin kapital investisiyalarına tətbiq edilmir. 

MHBS 9-a əsasən kredit zərərləri MUBS 39-da olduğundan daha tez tanınır. Qrupun MHBS 9-
un dəyərsizləşmə tələblərini necə tətbiq etdiyinin izahı üçün Qeyd 3(f)(iv)-ə baxın.  

Keçid 

MHBS 9-un tətbiqi nəticəsində mühasibatlıq siyasətində dəyişikliklər, aşağıda təsvir edilənlər 
xaric, retrospektiv şəkildə tətbiq edilmişdir: 

• Müqayisəli dövr göstəricilərinə dəyişiklik edilməmişdir. MHBS 9-un tətbiqi nəticəsində 
maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin balans dəyərindəki fərqlər 1 yanvar 2018-ci il 
tarixinə bölüşdürülməmiş mənfəət və ehtiyatlarda tanınmışdır. Müvafiq olaraq, 31 dekabr 
2017-ci il tarixinə olan və bu tarixdə təqdim olunan məlumat MHBS 9 tələblərinə cavab 
vermir və bu səbəbdən 31 dekabr, 2018-ci il tarixinə olan və bu tarixdə tamamlanmış MHBS 
9-a əsasən təqdim edilən məlumatla müqayisə edilə bilməz. 
Qrup müqayisəli dövrləri təkrar təqdim etməmək hüququndan yararlanmışdır, lakin MHBS 
9-un MUBS 1-ə etdiyi dəyişkliyə əsasən “effektiv faiz dərəcəsi ilə hesablanmış faiz gəliri” 
bəndini mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir hesabatında ayrıca təqdim etmək tələbi 
olduğu üçün Qrup MZƏD-də ölçülən qeyri-törəmə borc maliyyə aktivi üzrə müqayisəli faiz 
gəlirini “sair faiz gəliri”-nə təsnif etmiş və 2017-ci ildə “faiz gəliri” adlandırılmış bəndi 
“effektiv faiz üsulu ilə hesablanmış faiz gəliri” ilə əvəz etmişdir.  

• İlkin tətbiq dövründə mövcud faktlar və vəziyyətlərə əsasən aşağıdakı qiymətləndirmələr 
həyata keçirilmişdir:   
- Maliyyə aktivinin idarə edildiyi biznes modelinin müəyyənləşdirilməsi.   
- Bəzi maliyyə alətləri və maliyyə öhdəliklərinin MZƏD-də tanınması və əvvəlki 

tanınmanın ləğv edilməsi. 
- Qeyri-ticari kapital alətlərində müəyyən investisiyaların SMGƏD-də tanınması 

• MHBS 9-un ilkin tətbiqi tarixində borc qiymətli kağızının kredit riski az olarsa, Qrup həmin 
aktivin kredit riskinin ilkin tanındığı vaxtdan sonra əhəmiyyətli dərəcədə artmadığını qəbul 
edir.   

MHBS 9-un tətbiqi nəticəsində baş vermiş dəyişikliklər və təsirlər haqqında daha çox və ətraflı 
məlumat üçün Qeyd 4-ə baxın. 

B. MHBS 15 Müştərilərlə Müqavilələr üzrə Gəlirlər 

MHBS 15 gəlirin hansı hissəsinin və nə zaman tanınmasını müəyyən edən təfsilatlı çərçivə təqdim 
edir. Bu MUBS 18 “Gəlir”, MUBS 11 “Tikinti Müqavilələri və əlaqədar şərhlər” standartlarını 
əvəz edir. 

Qrup MHBS 15-i ilk dəfə 1 yanvar 2018-ci ildə heç bir praktiki faydadan yararlanmadan MUBS 
8-ə uyğun olaraq retrospektiv şəkildə tətbiq etmişdir. MHBS 15-in tətbiqi Qrupun müştərilərlə 
müqavilələrdən gələn haqq və komissiya gəlirlərinin müddəti və ya həcminə təsir etməmişdir. 
MHBS 15-in tətbiqi yeni açıqlama tələbləri ilə məhdudlaşır (bax: Qeyd 8). 
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3 Əsas uçot siyasətləri 
Qeyd 2(e)-də açıqlanmış dəyişikliklər xaric Qrup aşağıdakı uçot siyasətlərini hazırki konsolidə 
edilmiş maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş bütün dövrlərə ardıcıl olaraq tətbiq etmişdir.  

(a) Konsolidasiyanın əsasları 

(i) Biznes birləşmələri 
Biznes birləşmələri biznesin alındığı tarixdə (nəzarətin Qrupa ötürüldüyü tarixdə) alınma 
üsulundan istifadə etməklə tanınır.  

Qrup qudvili alınma tarixində, əldə edilən aktivlər və götürülən öhdəliklərin tanınan məbləğləri 
çıxılmaqla, ödənilən təzminatın ədalətli dəyəri (o cümlədən bizneslərin birləşməsi mərhələli 
şəkildə baş verərsə, alınan biznesdə əvvəllər mövcud olmuş hər hansı kapital payının ədalətli 
dəyəri) və alınmış biznesin qeyri-nəzarət paylarının tanınan qiymətlərinə bərabər qiymətdə 
tanıyır. 

Qrup qeyri-nəzarət payını ədalətli dəyərinə, yoxsa alınan biznesin xalis aktivlərinin tanınan 
məbləğlərinin mütənasib hissəsinə uyğun qiymətləndirməyə hər əməliyyat zamanı ayrıca qərar 
verir. 

Borc və ya kapital qiymətli kağızlarının emissiyası ilə bağlı xərclər istisna olmaqla Qrupun 
biznesin birləşdirilməsi ilə bağlı çəkdiyi əməliyyat xərcləri çəkilmiş xərclər kimi tanınır. 

(ii) Müəssisələr 
Müəssisələr Qrupun nəzarət etdiyi investisiya obyektləridir. Qrup investisiya obyektində 
iştirakından gələn dəyişən gəlirlər ona aid olduqda və ya belə gəlirlərə hüququ olduqda investisiya 
obyektinə nəzarət edir və investisiya obyekti üzərində hüququna əsaslanaraq bu gəlirlərə təsir edə 
bilir. Faktiki şəraitə əsasən, o cümlədən borc emissiyası əməliyyatları üzrə təminat 
müqavilələrindən yaranan mühafizə hüquqları əhəmiyyətli olduqda Qrup nəzarət etdiyi 
investisiya obyektlərini konsolidə edir. Törəmə müəssisələrin maliyyə hesabatları nəzarətin 
başladığı tarixdən nəzarətin bitdiyi tarixədək konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına daxil edilir. 

(iii) Konsolidə edilmiş hesabata daxil edilməyən əməliyyatlar 
Qrupdaxili qalıqlar və əməliyyatlar və qrupdaxili əməliyyatlardan yaranan realizasiya edilməmiş 
gəlirlər konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları hazırlanarkən nəzərə alınmır.  Aidiyyəti şəxslərlə 
əməliyyatlardan yaranan realizasiya edilməmiş gəlirlər Qrupun müəssisədə maraq dərəcəsindən 
asılı olaraq nəzərə alınır. Aidiyyəti şəxslərlə əməliyyatlardan yaranan realizasiya edilməmiş 
gəlirlər aidiyyəti şəxslərə qoyulmuş investisiya ilə əvəzləşdirilir. Realizasiya edilməmiş zərərlər, 
yalnız dəyərsizləşməyə dair sübut olmadığı təqdirdə nəzərə alınmaması şərti istisna olmaqla, 
realizasiya edilməmiş gəlirlərdə olduğu kimi nəzərə alınmır. 

(iv) Qudvil 
Alınan törəmə müəssisələrin qudvili qeyri-maddi aktivlərə aid edilir. Aidiyyəti şəxslə 
münasibətdə qudvilin balans dəyəri aidiyyəti şəxsə yatırılmış investisiyanın balans dəyərinə daxil 
edilir. 

Qudvil dəyərsizləşmə üzrə sınaqların keçirilməsi məqsədilə pul vəsaitləri yaradan vahidlərə 
paylanılır və dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla ilkin dəyərdə tanınır.  

Müəssisənin realizasiyası zamanı yaranan gəlir və ya zərərlərə satılan müəssisənin qudvilinin 
balans dəyəri daxildir. 
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(b) Qeyri-nəzarət payı 
Qeyri-nəzarət payı törəmə müəssisənin bilavasitə və ya dolayısı ilə Banka aid edilməyən 
kapitalıdır. 

Qeyri-nəzarət payı maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda kapital daxilində 
Bankın payçılarına aid kapitaldan ayrı təqdim olunmuşdur. Mənfəət və ya zərər və cəmi məcmu 
gəlirdə qeyri-nəzarət payları mənfəət və ya zərər və c məcmu gəlir haqqında konsolidə edilmiş 
hesabatda ayrıca açıqlanmışdır. 

(c) Xarici valyuta 
Xarici valyutalarda əməliyyatlar onların həyata keçirildiyi tarixlərdə qüvvədə olan məzənnələrlə 
Qrupun əməliyyat valyutasına çevrilir.  

Hesabat tarixinə xarici valyutalarda əks olunmuş maliyyə aktivləri və öhdəlikləri həmin tarixdə 
olan məzənnə ilə yenidən əməliyyat valyutasına çevrilir. Maliyyə maddələri üzrə xarici valyuta 
gəliri və ya itkisi, dövr ərzində effektiv faiz və ödənişlər nəzərə alınmaqla, dövrün əvvəlində 
əməliyyat valyutasında amortizasiya edilmiş dəyərlə hesabat dövrünün sonunda məzənnəyə 
uyğun çevrilmiş xarici valyutada amortizasiya edilmiş dəyər arasında olan fərqdir. 

Xarici valyutada ifadə olunan və ədalətli dəyər əsasında qiymətləndirilən qeyri-maliyyə aktivləri 
və öhdəlikləri ədalətli dəyər müəyyən edildiyi tarixdə olan məzənnə ilə əməliyyat valyutasına 
çevrilir. Xarici valyutada ilkin dəyər əsasında qiymətləndirilən qeyri-maliyyə hissələri əməliyyat 
aparıldığı tarixdə olan məzənnə ilə çevrilir.  

Konvertasiya zamanı yaranan xarici valyuta fərqləri mənfəət və ya zərərə aid edilir. 

(d) Faiz 
1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonra tətbiq olunan siyasət 

Effektiv faiz dərəcəsi  

Faiz gəlirləri və xərcləri effektiv faiz üsulundan istifadə etməklə mənfəət və zərərdə tanınmışdır. 
“Effektiv faiz dərəcəsi” maliyyə alətinin gözlənilən istifadə müddəti boyu gələcək ödənişləri və 
gəlirləri dəqiq olaraq:  

• maliyyə aktivinin balans dəyəri; və ya  
• maliyyə öhdəliyinin amortizasiya edilmiş dəyərinə 

diskontlaşdıran dərəcədir.  
Alınmış və yaradılmış kredit üzrə dəyərsizləşmiş aktivlər istisna olmaqla, digər maliyyə alətləri 
üçün effektiv faiz dərəcəsini hesablayarkən Qrup gələcək pul vəsaitlərini maliyyə alətlərinin 
bütün müqavilə şərtlərini nəzərə almaqla, kredit zərərlərini nəzərə almadan qiymətləndirir. 
Alınmış və ya yaradılmış kredit üzrə dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri üçün kredit üzrə 
uyğunlaşdırılmış effektiv faiz dərəcəsi gözlənilən kredit zərərləri daxil gözlənilən gələcək pul 
vəsaitləri nəzərə alınmaqla hesablanır.  

Effektiv faiz dərəcəsinin hesablanmasına effektiv faiz dərəcəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
əməliyyat xərcləri və ödənilmiş və ya alınmış haqlar və ya bəndlər daxildir. Əməliyyat xərclərinə 
maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin alınmasına və ya verilməsinə bilavasitə tətbiq edilə bilən 
məxsusi xərclər daxildir. 

Amortizasiya edilmiş dəyər və ümumi balans dəyəri 

Maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin amortizasiya edilmiş dəyəri maliyyə 
aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin ilkin tanınması zamanı əsas məbləğ üzrə ödəmələri 
çıxmaqla, ilkin məbləğ və ödəniş müddətinin sonundakı məbləğ arasında hər hansı fərqin 
effektiv faiz üsulu ilə xalis amortizasiyanı daxil etməklə və ya çıxmaqla və (maliyyə aktivləri 
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üçün) hər hansı gözlənilən kredit zərəri ehtiyatına (və ya 1 yanvar, 2018-ci ilədək dəyərsizləşmə 
ehtiyatına) uyğunlaşdırmaqla hesablanan məbləğdir. 

Amortizasiya dəyərində hesablanan “maliyyə aktivinin ümumi balans dəyəri” maliyyə aktivinin 
hər hansı gözlənilən kredit zərəri ehtiyatına uyğunlaşdırılmazdan əvvəl amortizasiya edilmiş 
dəyəridir. 

Faiz gəlirləri və xərclərinin hesablanması 

Maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin effektiv faiz dərəcəsi maliyyə aktivi və ya maliyyə 
öhdəliyinin ilkin tanınması zamanı hesablanır. Faiz gəlirləri və ya xərclərinin hesablanması 
zamanı effektiv faiz dərəcəsi aktivin (aktiv kredit üzrə dəyərsizləşmədikdə) ümumi balans 
dəyərinə və ya öhdəliyin amortizasiya edilmiş dəyərinə tətbiq edilir. Dəyişən dərəcəli alətlərin 
pul hərəkəti dövri olaraq təkrar qiymətləndirildiyi üçün effektiv faiz dərəcəsi faizin bazar 
dərəcələrində yerdəyişmələri əks etdirməsi məqsədilə yenilənir. Effektiv faiz dərəcəsi həmçinin 
hedcinq düzəlişlərinin amortizasiyası tarixində ədalətli dəyərin hedcinq düzəlişləri üçün də 
yenilənir.  

İlkin tanınmadan sonra kredit üzrə dəyərsizləşən maliyyə aktivlərinin faiz gəlirləri isə effektiv 
faiz dərəcəsini maliyyə aktivinin amortizasiya edilmiş dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır. Aktiv 
artıq kredit üzrə dəyərli olduqda faiz gəlirləri yenə ümumi balans dəyərində hesablanır.  

İlkin tanınma zamanı kredit üzrə dəyərsizləşmiş aktivlər üçün faiz gəliri aktivin amortizasiya 
edilmiş dəyərinə kredit üzrə düzəliş edilmiş effektiv faiz dərəcəsi tətbiq edilməklə hesablanır. 
Aktivin kredit riski azaldıqda belə faiz gəliri ümumi balans dəyəri əsasında hesablanmır. 

Maliyyə aktivlərinin nə zaman kredit üzrə dəyərsizləşdiyi haqqında məlumat üçün Qeyd 3(f)(v)-
ə baxın. 

Təqdimat 

Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabatda təqdim olunan effektiv faiz üsulu 
ilə hesablanan faiz gəlirlərinə daxildir:  

• amortizasiya edilmiş dəyərdə hesablanan maliyyə aktivləri üzrə faizlər. 
• MZƏD-də hesablanan qeyri-törəmə borc maliyyə alətləri üzrə faiz gəlirləri. 

Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabatda təqdim olunan faiz xərclərinə 
amortizasiya edilmiş dəyərdə hesablanan maliyyə öhdəlikləri üzrə faizlər daxildir. 

1 yanvar 2018-ci il tarixinədək tətbiq olunan siyasət 

Effektiv faiz dərəcəsi 

Faiz gəlirləri və xərcləri mənfəət və ya zərərdə effektiv faiz üsulundan istifadə etməklə tanınırdı. 
Effektiv faiz dərəcəsi hesablanmış gələcək ödəmə və daxilolmaları maliyyə aktivi və ya maliyyə 
öhdəliyinin gözlənilən müddəti boyu (və ya uyğun olduqda daha qısa müddət boyu) maliyyə 
aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin balans dəyərinə düşürən dərəcə idi. Effektiv faiz dərəcəsini 
hesablayarkən Qrup gələcək pul vəsaitlərinin qiymətləndirilməsində gələcək kredit zərərlərini 
deyil, maliyyə alətinin bütün müqavilə şərtlərini nəzərə alırdı.  

Effektiv faiz dərəcəsinin hesablanmasına əməliyyat xərcləri və haqlar və effektiv faiz dərəcəsinin 
ayrılmaz tərkib hissəsi olan ödəniş və ya alış bəndləri daxil idi. Əməliyyat xərclərinə maliyyə 
aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin alınması və ya verilməsinə bilavasitə tətbiq edilə bilən məxsusi 
xərclər də daxil idi. 

Təqdimat 

Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir hesabatında təqdim olunan effektiv faiz metodu ilə 
hesablanan faiz gəlirlərinə daxildir:  
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• Amortizasiya edilmiş dəyərdə hesablanan maliyyə aktivləri üzrə faizlər. 

• MZƏD-də hesablanan törəmə olmayan borc maliyyə alətləri üzrə faiz gəlirləri  

Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir hesabatında təqdim olunan faiz xərcləri özündə 
amortizasiya dəyərində hesablanan maliyyə öhdəliklərini ehtiva edir. 

(e) Haqq və komissiya 
Maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyi üzrə effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi olan haqq və 
komissiya gəlirləri və xərcləri effektiv faiz dərəcəsinə daxil edilir (bax: Qeyd 3(d)) 

Kreditlə əlaqəli haqlar, kredit xidməti haqları və kredit gəlirliliyinin tərkib hissəsi sayılan digər 
haqlar əlaqədar əməliyyat xərcləri ilə birlikdə effektiv faiz üsulundan istifadə etməklə maliyyə 
alətinin proqnoz edilən müddəti boyu faiz gəlirlərinə köçürülür və amortizasiya edilir. 

Mühasibat xidməti haqları, investisiya idarəçiliyi haqları, satış komissiyası, yerləşdirmə haqları, 
sindikasiya haqları daxil olmaqla sair haqq və komissiya gəlirləri əlaqədar xidmətlər göstərildikcə 
tanınır. Kredit öhdəliyi üzrə kredit vəsaitlərinin istifadəsi gözlənilmədiyi halda kredit öhdəliyi 
üzrə əlaqədar haqlar öhdəlik dövrü boyu düzxətli şəkildə tanınır. 

Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında tanınan maliyyə aləti ilə nəticələnən müştəri ilə 
müqavilə qismən MHBS 9, qismən də MHBS 15 çərçivəsində ola bilər. Belə olduğu təqdirdə 
Qrup müqavilənin MHBS 9 çərçivəsinə aid olan hissəsini ayırmaq və ölçmək üçün əvvəlcə MHBS 
9-u, daha sonra qalan hissəyə MHBS 15-i tətbiq edir. 

Sair haqq və komissiya xərcləri əsasən qəbul edilən xidmət xərcləri kimi göstərilən əməliyyat və 
xidmət haqlarına aid edilir. 

(f) Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri 

(i) Təsnifat 
Maliyyə aktivləri – 1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonra tətbiq olunan siyasət 

İlkin tanınma zamanı maliyyə aktivi ya amortizasiya edilmiş dəyərdə, ya SMGƏD, ya da 
MZƏD-də qiymətləndirilən aktiv kimi təsnif edilir.  

Maliyyə aktivi aşağıdakı şərtlərə cavab verdikdə və MZƏD kateqoriyasına aid olmadıqda 
amortizasiya edilmiş dəyərdə qiymətləndirilir:  

• aktiv məqsədi müqavilə üzrə pul vəsaitlərini yığmaq üçün aktivləri saxlamaq olan biznes 
modeli çərçivəsində saxlanılır; və  

• maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə yalnız əsas məbləğ və 
faiz ödəmələrindən ibarət pul vəsaitlərinin artmasına səbəb olur.  

Borc aləti yalnız aşağıdakı şərtlərə cavab verdikdə və MZƏD kateqoriyasına aid olmadıqda 
SMGƏD-də ölçülür: 

• aktiv məqsədi müqavilə üzrə pul vəsaitlərini yığmaq və maliyyə aktivlərini satmaq olan 
biznes modeli çərçivəsində saxlanılır; və  

• maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə yalnız əsas məbləğ və 
faiz ödəmələrindən ibarət pul vəsaitlərinin artmasına səbəb olur.  

Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən maliyyə aktivləri kimi mənfəət və ya zərərdə tanınan 
aşağıdakılar istisna olmaqla, SMGƏD-də ölçülən borc maliyyə aktivləri üzrə mənfəət və zərərlər 
sair məcmu gəlirdə tanınır: 

• effektiv faiz üsulundan istifadə etməklə faiz gəliri;  
• GKZ və əvəzləşdirmələr; və  
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• xarici valyuta mübadiləsi üzrə gəlirlər və zərərlər.  

SMGƏD-də ölçülən borc maliyyə aktivinin tanınması dayandırıldıqda sair məcmu gəlirdə 
tanınan gəlir və ya zərər cəmi kapitaldan çıxarılaraq mənfəət və ya zərərdə təqdim edilir. 

Qeyri-ticari kapital investisiyasının ilkin tanınması zamanı Qrup ədalətli dəyərdə baş verəcək 
əlaqədar dəyişiklikləri sair məcmu gəlirdə təqdim etmək barədə geri dönüşsüz seçim edə bilər. 
Bu seçim hər investisiya üçün fərdi qaydada edilir. 

Belə kapital alətləri üzrə gəlirlər və zərərlər heç zaman mənfəət və ya zərərdə təkrar təsnif 
edilmir və mənfəət və ya zərərdə heç bir dəyərsizləşmə tanınmır. Dividendlər mənfəət və ya 
zərərdə tanınır (bax: Qeyd 3(f)(ii)). İnvestisiya xərclərinin bir qisminin bərpasını aydın əks 
etdirən dividendlər istisnadır. Belə ki, bu halda onlar sair məcmu gəlirdə tanınır. Sair məcmu 
gəlirdə tanınan gəlirlər və zərərlərin cəmi investisiya ləğv edilərkən bölüşdürülməmiş mənfəətə 
köçürülür.   

Bütün digər maliyyə aktivləri MZƏD-də ölçülmüş kimi təsnif edilir. 

Əlavə olaraq, ilkin tanınma zamanı Qrup amortizasiya edilmiş dəyərdə və ya SMGƏD-də ölçülmə 
tələblərinə cavab verən maliyyə aktivini MZƏD-də tanıya bilər. O şərtlə ki, bu tanıma əks təqdirdə 
yarana biləcək uçot xətalarını aradan qaldırsın və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaltsın (bax: Qeyd 
3(f)(iv)). 

Biznes modelinin qiymətləndirilməsi 

Qrup aktivin portfel səviyyəsində saxlandığı biznes modelinin məqsədini qiymətləndirir, belə ki, 
bu model biznesin necə idarə edildiyini və rəhbərliyə təqdim edilən məlumatı daha yaxşı əks 
etdirir. Bu zaman aşağıdakı məlumat nəzərə alınır: 

• Portfel üçün müəyyən edilən siyasət və məqsədlər və bu siyasətlərin təcrübədə tətbiqi. 
Xüsusilə də rəhbərliyin strategiyasının müqavilə üzrə faiz gəlirlərinin qazanılmasına, 
müəyyən faiz dərəcəsini saxlamağa, maliyyə aktivlərinin müddətinin bu aktivləri 
maliyyələşdirən öhdəliklərin müddətinə uyğunlaşdırmağa və ya aktivləri satmaqla pul 
vəsaitlərini reallaşdırmağa fokuslanıb-fokuslanmadığı; 

• Portfelin fəaliyyəti necə qiymətləndirilir və Qrup rəhbərliyinə necə hesabat verilir;  
• Biznes modelinin işinə (və bu biznes modeli çərçivəsində saxlanan maliyyə aktivlərinə) 

təsir göstərən risklər və bu risklər necə idarə edilir;  
• Biznes rəhbərlərinin haqqı necə ödənilir. Məsələn, bu haqq idarə edilən aktivlərin ədalətli 

dəyərinə əsaslanır, yoxsa müqavilə üzrə yığılan pul vəsaitlərinə; və  
• Əvvəlki dövrlərdə satış tezliyi, həcmi və vaxtı, belə satışların səbəbi və gələcək satış 

fəaliyyəti barədə yaratdığı gözləntilər. Bununla belə, satış fəaliyyəti haqqında məlumata 
ayrıca deyil, Qrupun maliyyə aktivlərini idarə etmək üçün müəyyən etdiyi məqsədə necə 
nail olunduğunun və pul vəsaitlərinin necə əldə edildiyinin ümumi qiymətləndirilməsinin 
bir hissəsi kimi baxılır. 

Kommersiya məqsədləri üçün saxlanılan və ya fəaliyyəti ədalətli dəyər əsasında qiymətləndirilən 
maliyyə aktivləri MZƏD-də ölçülür, belə ki, onlar nə müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin yığımı, nə 
də həm müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin yığımı, həm də maliyyə aktivlərinin satışı üçün 
saxlanılmır. 

Müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin yalnız əsas məbləğ və faiz ödəmələri olub-olmadığının 
dəyərləndirilməsi  

Bu qiymətləndirmənin məqsədləri üçün “əsas” dedikdə ilkin tanınma zamanı maliyyə aktivinin 
ədalətli dəyəri başa düşülür. “Faiz” dedikdə pulun zaman dəyəri və müəyyən zaman dövründə 
ödənilməli əsas məbləğlə əlaqədar kredit riski və sair əsas kredit riskləri və xərcləri (məsələn, 
likvidlik riski və inzibati xərclər), eləcə də mənfəət marjası üçün ödəniş nəzərdə tutulur. 
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Müqavilə üzrə pul axınlarının yalnız əsas məbləğ və faiz ödəmələri olub-olmamasının 
qiymətləndirilməsində Qrup alətin müqavilə şərtlərini nəzərə alacaq. Bu qiymətləndirmə maliyyə 
aktivində həmin aktivin bu şərtə əməl etməməsi ilə nəticələnən müqavilə üzrə pul axınlarının 
müddəti və ya məbləğini dəyişə bilən müqavilə şərtinin olub-olmamasını əhatə edəcək. 
Qiymətləndirmə zamanı Qrup aşağıdakıları nəzərə alacaq:  

• pul axınlarının məbləği və müddətini dəyişəcək şərti hadisələr;  
• maliyyə levereci;  
• vaxtından əvvəl ödəniş və müddətin uzadılması şərtləri;  
• Qrupun müəyyən aktivlərdən gələn pul axınlarına olan iddialarını məhdudlaşdıran şərtlər 

(məs., reqressiz aktivlər); və  
• pulun zaman dəyərini dəyişən xüsusiyyətlər, məsələn, faiz dərəcələrinin mütəmadi 

yenilənməsi. 

Təkrar təsnifat 

Maliyyə aktivləri, Qrupun maliyyə aktivlərini idarə etdiyi biznes modelini dəyişdikdən sonrakı 
dövr istisna olmaqla, ilkin tanınmadan sonra yenidən təsnif edilmir. 

Maliyyə aktivləri – 1 yanvar 2018-ci il tarixinədək tətbiq olunan siyasət 

Qrup maliyyə aktivlərini aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnif edirdi: 

• kreditlər və debitor borcları; 
• ödəniş tarixinədək saxlanılan aktivlər; 
• satıla bilən aktivlər;  

Bax: Qeyd 3(g),(h),(k). 

Maliyyə öhdəlikləri 

Qrup maliyyə təminatları və kredit öhdəliklərindən fərqli maliyyə öhdəliklərini amortizasiya 
edilmiş dəyərdə və ya MZƏD-də ölçür. 

Maliyyə öhdəlikləri (maliyyə qurumlarının və vətəndaşların əmanətləri, müddətli borc vəsaitləri 
və sair maliyyə öhdəlikləri daxil olmaqla) ilkin olaraq əməliyyat xərcləri çıxılmaqla ədalətli 
dəyərdə, daha sonra effektiv faiz üsulundan istifadə etməklə və faiz xərcləri faktiki gəlirdə 
tanınmaqla amortizasiya edilmiş dəyərdə qiymətləndirilir. 

Təkrar təsnifat 

Maliyyə öhdəlikləri ilkin tanınmadan sonra təkrar təsnif edilmir. 

(ii) Tanınmanın dayandırılması 
Maliyyə aktivləri 

Qrup maliyyə aktivini tanımağı o zaman dayandırır ki, maliyyə aktivindən gələn pul vəsaitlərinə 
olan müqavilə hüquqlarının müddəti bitir və ya əməliyyatda müqavilə üzrə pul vəsaitlərini 
almaq hüququnu ötürür ki, bu halda maliyyə aktivlərinə sahib olmaqla bağlı bütün risklər və 
faydalar da ötürülür və ya Qrup sahibliklə bağlı bütün riskləri və faydaları nə ötürür, nə də 
özündə saxlayır və maliyyə aktivinə nəzarəti özündə saxlamır.  

Maliyyə aktivinin tanınması dayandırıldıqda aktivin ümumi balans dəyəri (və ya aktivin 
tanınması dayandırılmış hissəsinə ayrılmış ümumi balans dəyəri) və alınan təzminat cəmi (i) 
əldə edilmiş kompensasiya (əldə edilmiş hər yansı yeni aktiv çıx götürülmüş hər hansı yeni 
öhdəlik daxil olmaqla) və (ii) sair məcmu gəlirdə tanınan hər hansı toplam gəlir və zərər 
arasındakı fərq mənfəət və ya zərərdə tanınır.  

Qeyd 3(f)(i)-də izah edildiyi kimi, 1 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən SMGƏD-də təyin 
edilən kapital investisiya qiymətli kağızlarına münasibətdə sair məcmu gəlirdə tanınan istənilən 
toplam qazanc/zərər belə qiymətli kağızların tanınması dayandırıldıqda mənfəət və ya zərərdə 
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tanınmır. Tanınması dayandırılmış ötürülən maliyyə aktivlərinin Qrup tərəfindən yaradılan və ya 
bölüşdürülməyən istənilən faizi ayrıca aktiv və ya öhdəlik kimi tanınır. 

Qrup maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatında tanınan aktivlərin ötürüldüyü 
əməliyyatlarda iştirak edir, lakin ötürülən aktivlər və ya onların bir qisminə aid risk və 
faydaların ya hamısını, ya da əhəmiyyətli hissəsini saxlayır. Belə hallarda ötürülən aktivlərin 
tanınması dayandırılmır. Belə əməliyyatlara misal kimi qiymətli kağızların icarəsini və satış və 
repo əməliyyatlarını göstərmək olar.  

Qrupun maliyyə aktivi üzrə risk və müəllif hüquqlarının əhəmiyyətli hissəsini saxlamadığı, 
ötürmədiyi və aktiv üzərində nəzarəti saxladığı əməliyyatlarda Qrup ötürülən aktivin dəyərindəki 
dəyişikliklərin təsirinə məruz qaldığı dərəcədə aktivi tanımaqda davam edir. 

Maliyyə öhdəlikləri 

Qrup müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirildikdə və ya ləğv edildikdə və ya müddəti bitdikdə 
maliyyə öhdəliyini tanımağı dayandırır. 

(iii) Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin modifikasiyası 
1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonra tətbiq olunan siyasət 

Maliyyə aktivləri 

Maliyyə aktivinin şərtləri dəyişərsə, Qrup dəyişmiş aktiv üzrə pul vəsaitlərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişib-dəyişmədiyini qiymətləndirir. Pul vəsaitlərində əhəmiyyətli fərqlər olduğu 
təqdirdə (“əhəmiyyətli modifikasiya”) ilkin maliyyə aktivi üzrə pul vəsaitlərinə dair müqavilə 
üzrə hüquqların vaxtı keçmiş sayılır. Belə olan halda ilkin maliyyə aktivinin tanınması 
dayandırılır və yeni maliyyə aktivi müvafiq əməliyyat xərcləri daxil olmaqla ədalətli dəyərdə 
tanınır. Modifikasiya ilə əlaqədar daxil olan istənilən haqların uçotu aşağıdakı şəkildə aparılır:  

• yeni aktivin ədalətli dəyərinin müəyyən edilməsi haqları və müvafiq əməliyyat 
xərclərinin ödəniş haqları aktivin ilkin qiymətləndirilməsinə daxil edilir; və 

• sair haqlar tanınmanın dayandırılması üzrə gəlir və ya zərərin bir hissəsi kimi mənfəət və 
ya zərərdə tanınır.  

Mövcud maliyyə aktivləri və ya maliyyə öhdəlikləri üzrə pul vəsaitlərində modifikasiya mövcud 
müqavilə şərtlərindən qaynaqlandığı təqdirdə modifikasiya sayılmır. Məsələn, kredit 
sövdələşməsi Qrupdan tələb etdiyi təqdirdə ARMB-nın əsas faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərə 
görə Qrupun faizə dərəcələrinə tətbiq etdiyi modifikasiyalar. 

Qrup modifikasiyanın əhəmiyyətli olub-olmadığına, yəni ilkin maliyyə aktivi və dəyişikliyə 
uğramış və ya əvəzlənmiş maliyyə aktivi üzrə pul vəsaitlərinin əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqləndiyinə dair kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirməsi aparır. Qrup kəmiyyət və keyfiyyət 
amillərinə əsaslanaraq modifikasiyanın əhəmiyyətli olub-olmadığını növbəti ardıcıllıqda 
qiymətləndirir: keyfiyyət amilləri, kəmiyyət amilləri, keyfiyyət və kəmiyyət amillərinin birgə 
təsiri. Pul vəsaitləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyi təqdirdə ilkin maliyyə aktivi üzrə pul 
vəsaitlərinə dair müqavilə hüquqlarının vaxtı bitmiş sayılır. Bu qiymətləndirmə zamanı Qrup 
maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması təlimatını nümunə götürür. 

Qrup aşağıdakı keyfiyyət amillərinə əsaslanaraq modifikasiyanın əhəmiyyətli olduğu qənaətinə 
gəlir: 

• maliyyə aktivinin valyutasının dəyişməsi;  
• girov və ya sair kredit təminatlarının dəyişməsi; 
• maliyyə aktivinin şərtlərində əsas məbləğ və faiz  ödəmələri (SPPI) meyarına 

uyğunsuzluqla nəticələnən dəyişiklik (məs., konvertasiya funksiyasının əlavə edilməsi) 
(1 yanvar 2018-ci il tarixindən tətbiq edilir). 
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Pul vəsaitləri borcalanın maliyyə çətinlikləri yaşadığı zaman modifikasiya edilərkən, adətən 
modifikasiyanın məqsədi şərtləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yeni aktiv yaratmaq deyil, ilkin 
müqavilə şərtlərinin mümkün qədər bərpa edilməsidir. Qrup maliyyə aktivini pul vəsaitlərinin 
bağışlanması ilə nəticələnəcək şəkildə dəyişməyi planlaşdırdıqda ilk öncə aktiv qisminin 
modifikasiyadan əvvəl silinib-silinməyəcəyini nəzərə alır (borcların silinməsi siyasəti aşağıda 
təqdim edilib). Bu yanaşma kəmiyyət qiymətləndirməsinə təsir göstərir və belə hallarda 
tanınmanın dayandırılması meyarlarının heç də həmişə nəzərə alınmadığını göstərir. Daha sonra 
Qrup modifikasiyanın əhəmiyyətli olub-olmadığına dair keyfiyyət qiymətləndirməsi aparır. 

Amortizasiya edilmiş dəyərdə və ya SMGƏD-də qiymətləndirilən maliyyə aktivində 
modifikasiya maliyyə aktivinin tanınmasının dayandırılması ilə nəticələnmədikdə Qrup ilk öncə 
aktivin ilkin effektiv faiz dərəcəsindən istifadə etməklə maliyyə aktivinin ümumi balans dəyərini 
təkrar hesablayır və alınmış düzəlişi mənfəət və ya zərərdə modifikasiya üzrə gəlir və ya zərər 
kimi tanıyır. Dəyişən dərəcəli maliyyə aktivlərində modifikasiya üzrə gəlir və ya zərəri 
hesablamaq üçün istifadə edilən ilkin effektiv faiz dərəcəsinin modifikasiya anında mövcud 
bazar şərtlərini əks etdirməsi məqsədilə düzəlişlər edilir. Modifikasiyanın bir hissəsi olan 
istənilən ödənilmiş xərclər və haqlar və alınan haqlar modifikasiya edilmiş maliyyə aktivinin 
ümumi balans dəyərində əks etdirilir və modifikasiya edilmiş maliyyə aktivinin qalan müddəti 
boyu amortizasiya edilir. 

Modifikasiya borcalanın maliyyə çətinlikləri ilə bağlı həyata keçirildiyi təqdirdə (bax: Qeyd 
(3(f)(v)) gəlir və ya zərər dəyərsizləşmə zərərləri ilə birlikdə təqdim edilir. Digər hallarda isə 
effektiv faiz üsulundan istifadə etməklə hesablanmış faiz gəliri kimi təqdim edilir (bax: Qeyd 
3(d)). 

Borcalanın kredit məbləğini vaxtından əvvəl əhəmiyyətli cəriməyə məruz qalmadan faizsiz 
ödəmək seçimi olduğu sabit dərəcəli kreditlər üçün Qrup faiz dərəcəsini dəyişən dərəcəli maliyyə 
alətləri üzrə təlimatdan çıxış edərək cari bazar dərəcəsinə uyğun dəyişir. Bu o deməkdir ki, 
effektiv faiz dərəcəsinə də gözləntilərə uyğun düzəlişlər edilir. 

Maliyyə öhdəlikləri 

Qrup maliyyə öhdəliyinin tanınmasını şərtləri dəyişdikdə və dəyişmiş öhdəlik üzrə pul vəsaitləri 
əhəmiyyətli fərqləndikdə dayandırır. Belə olan halda dəyişmiş şərtlər əsasında yeni maliyyə 
öhdəliyi ədalətli dəyərdə tanınır. Maliyyə öhdəliyinin balans dəyərindəki fərq ləğv edilir və yeni 
maliyyə öhdəliyi dəyişmiş şərtlərlə mənfəət və ya zərərdə tanınır. Ödənilmiş kompensasiyaya 
ötürülmüş qeyri-maliyyə aktivləri (əgər varsa) və yeni dəyişdirilmiş maliyyə öhdəliyi daxil 
olmaqla öhdəliklər daxildir. 

Qrup keyfiyyət amilləri, kəmiyyət amilləri və birlikdə keyfiyyət və kəmiyyət amillərini nəzərə 
alaraq modifikasiyanın əhəmiyyətli olub-olmadığının kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirməsini 
aparır. Qrup aşağıdakı keyfiyyət amillərinə əsaslanaraq modifikasiyanın əhəmiyyətli olduğu 
qərarına gəlir:  

• maliyyə öhdəliyinin valyutasının dəyişməsi;  
• girov və ya sair kredit təminatlarının dəyişməsi; 
• konvertasiya funksiyasının daxil edilməsi; 
• maliyyə öhdəliyində subordinasiyanın dəyişməsi. 

Yeni şərtlərə əsasən, alınmış haqlar çıxılmaqla ödənilmiş haqlar daxil və ilkin effektiv faiz 
dərəcəsinə əsasən diskontlaşdırılmaqla, diskontlaşdırılmış cari dəyər ilkin maliyyə öhdəliyi üzrə 
qalan pul vəsaitlərinin diskontlaşdırılmış cari dəyərindən ən azı 10 faiz fərqləndikdə kəmiyyət 
qiymətləndirməsinin şərtləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.  

Maliyyə öhdəliyində modifikasiya tanınmanın dayandırılmasına səbəb olmadıqda öhdəliyin 
amortizasiya edilmiş dəyəri dəyişikliyə uğramış pul vəsaitlərinin ilkin effektiv faiz dərəcəsində 
diskontlaşdırılması və alınan gəlir və ya zərərin mənfəət və ya zərərdə tanınması ilə təkrar 
hesablanır. Dəyişən dərəcəli maliyyə öhdəlikləri üçün dəyişmiş gəlir və ya zərəri hesablamaq 
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məqsədilə istifadə edilən ilkin effektiv faiz dərəcəsinə modifikasiya zamanı cari bazar şərtlərini 
əks etdirməsi üçün düzəlişlər edilir. Bununla bağlı yaranan hər hansı xərclər və ya haqlar 
öhdəliyin balans dəyərinə düzəliş kimi tanınır və alət üzərində effektiv faiz dərəcəsinin təkrar 
hesablanması yolu ilə dəyişikliyə uğramış maliyyə öhdəliyinin qalan müddəti üzrə amortizasiya 
edilir. 
1 yanvar 2018-ci il tarixinədək tətbiq olunan siyasət 

Maliyyə aktivləri 

Maliyyə aktivlərinin şərtləri dəyişikliyə uğradıqda Qrup dəyişmiş aktiv üzrə pul vəsaitlərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib-dəyişmədiyini dəyərləndirirdi. Pul vəsaitləri əhəmiyyətli 
dəyişikliyə uğradığı təqdirdə ilkin maliyyə aktivi üzrə pul vəsaitlərinin müqavilə şərtlərinin 
vaxtı keçmiş sayılırdı. Belə olan halda ilkin maliyyə aktivlərinin tanınması dayandırılır (bax: 
Qeyd 3(f)(ii)) və yeni maliyyə aktivi ədalətli dəyərində tanınırdı. 

Maliyyə aktivinin şərtləri borcalanın maliyyə çətinlikləri yaşamasına görə dəyişdikdə və aktivin 
tanınması dayandırılmadıqda aktivin dəyərsizləşməsi modifikasiyadan öncəki faiz dərəcəsi ilə 
ölçülürdü (bax: Qeyd 3(f)(v)). 

Maliyyə öhdəlikləri 

Maliyyə öhdəliyinin şərtləri dəyişikliyə uğradıqda və dəyişmiş öhdəlik üzrə pul vəsaitləri 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndikdə Qrup bu öhdəliyi tanımağı dayandırırdı. Bu halda dəyişmiş 
şərtlərə əsaslanan yeni maliyyə öhdəliyi ədalətli dəyərində tanınırdı. Maliyyə öhdəliyinin balans 
dəyərindəki fərq ödənilir və ödənilmiş təzminat mənfəət və ya zərərdə tanınırdı. Ödənilmiş 
təzminata ötürülmüş qeyri-maliyyə aktivləri (varsa) və yeni dəyişmiş maliyyə öhdəlikləri daxil 
olmaqla öhdəliklərin götürülməsi də daxil idi. 

Maliyyə öhdəliyində modifikasiya tanınmanın dayandırılmasına səbəb olmadıqda çəkilən 
istənilən xərc və haqlar öhdəliyin balans dəyərinə düzəliş kimi tanınır və alət üzərində effektiv 
faiz dərəcəsinin təkrar hesablanması yolu ilə dəyişikliyə uğramış maliyyə öhdəliyinin qalan 
müddəti üzrə amortizasiya edilirdi. 

(iv) Mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərdə tanınma
Maliyyə aktivləri

İlkin tanınma zamanı Qrup müəyyən maliyyə aktivlərini MZƏD-də tanımışdı, belə ki, bu cür
tanıma əks təqdirdə yarana biləcək uçot xətalarını aradan qaldırır və ya əhəmiyyətli dərəcədə
azaldır.

1 yanvar 2018-ci il tarixindən əvvəl Qrup müəyyən maliyyə aktivlərini həm də aktivlərin ədalətli
dəyər əsasında idarə edildiyi, qiymətləndirildiyi və daxili hesabatda göstərildiyi üçün MZƏD-də
tanımışdır.

Maliyyə öhdəlikləri

Qrup müəyyən maliyyyə öhdəliklərini aşağıdakı vəziyyətlərdən birində MZƏD-də tanımışdır:

• Öhdəliklər ədalətli dəyər əsasında idarə edildikdə, qiymətləndirildikdə və daxili
hesabatda göstərildikdə; və ya

• Belə tanıma əks təqdirdə yarana biləcək uçot xətalarını aradan qaldırdıqda və ya
əhəmiyyətli dərəcədə azaltdıqda.

Qeyd 4-də MZƏD-də tanınmış hər sinif maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin məbləği 
göstərilmişdir. Qeyd 3(f)(iv)-də hər tanınmanın əsasları müvafiq aktiv və ya öhdəliyə uyğun 
göstərilmişdir. 
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(v) Dəyərsizləşmə 
Həmçinin bax: Qeyd 25(a)  

1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonra tətbiq olunan siyasət 

Qrup MZƏD-də qiymətləndirilməyən növbəti maliyyə alətləri üzrə gözlənilən kredit zərərləri 
(GKZ) üçün zərər ehtiyatlarını tanıyır:  

• borc alətləri olan maliyyə aktivləri; 
• maliyyə təminatı üzrə müqavilələr; və 
• verilən kredit öhdəlikləri. 

Kapital investisiyalarının dəyərsizləşməsi üzrə zərər tanınmır. 

Qrup zərər ehtiyatlarını, 12 aylıq GKZ kimi hesablanan aşağıdakılar istisna olmaqla, bütün dövr 
üçün GKZ məbləğinə bərabər qiymətlədirir:  

• hesabat tarixində kredit riski aşağı müəyyən edilən borc investisiya qiymətli kağızları;  
• ilkin tanınmadan sonra kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artmayan digər maliyyə alətləri 

(bax: Qeyd 25 (a)). 

Qrup kreditin risk dərəcəsi qlobal olaraq qəbul edilmiş “investisiya dərəcəsi” anlayışına bərabər 
olduğu təqdirdə borc investisiya qiymətli kağızlarının kredit riskinin aşağı olduğunu qəbul edir. 

12 aylıq GKZ hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində maliyyə alətinin defolt hadisəsindən yaranan 
GKZ payıdır. 12 aylıq GKZ tanınan maliyyə alətləri “Mərhələ 1” maliyyə aləti adlandırılır. 

Bütün dövr üçün GKZ maliyyə alətinin gözlənilən müddəti ərzində mümkün bütün defolt 
hadisələrindən yaranan GKZ-dir. Bütün dövrü üçün GKZ tanınan maliyyə alətləri ilkin 
tanınmadan sonra kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artıqda, lakin maliyyə alətləri kredit üzrə 
dəyərsizləşmədikdə “Mərhələ 2” maliyyə alətləri,  maliyyə alətləri kredit üzrə dəyərsizləşdikdə 
isə “Mərhələ 3” maliyyə alətləri adlandırılır.  

Gözlənilən kredit zərərlərinin ölçülməsi 

GKZ kredit zərərlərinin ehtimal əsasında ölçülən qiymətləndirilməsidir. Onlar aşağıdakı şəkildə 
ölçülür:  

• hesabat tarixində kredit üzrə dəyərsizləşməmiş maliyyə aktivləri: bütün gözlənilən əldə 
edilməmiş pul vəsaitlərinin cari dəyəri (yəni müqavilə əsasında müəssisəyə ödənilməli 
pul vəsaitləri ilə Qrupun əldə etməyi gözlədiyi pul vəsaitləri arasındakı fərq);  

• hesabat tarixində kredit üzrə dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri: ümumi balans dəyəri ilə 
hesablanmış gələcək pul axınları arasındakı fərq;  

• istifadə edilməmiş kredit öhdəlikləri: öhdəlik istifadə edildikdə müqavilə üzrə Qrupa 
ödənilməli pul vəsaitləri ilə Qrupun almağı gözlədiyi pul vəsaitləri arasındakı fərqin cari 
dəyəri; və 

• maliyyə təminatı üzrə müqavilələr: Qrupun bərpa etməyi gözlədiyi məbləğlər çıxılmaqla 
borclar üzrə gözlənilən ödənişlərin cari dəyəri. 
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Restrukturizasiya edilmiş maliyyə aktivləri 

Maliyyə aktivinin şərtləri yenidən nəzərdən keçirildikdə və ya modifikasiya edildikdə və ya 
mövcud maliyyə aktivi borcalanın maliyyə çətinlikləri yaşaması səbəbindən yenisi ilə 
əvəzləndikdə maliyyə aktivinin tanınmasının dayandırılıb-dayandırılmaması dəyərləndirilir 
(bax: Qeyd 3(f)(iii)) və GKZ aşağıdakı şəkildə ölçülür: 

• Gözlənilən restrukturizasiya mövcud aktivin tanınmasının dayandırılmasına səbəb 
olmadıqda modifikasiya olunmuş maliyyə aktivindən gözlənilən pul vəsaitləri mövcud 
aktiv üzrə azalacaq pul vəsaitlərinin hesablanmasına daxil edilir (bax: Qeyd 25(a)).  

• Gözlənilən restrukturizasiya mövcud aktivin tanınmasının dayandırılmasına səbəb 
olacaqsa, yeni aktivin gözlənilən ədalətli dəyəri ilə mövcud maliyyə aktivinin 
tanınmasının dayandırılması anında bu aktiv üzrə yekun pul vəsaiti kimi davranılır. Bu 
məbləğ mövcud maliyyə aktivinin ilkin effektiv faiz dərəcəsindən istifadə etməklə 
mövcud maliyyə aktivi üzrə tanınmanın dayandırılmasının gözlənilən tarixindən hesabat 
tarixinədək diskont edilən çatışmayan pul vəsaitlərinin hesablanmasına daxil edilir. 

Kredit üzrə dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri 

Hər hesabat tarixində Qrup amortizasiya edilmiş dəyərdə hesablanmış maliyyə aktivlərinin 
kredit üzrə dəyərsizləşməsini qiymətləndirir. Maliyyə aktivi üzrə proqnoz edilən gələcək pul 
vəsaitlərinə mənfi təsir göstərən bir və ya daha çox hadisə baş verdikdə maliyyə aktivi “kredit 
üzrə dəyərsizləşmiş” sayılır. 

Maliyyə aktivinin kredit üzrə dəyərsizləşdiyinin sübutuna aşağıdakı müşahidə edilə bilən 
məlumat daxildir:  

• borcalan və ya emitentin mühüm maliyyə çətinliyi yaşaması;  
• müqavilə şərtinin pozulması, məsələn, defolt və ya gecikdirmə;  
• Qrup tərəfindən Qrupun dəyişməyəcəyi şərtlərlə kredit və ya avansın restrukturizasiyası;  
• borcalanın müflis olacağı və ya maliyyə-təşkilati strukturunun dəyişəcəyi ehtimal 

edildikdə; və ya   
• maliyyə çətinlikləri səbəbindən qiymətli kağızlar üçün fəal bazarın olmaması;. 

Borcalanın vəziyyətinin pisləşməsinə görə şərtləri yenidən razılaşdırılmış kredit, müqavilə üzrə 
pul vəsaitlərinin ödənilməyəcəyi riski əhəmiyyətli dərəcədə azaldığı və dəyərsizləşmənin başqa 
əlamətləri olmadığı hallar istisna olmaqla, kredit üzrə dəyərsizləşmiş sayılır. Əlavə olaraq, 
ödənişi 90 gündən çox gecikdirilmiş pərakəndə kredit dəyərsizləşmiş sayılır. 

Dövlət borcuna investisiyanın kredit üzrə dəyərsizləşmiş olub-olmadığını qiymətləndirərkən 
Qrup aşağıdakı amilləri nəzərə alır.  

• İstiqraz üzrə gəlirlərdə əks olunan kredit qabiliyyətinin bazar qiymətləndirməsi.  
• Kredit qabiliyyətinə reytinq agentliklərinin qiyməti.  
• Ölkənin yeni borc verilməsi üçün kapital bazarlarına çıxış qabiliyyəti.  
• Emitentin könüllü və ya icbari borc bağışlama nəticəsində zərər çəkə biləcəyi borc 

restrukturizasiyası ehtimalı.  
• Həmin ölkəyə “son instansiya borcverən” kimi lazımi dəstəyi göstərmək üçün beynəlxalq 

dəstək mexanizmlərinin olması və belə mexanizmlərdən istifadə ilə bağlı dövlət və 
agentliklərin niyyətinin əks olunduğu ictimai bəyannamələr. Bura həmin mexanizmlərin 
dərinliyinin və siyasi niyyətdən asılı olmayaraq tələb olunan meyarlara cavab vermək 
qabiliyyətinin olub-olmadığının qiymətləndirməsi daxildir. 

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda GKZ üzrə ehtiyatın təqdimatı 

GKZ üzrə ehtiyat maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda aşağıdakı şəkildə 
təqdim edilir:  

• amortizasiya dəyərində ölçülən maliyyə aktivləri: aktivlərin ümumi balans dəyərindən 
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çıxılma kimi 
• kredit öhdəlikləri və maliyyə təminatları üzrə müqavilələr: ümumi olaraq, müəddəa kimi; 
• maliyyə aləti həm istifadə edilmiş, həm də edilməmiş komponentlərdən ibarət olduqda və 

Qrup kredit öhdəliyi komponenti üzrə GKZ-ni istifadə edilmiş komponentdən ayrı 
müəyyən edə bilmədikdə: Qrup hər iki komponent üçün zərər ehtiyatını birgə təqdim edir. 
Birləşdirilmiş məbləğ istifadə edilmiş kredit komponentinin ümumi balans məbləğindən 
tutulma kimi təqdim edilir. İstifadə edilmiş kredit komponentinin ümumi balans 
məbləğindən sonra qalan zərər ehtiyatı ehtiyat kimi təqdim edilir; və 

• SMGƏD-də ölçülən borc alətləri: bu aktivlərin balans dəyəri ədalətli dəyərdə olduğu 
üçün maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda heç bir zərər ehtiyatı 
tanınmır. Bununla belə, zərər ehtiyatı ədalətli dəyər ehtiyatında açıqlanır və tanınır.  

Borcların silinməsi 

Kreditlər maliyyə aktivlərini tam və ya qismən bərpa etmək üçün əsaslı gözlənti olmadığı 
təqdirdə tam və ya qismən silinir. Bu adətən Qrup borcalanın silinməsi nəzərdə tutulan məbləği 
ödəmək üçün kifayət qədər pul vəsaiti yaradacaq aktivlərinin və ya gəlir mənbəyinin olmadığını 
müəyyən etdikdə baş verir. Bu qiymətləndirmə fərdi aktiv səviyyəsində həyata keçirilir.  

Silinmiş məbləğlərin bərpası mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir hesabatında “maliyyə 
alətlərinin dəyərsizləşməsi zərərləri”nə daxil edilir.  

Silinmiş maliyyə aktivləri ödənilməli məbləğlərin bərpası üzrə Qrup prosedurlarına əməl etmək 
məqsədilə hüquqi tədbirlərin predmeti olaraq qalır. 

1 yanvar 2018-ci il tarixinədək tətbiq olunan siyasət  

Dəyərsizləşməyə dair obyektiv sübut 

Hər hesabat tarixində Qrup MZƏD-də uçota alınmamış maliyyə aktivinin dəyərdən düşməsinin 
obyektiv sübutunun olub-olmadığını dəyərləndirirdi. Maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri 
qrupu zərərin aktivin (aktivlərin) ilkin tanınmasından sonra baş verdiyinə və zərərin aktiv 
(aktivlər) üzrə gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsirinin etibarlı şəkildə hesablanmasına dair 
obyektiv sübut olduğu təqdirdə “dəyərdən düşmüş” sayılırdı. 

Əlavə olaraq ödənişi 90 gün və daha çox gecikmiş pərakəndə krediti də dəyərdən düşmüş 
sayılırdı. 

Maliyyə aktivinin dəyərsizləşməsinin obyektiv sübutuna aid edilirdi: 

• borcalan və ya emitentin əhəmiyyətli maliyyə çətinlikləri ilə üzləşməsi; 
• borcalanın ödənişi gecikdirməsi və ya defoltu; 
• Qrup tərəfindən kredit və ya avansın Qrupun əksini nəzərdən keçirməyəcəyi şərtlərlə 

restrukturizasiyası; 
• borcalanın və ya emitentin iflas edəcəyinin göstəriciləri; 
• qiymətli kağızın fəal bazarının yox olması; və ya 
• aktivlər qrupuna dair qrupda borcalan və ya emitentlərin ödəmə vəziyyətində mənfi 

dəyişikliklər və ya qrupda defoltlarla nəticələnəcək iqtisadi vəziyyətlər kimi müşahidə 
edilə bilən məlumat. 

Müqavilə üzrə pul vəsaitlərini geri almamaq riskinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və 
dəyərsizləşmənin digər göstəricilərinin olmadığına dair sübut olmadıqda, borcalanın 
vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar şərtləri yenidən razılaşdırılmış kredit adətən dəyərdən 
düşmüş sayılırdı. 

Bundan başqa kapital qiymətli kağızlarına edilmiş investisiyanın ədalətli dəyərinin ilkin 
dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə və ya uzun müddət düşməsi dəyərsizləşmənin obyektiv sübutu 
sayılırdı. Ümumilikdə, Qrup 20% azalmanı “əhəmiyyətli” və doqquz aylıq müddəti “uzun 
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müddət” sayırdı. Buna baxmayaraq, xüsusi hallarda daha az azalmaya və ya daha qısa müddətə 
də bu anlayışlar aid edilirdi. 

Qrup kreditlər və debitor borcları və ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli 
kağızlarının dəyərsizləşməsi üzrə sübutu həm xüsusi aktiv səviyyəsində, həm də kollektiv 
səviyyədə nəzərdə keçirirdi. Bütün fərdi əhəmiyyətli kreditlər və debitor borcları və ödəniş 
tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları xüsusi dəyərsizləşmə üzrə 
qiymətləndirilirdi. Xüsusi dəyərsizləşmə baş vermədiyi müəyyən edilənlər kollektiv şəkildə baş 
vermiş, lakin hələ aşkar edilməmiş dəyərsizləşmə üzrə qiymətləndirilirdi. Fərdi əhəmiyyətli 
olmayan kreditlər və debitor borcları və ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli 
kağızları, kreditləri və avansları və ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarını 
oxşar kredit riski xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılmaqla, kollektiv şəkildə dəyərsizləşmə üzrə 
qiymətləndirilirdi.   

Dövlət borclarına investisiyanın dəyərdən düşüb-düşmədiyini qiymətləndirərkən Qrup aşağıdakı 
amilləri nəzərə alırdı:  

• İstiqraz üzrə gəlirlərdə əks olunan kredit qabiliyyətinin bazar qiymətləndirməsi.  
• Kredit qabiliyyəti üzrə reytinq agentliklərinin qiyməti.  
• Ölkənin yeni borc üçün kapital bazarlarına çıxış imkanı.  
• Borcverənin borcu könüllü və ya məcburi şəkildə bağışlayaraq zərərə məruz qalması ilə 

nəticələnəcək borc restrukturizasiyası ehtimalı.  
Həmin ölkəyə “son instansiya borcverən” dəstəyi göstərmək üçün qüvvədə olan beynəlxalq dəstək 
mexanizmləri, o cümlədən dövlətlərin və agentliklərin bu mexanizmlərdən istifadə etməklə bağlı 
ictimai bəyanatlarda bildirdikləri niyyətləri. Bura bu mexanizmlərin dərinliyinin və, siyasi 
niyyətdən asılı olmayaraq, tələb olunan meyara cavab vermək imkanının olub-olmadığının 
qiymətləndirilməsi də daxildir. 

Fərdi və ya kollektiv qiymətləndirmə 

Dəyərsizləşmənin fərdi ölçülməsi rəhbərliyin gözlənilən pul vəsaitlərinin cari dəyəri üzrə ən 
yüksək proqnozlarına əsaslanırdı. Bu pul vəsaitlərini qiymətləndirərkən rəhbərlik borcalanın 
maliyyə vəziyyəti və mövcud təminatın xalis satış dəyəri haqqında mühakimələr yürüdürdü. Hər 
dəyərdən düşmüş aktiv öz məziyyətlərinə görə qiymətləndirilir və iş strategiyası və bərpa 
edilməsi mümkün sayılan pul vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi Kredit Riski funksiyası tərəfindən 
müstəqil şəkildə təsdiqlənirdi.  

Bircins kreditlərdən ibarət qruplar üçün kollektiv ehtiyat Koks reqressiyası (və ya mütənasib 
risklər reqressiyası) kimi statistik metodlarla müəyyən edilirdi. Bu modelə əsasən müəyyən 
edilmiş hadisənin baş verdiyi zaman bir neçə dəyişənin təsiri araşdırılır. Rəhbərlik 
metodologiyanın tətbiqi nəticəsində hesablanmış zərərə hesabat tarixində iqtisadi şəraiti və 
məhsul çeşidlərini əks etdirməsi üçün müvafiq şəkildə düzəlişlər edilməsini təmin edirdi. 

Kollektiv şəkildə baş vermiş, lakin hələ aşkar edilməmiş zərər üzrə ehtiyat kreditlər və debitor 
borcları və oxşar kredit riski xüsusiyyətləri olan ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya 
qiymətli kağızları portfellərinə məxsus kredit zərərlərini təmin edirdi, o şərtlə ki, bu portfellərdə 
dəyərsizləşmiş alətlər olsun, lakin aşkar edilə bilməsin. 

Kollektiv zərər ehtiyatına olan ehtiyacı qiymətləndirərkən rəhbərlik kredit keyfiyyəti, portfelin 
ölçüsü, sıxlığı və iqtisadi amilləri nəzərə alırdı. Tələb olunan ehtiyatı hesablayarkən məxsusi 
zərərlərin necə modelləşdirildiyini müəyyən etmək və keçmiş təcrübə və mövcud iqtisadi şəraitə 
əsasən lazımi məlumat parametrlərini müəyyən etmək üçün ehtimallar irəli sürülürdü. Ehtiyat 
məbləğinin dəqiqliyi kollektiv ehtiyatı müəyyən edərkən istifadə edilən model ehtimallarından 
və parametrlərdən asılı olurdu. 

Kollektiv şəkildə baş vermiş, lakin hələ aşkar edilməmiş zərər üzrə ehtiyatın şamil edildiyi 
kreditlər dəyərsizləşmiş sayılmırdı. 
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Dəyərsizləşmənin qiymətləndirilməsi 

Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən aktivlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər balans dəyəri ilə 
aktivin ilkin effektiv faiz dərəcəsində diskontlaşdırılmış hesablanmış gələcək pul vəsaitlərinin cari 
dəyəri arasındakı fərq kimi hesablanırdı. Satıla bilən aktivlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərər balans 
dəyəri ilə ədalətli dəyər arasında fərq kimi hesablanırdı. 

Dəyərsizləşmə üzrə bərpa 

• Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən aktivlər üçün: dəyərsizləşmə tanındıqdan sonra baş 
verən hadisə dəyərsizləşmə üzrə zərərin azalmasına səbəb olduqda dəyərsizləşmə üzrə 
zərərdə azalan məbləğ mənfəət və ya zərərdə bərpa edilirdi. 

• Satıla bilən borc qiymətli kağızları üçün: sonrakı dövrdə dəyərsizləşmiş borc qiymətli 
kağızının ədalətli dəyəri artdıqda və bu artım obyektiv olaraq dəyərsizləşmə üzrə zərər 
tanındıqdan sonra baş vermiş hadisə ilə bağlı olduqda, dəyərsizləşmə üzrə zərər məbləği 
mənfəət və ya zərərdə bərpa edilirdi; əks təqdirdə ədalətli dəyərdə istənilən artım sair 
məcmu gəlirdə tanınırdı. 

Dəyərdən düşmüş satıla bilən kapital qiymətli kağızının ədalətli dəyərində sonradan baş vermiş 
istənilən bərpa hadisəsi həmişə sair məcmu gəlirdə tanınırdı. 

Təqdimat 

Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər mənfəət və ya zərərdə tanınırdı və kreditlər və debitor borcları və ya 
ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarının ehtiyat uçotunda əks olunurdu. 
Dəyərdən düşmüş aktivlər üzrə faizlər diskont dərəcəsinin açılması ilə tanınırdı. 

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının dəyərdən düşməsi üzrə zərərlər kapitalda ədalətli 
dəyər ehtiyatında yığılan zərərləri mənfəət və ya zərərdə təsnif etməklə tanınırdı. Kapitaldan 
çıxarılıb mənfəət və ya zərərdə təsnif edilən toplam zərər, əsas ödəniş və amortizasiya çıxılmaqla, 
alış qiyməti və mənfəət və ya zərərdə əvvəlcədən tanınan hər hansı dəyərsizləşmə üzrə zərər 
çıxılmaqla, cari ədalətli dəyər arasındakı fərq idi. Effektiv faiz üsulunun tətbiqi şamil edilən 
dəyərsizləşmədə dəyişikliklər faiz gəlirinin komponenti kimi əks olunurdu. 

Borcların silinməsi 

Qrup krediti və ya investisiya borc qiymətli kağızlarını (qismən və ya tam) və əlaqədar 
dəyərsizləşmə üzrə zərərləri borcun geri qaytarılmasının mümkün olmadığı hallarda silirdi. 

(vi) Ədalətli dəyərin müəyyənləşdirilməsinin prinsipləri 
Ədalətli dəyər əməliyyat tarixində bazar iştirakçıları tərəfindən nizamlı əməliyyat nəticəsində və 
ya həmin tarixdə Qrup üçün ən əlverişli bazarda aktivin satışından və ya öhdəliyin ötürülməsindən 
yaranan məbləğdir. Öhdəliyin ədalətli dəyəri fəaliyyətsizlik riskini əks etdirir. 

Bazar qiyməti mövcud olduqda, Qrup maliyyə alətləri üçün ədalətli dəyəri cari bazar qiyməti ilə 
müəyyən edir. Aktiv və ya öhdəlik üçün əməliyyatlar kifayət qədər müntəzəm və yetərli həcmdə 
aparıldıqda bazar fəal hesab edilir.  

Maliyyə aləti üçün fəal bazar yoxdursa, Qrup ədalətli dəyəri qiymətləndirmə üsulu ilə təyin edir. 
Seçilmiş qiymətləndirmə üsulu bazar məlumatlarından maksimum istifadə edir, Qrupa məxsus 
olan ehtimallara mümkün qədər az əsaslanır, bazar iştirakçılarının qiymət qoyarkən nəzərə 
aldıqları bütün amilləri özündə birləşdirir
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Maliyyə alətinin ilkin tanınma zamanı ədalətli dəyərinin ən yaxşı sübutu əməliyyat qiyməti, yəni 
verilən və ya qəbul edilən məbləğin ədalətli dəyəridir. Əgər Qrup ilkin tanınma zamanı ədalətli 
dəyərin əməliyyat qiymətindən fərqləndiyini müəyyən edirsə və ədalətli dəyər fəal bazarda oxşar 
aktiv və öhdəlik üçün kotirovka olunan qiymətlə sübut oluna bilmədikdə, eləcə də müşahidə edilə 
bilən bazarlardan olan məlumatlar vasitəsilə qiymətləndirmə metoduna əsaslanmadıqda, maliyyə 
aləti ilkin tanıma zamanı ədalətli dəyərlə əməliyyat qiyməti arasındakı fərqin aradan 
qaldırılmasına uyğunlaşdırılmış ilkin ədalətli dəyərində qiymətləndirilir. Nəticədə, fərq, 
qiymətləndirmənin müşahidə edilə bilən bazar məlumatı ilə əsaslandırılmasından, yaxud 
əməliyyatın bağlanma tarixindən gec olmayaraq, alətin istifadə müddəti ərzində uyğun əsasla 
mənfəət və zərərdə tanınır. 

(vii) Əvəzləşdirmə 
Maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabata daxil edilməsi yalnız Qrupun hazırda qeydə alınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüququnun, eləcə də əvəzləşdirməni aparmaq və ya eyni 
zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi ödəmək niyyətinin olduğu hallarda həyata keçirilə 
bilər. Qrup gələcək hadisədən asılı olmadıqda və biznesin normal gedişində, Qrupun defoltu, 
müflisləşməsi və ya iflası zamanı tətbiq oluna bildikdə, əvəzləşdirmək hüququna malikdir. 

(g) Müştərilərə verilən kreditlər 

1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonra tətbiq olunan siyasət 

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda “Müştərilərə verilmiş kreditlər” bəndinə 
müştərilərə verilmiş amortizasiya edilmiş dəyərdə qiymətləndirilən kreditlər daxildir (bax: Qeyd 
3(f)(i)); onlar ilk olaraq məxsusi birbaşa əməliyyat xərcləri əlavə edilməklə ədalətli dəyərdə, daha 
sonra effektiv faiz üsulu ilə amortizasiya edilmiş dəyərdə qiymətləndirilir. 

1 yanvar 2018-ci il tarixinədək tətbiq olunan siyasət  

Müştərilərə verilən kreditlər fəal bazarda təyin edilməyən və Bankın dərhal və ya yaxın müddətdə 
satmağı planlaşdırmadığı ödənişi sabit olan və ya təyin edilə bilən qeyri-törəmə maliyyə aktivlər idi.  

Müştərilərə verilmiş kreditlərə daxil idi: 

• kreditlər və debitor borcları kimi təsnif edilənlər; 

Müştərilərə verilmiş kreditlər ilkin olaraq əlaqədar birbaşa əməliyyat xərcləri daxil olmaqla 
ədalətli dəyərdə, daha sonra effektiv faiz üsulu ilə amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülürdü. 

(h) İnvestisiya qiymətli kağızları 

1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonra tətbiq olunan siyasət 

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda “investisiya qiymətli kağızları” bəndinə 
daxildir: 

• amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən borc investisiya qiymətli kağızları (bax: Qeyd 
3(f)((i)); bura ilkin olaraq əlaqədar birbaşa əməliyyat xərcləri daxil olmaqla ədalətli 
dəyərdə, daha sonra effektiv faiz üsulu ilə amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülənlər daxildir; 

• icbari olaraq MZƏD-də ölçülən və ya MZƏD kateqoriyasına aid edilən borc və kapital 
investisiya qiymətli kağızları (bax: Qeyd 3(f)(i)); bu alətlər dəyişiklikləri dərhal mənfəət və 
ya zərərdə tanınmaqla ədalətli dəyərdə ölçülür; 

• SMGƏD-də ölçülən kapital investisiya qiymətli kağızları (bax: Qeyd 3(f)(i)).
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1 yanvar 2018-ci il tarixinədək tətbiq olunan siyasət 

İnvestisiya qiymətli kağızları əlaqədar birbaşa əməliyyat xərcləri daxil olmaqla (MZƏD-də olmayan 
investisiya qiymətli kağızları üçün) ilkin olaraq ədalətli dəyərdə ölçülür, daha sonra təsnifatından asılı 
olaraq ödəniş tarixinədək saxlanılan, satıla bilən və ya MZƏD-də ölçülən alət kimi uçota alınırdı. 

Ödəniş tarixinədək kimi saxlanılan investisiyalar 

Ödəniş tarixinədək kimi saxlanılan investisiyalar sabit və ya müəyyən edilə bilən ödənişləri, sabit 
ödəniş müddəti olan və Qrupun ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyəti və qabiliyyəti olan, MZƏD və 
ya satıla bilən alət kateqoriyasına təsnif edilməyən qeyri-törəmə aktivləri idi. 

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar dəyərsizləşmə üzrə zərər çıxılmaqla effektiv faiz üsulu 
ilə amortizasiya edilmiş dəyərdə uçota alınırdı (bax: Qeyd 3(f)(v)). Əhəmiyyətsiz olmayan məbləğdə 
ödəniş tarixinədək kimi saxlanılan investisiyaların satışı və ya yenidən təsnifatı ödəniş tarixinədək 
saxlanılan bütün investisiyaların satıla bilən investisiya kimi təsnif edilməsi ilə nəticələnə və Qrupun 
cari və növbəti iki ildə investisiya qiymətli kağızlarını ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya kimi 
təsnif etməsinə mane ola bilərdi. Bununla belə, aşağıdakı hallarda satış və ya yenidən təsnifat bütün 
investisiyaların yenidən təsnif edilməsi ilə nəticələnmirdi: 

• satış və ya yenidən təsnifat ödəniş müddətinə yaxın zamanda baş verdiyi üçün faizin bazar 
dərəcəsində dəyişiklik maliyyə aktivlərinin ədalətli dəyərinə əhəmiyyətli təsir 
göstərmədikdə; 

• satış və ya yenidən qiymətləndirmə Qrup aktiv üzrə ilkin əsas məbləği topladıqdan sonra 
baş verdikdə; 

• Satış və ya yenidən təsnifat Qrupun heç bir halda proqnoz və ya nəzarət edə bilməyəcəyi 
təkrarlanmayan hadisələrlə əlaqədar baş verdikdə. 

Satıla bilən investisiyalar 

Satıla bilən investisiyalar satıla bilən qeyri-törəmə investisiyalar kimi təyin edilir və ya maliyyə 
aktivlərinin ayrıca kateqoriyası kimi təsnif edilmirdi. Satıla bilən investisiyalara borc qiymətli 
kağızları daxildir. Kotirovka edilməmiş və ədalətli dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə bilinməyən kapital 
qiymətli kağızları ilkin dəyərdə uçota alınırdı. Qalan bütün satıla bilən investisiyalar ilkin tanınmadan 
sonra ədalətli dəyərdə ölçülürdü. 

Faiz gəliri effektiv faiz üsulu ilə mənfəət və ya zərərdə tanınırdı. Satıla bilən borc qiymətli kağız 
investisiyaları üzrə xarici valyuta mübadiləsindən yaranan fərqlər mənfəət və ya zərərdə tanınırdı. 
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər mənfəət və ya zərərdə tanınırdı (bax: Qeyd 3(f)(v)). 

Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər xaric (bax: Qeyd (3(f)(v)), ədalətli dəyərdə baş verən digər dəyişikliklər 
sair məcmu gəlirdə tanınır və kapital daxilində ədalətli dəyər ehtiyatı kimi göstərilirdi. İnvestisiya 
satıldıqda kapitalda yığılan gəlir və ya zərər mənfəət və ya zərərə təsnif edilirdi. 
Qeyri-törəmə maliyyə aktivi kredit və debitor borcları meyarlarına cavab verdikdə və Qrupun 
proqnozlaşdırıla bilən gələcək zamana və ya ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyəti və qabiliyyəti 
olduğu təqdirdə satıla bilən investisiya kateqoriyasından çıxarılıb kreditlər və debitor borcları 
kateqoriyasına təsnif edilə bilirdi.  

(i) Depozitlər, subordinasiya borcları and sair borc öhdəlikləri 
Birbaşa məxsusi əməliyyat xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərdə ölçülən bank depozitləri və qalıqları, 
müştərilərin cari hesabları və əmanətləri, subordinasiya borcları və sair borc öhdəlikləri sonradan 
effektiv faiz üsulu ilə amortizasiya edilmiş dəyərdə hesablanır.  

(j) Maliyyə təminatları və kredit öhdəlikləri 
Maliyyə təminatları borcalan borc alətinin şərtlərinə uyğun olaraq vaxtında ödəniş edə bilmədikdə 
zəmanət sahibinin məruz qaldığı zərəri qarşılamaq üçün Qrupun müəyyən ödənişlər etməsini tələb 
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edən müqavilələrdir. Kredit öhdəlikləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş şərtlər və müddətlər 
altında kredit vermək üçün öhdəliklərdir.  

Verilən maliyyə təminatları və ya bazarda mövcud faiz dərəcəsindən aşağı faizlə kredit vermək 
öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli dəyərdə, daha sonra aşağıdakı şəkildə ölçülür: 

• 1 yanvar 2018-ci il tarixindən: MHBS 9-a əsasən müəyyən edilmiş zərər üzrə ehtiyatın ən 
yüksək qiyməti (bax: Qeyd 3(f)(v)) və müvafiq olduqda, MHBS 15 standartının 
prinsiplərinə əsasən tanınmış toplam gəlir məbləği çıxılmaqla ilkin tanınmış qiymət; və 

• 1 yanvar 2018-ci il tarixinədək: təminat və ya öhdəliyin istifadə müddəti boyu amortizasiya 
edilmiş ilkin ədalətli dəyəri əks etdirən ən yüksək qiymətdə və müqavilə üzrə ödəniş 
ehtimalı yarandıqda öhdəliyi yerinə yetirmək üçün gözlənilən ödənişin cari dəyərində. 

Qrup MZƏD-də ölçülən kredit verməmişdir.  
Digər kredit öhdəlikləri üçün: 

• 1 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən: Qrup zərər üzrə ehtiyatı tanıyır (bax: Qeyd 
3(f)(v)); 

• 1 yanvar 2018-ci il tarixinədək: Qrup müqavilə şərtləri ağır sayıldıqda MUBS 37-ə 
əsaslanan ehtiyatı tanıyırdı. 

Maliyyə təminatları və kredit öhdəliklərindən yaranan öhdəliklər ehtiyatlara daxil edilir. 

(k) Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
Pul vəsaitlərinə və onların ekvivalentlərinə ədalətli dəyərinin dəyişmə riski çox aşağı olan və Qrup 
tərəfindən qısamüddətli öhdəliklərin idarə olunmasında istifadə edilən əsginaslar və sikkə pullar, 
ARMB və digər banklarda saxlanılan məhdudlaşdırılmamış qalıqlar (nostro hesablar) və ilkin 
ödəniş müddəti üç aydan az olan yüksək likvidli maliyyə aktivləri daxildir. ARMB-da saxlanılan 
məcburi ehtiyatlara istifadəsi ilə bağlı məhdudiyyətlərdən dolayı pul vəsaitlərinin ekvivalenti kimi 
baxılmır. Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri amortizasiya edilmiş dəyər əsasında əks olunur. 

(l) Əmlak və avadanlıq 

(i) Mülkiyyətdə olan aktivlər 
Aşağıda göstərildiyi kimi yenidən qiymətləndirilərək təqdim olunan binalar istisna olmaqla, əmlak 
və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və dəyərsizləşmə üzrə zərərlər çıxılmaqla, ilkin 
dəyərdə uçota alınır.  

Əmlak və ya avadanlıqlar müxtəlif faydalı istismar müddətləri olan böyük komponentlərdən ibarət 
olduğu təqdirdə, onların uçotu ayrı-ayrı əmlak və avadanlıq əşyaları kimi aparılır.  

(ii) Təkrar qiymətləndirmə 
Binalar mütəmadi olaraq yenidən qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə tezliyi qiymətləndirilən 
binaların ədalətli dəyərində baş verən dəyişikliklərdən asılıdır. Binanın yeni qiymətində artım sair 
məcmu gəlirdə tanınır, o şərtlə ki, əvvəlki qiymətləndirmə zamanı mənfəət və ya zərərdə tanınmış 
azalmanı əvəzləşdirməsin (bu halda artım mənfəət və ya zərərdə tanınır). Qiymətləndirmə zamanı 
binanın qiymətində müşahidə edilən azalma mənfəət və ya zərərdə tanınır, o şərtlə ki, bu azalma 
bilavasitə kapitalda sair məcmu gəlir kimi tanınmış əvvəlki qiymət artımını əvəzləşdirməsin (bu 
halda azalma sair məcmu gəlirdə tanınır). 
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(iii) Amortizasiya 
Amortizasiya fərdi aktivlərin hesablanmış faydalı istismar müddəti üzrə düz xətli əsasda mənfəət 
və ya zərərdə tanınır. Amortizasiya aktivin əldə edildiyi tarixdə, müəssisə daxilində istehsal edilmiş 
aktivlər üçün aktivin istifadəyə hazır olduğu tarixdə başlayır. Torpaq amortizasiyaya uğramır. 
Hesablanmış faydalı istismar müddətləri və qalıq dəyərlər aşağıdakı kimidir: 

 Tətbiq olunan amortizasiya 
dərəcələri, ilkin dəyərin %-i  

Qalıq dəyər,  
ilkin dəyərin %-i 

- Binalar  1% 20% 
- Mebel və avadanlıq 10% - 
- Kompüterlər 15% - 
- Nəqliyyat vasitələri 7% 10% 
- Sair avadanlıq 10% - 
- İcarə obyektinin təkmilləşdirilməsi 10% - 

(m) Qeyri-maddi aktivlər 

(i) Ayrı-ayrılıqda alınmış qeyri-maddi aktivlər 
Müəyyən istismar müddəti olan, ayrı-ayrılıqda alınmış qeyri-maddi aktivlər yığılmış amortizasiya 
və yığılmış dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla ilkin dəyər ilə uçotda qeyd edilir. Amortizasiya düz 
xətt metodundan istifadə etməklə hesablanmış 10 illik faydalı istismar müddəti üzrə tanınır. 
Hesablanmış faydalı istismar müddəti və amortizasiya üsulu gələcək dövrlər üzrə uçota alınan 
təxminlərdəki hər hansı dəyişikliklərin təsiri nəzərə alınmaqla hər hesabat dövrünün sonunda təhlil 
edilir. 

(ii) Qeyri-maddi aktivlərin tanınmasının dayandırılması 
Qeyri-maddi aktivlər satılaraq hesabdan silindikdə yaxud onların sonrakı istismarı və ya satılması 
gələcəkdə iqtisadi mənfəət gətirmədikdə, belə aktivlərin tanınması dayandırılır. Qeyri-maddi 
aktivlərin tanınmasının dayandırılmasından yaranan gəlir və ya zərər belə aktivlərin balans dəyəri 
ilə satışdan əldə olunan xalis gəlir məbləği arasındakı fərq kimi ölçülür və aktivin tanınması 
dayandırıldığı zaman mənfəət və ya zərər hesabatında tanınır. 

(iii) Qudvil istisna olmaqla maddi və qeyri-maddi aktivlərin dəyərsizləşməsi 
Qrup maddi və qeyri-maddi aktivlərin dəyərsizləşmə zərərinə məruz qalıb-qalmadığını 
müəyyənləşdirmək üçün hər hesabat dövrünün sonunda belə aktivlərin balans dəyərini təhlil edir. 
Dəyərsizləşmənin baş verdiyinə dəlalət edən hər hansı hallar mövcud olarsa, dəyərsizləşmə üzrə 
zərərin (əgər varsa) həcmini müəyyən etmək üçün aktivin bərpa dəyəri hesablanır. Aktivin fərdi 
hallarda bərpa dəyərini hesablamaq mümkün olmazsa, Qrup belə aktivin aid olduğu gəlir gətirən 
aktivlər qrupunun bərpa dəyərini müəyyən edir. Aktivin yerləşdirilməsinə müvafiq və ardıcıllığı 
gözlənilən əsaslar müəyyən edildiyi hallarda, korporativ aktivlər də fərdi gəlir gətirən aktivlər 
qrupunda yerləşdirilə bilər, əks halda aktiv müvafiq qaydada və ardıcıllığı gözlənilməklə 
yerləşdirilmə əsasları müəyyən edilmiş ən kiçik gəlir gətirən aktivlər qrupunda yer alır. 

Bərpa dəyəri ədalətli dəyərdən satış və istifadə dəyərlərini çıxıldıqdan sonra alınan ən yüksək 
məbləğdir. İstismar dəyərini qiymətləndirərkən təxmin edilən gələcək dövrlərin pul axınları pulun 
vaxt üzrə dəyərinin və gələcək pul axınları ilə bağlı təxminlərə düzəlişlərin edilmədiyi aktiv üçün 
səciyyəvi olan risklərin hazırkı bazar qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən vergiyə qədərki 
diskont dərəcəsindən istifadə etməklə cari dəyərinə qədər diskontlaşdırılır.  

Aktivin (yaxud gəlir gətirən aktivlər qrupunun) bərpa dəyərinin onun balans dəyərindən az olduğu 
gözlənilərsə, belə aktivin (yaxud gəlir gətirən aktivlər qrupunun) balans dəyəri bərpa dəyərinə kimi 
azaldılır. Dəyərsizləşmə üzrə zərər dərhal mənfəət və ya zərərdə tanınır. Müvafiq aktivin yenidən 
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qiymətləndirilərək uçota alınması halı istisnadır, belə ki, bu halda zərər yenidən qiymətləndirmə 
zamanı azalma olaraq tanınır. 

Dəyərsizləşmə üzrə zərər sonradan əvəzləşdirilərsə, aktivin (yaxud gəlir gətirən aktivlər qrupunun) 
balans dəyəri hesablanmasına düzəliş edilmiş bərpa dəyərinə qədər artırılır, bir şərtlə ki, artırılmış 
belə balans dəyəri aktivin (yaxud gəlir gətirən aktivlər qrupunun) dəyərsizləşmə zərərinin 
tanınmadığı keçmiş illərdə müəyyən edilmiş balans dəyərindən artıq olmasın. Dəyərsizləşmə üzrə 
zərərin əvəzləşdirilməsi dərhal mənfəət və ya zərərdə tanınır. Müvafiq aktivin yenidən 
qiymətləndirilmiş dəyərlə uçota alınması halı istisnadır, belə ki, bu zaman dəyərsizləşmə üzrə 
zərərin əvəzləşdirilməsi yenidən qiymətləndirmə zamanı artım kimi tanınır 

(n) İnvestisiya mülkiyyəti 
İnvestisiya mülkiyyəti icarə haqlarının əldə edilməsi və/və ya kapitalın artırılması (bu məqsədlər 
üçün başa çatdırılmamış tikililər daxil olmaqla) üçün saxlanılan mülkiyyətdir. İnvestisiya 
mülkiyyəti ilkin dəyər modeli vasitəsilə ölçülür. Qrup bütün investisiya mülklərini MUBS 40 
tələblərinə uyğun olaraq ölçür. 

İnvestisiya mülkiyyəti satıldıqda və ya investisiya əmlakı daimi olaraq istismardan çıxarıldıqda və 
satışdan gələcəkdə iqtisadi mənfəətin əldə edilməsi ehtimalı olmadıqda tanınması dayandırılır. 
Əmlakın tanınmasının dayandırılmasından yaranan hər hansı gəlir və ya zərər (xalis satış gəliri və 
aktivlərin balans dəyəri arasında fərq kimi hesablanmış) əmlakın tanınması dayandırılan dövrdə 
mənfəət və ya zərər hesablarına daxil edilir. 

(o) Ehtiyatlar 
Ehtiyatlar Qrupun keçmişdə baş vermiş hadisənin nəticəsi olaraq cari öhdəliyi (hüquqi yaxud 
konstruktiv) olduqda tanınır; bu zaman Şirkətdən öhdəliyin yerinə yetirilməsinin tələb olunacağı 
ehtimal edilir və öhdəlik məbləği etibarlı şəkildə hesablana bilir.  

Ehtiyatlar kimi tanınan məbləğ öhdəliklə bağlı risk və qeyri-müəyyənlikləri nəzərə almaqla hesabat 
dövrünün sonunda cari öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tələb olunan məbləğlərin ən düzgün 
hesablanmasıdır. Ehtiyat ayırmaları hazırkı öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün hesablanmış pul 
vəsaitləri axınına istinad etməklə ölçülərsə, onun balans dəyəri (pulun zaman dəyərinin təsiri 
əhəmiyyətli olduqda) həmin pul vəsaitlərinin cari dəyərinə bərabər olur.  

Ehtiyatların ödənilməsi üçün tələb olunan müəyyən və ya bütün iqtisadi mənfəəti kənar tərəflərin 
bərpa edəcəyi gözlənilirsə, bu vəsaitin qaytarılması və alınacaq belə vəsaitlərin düzgün 
qiymətləndirilməsi barədə qəti əminlik olduqda alınacaq məbləğ uçotda aktiv kimi tanınır. 

(p) Sığorta əməliyyatları 

(i) Qeyri-həyat sığorta əməliyyatları 
• Hesablanmış ümumi sığorta haqları – Müqavilə qüvvəyə mindikdə, sığorta haqları 

hesablanmış kimi qeydə alınır və müvafiq sığorta polisinin əhatə etdiyi dövr üzrə bərabər 
hissələrlə qazanılır. 

• Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyat – Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyat bərabər 
vaxt bölgüsü əsasında, hesabat tarixinə qüvvədə olan sığorta polislərinin qalan müddətlərinə 
aid olan dövrdə hesablanmış sığorta haqlarının bir hissəsini əks etdirir.  

• Ödənilmiş iddialar – Ödənilmiş iddialar, o cümlədən iddiaların həlli ilə bağlı xərclər 
yarandıqları zaman məcmu gəlirlər haqqında hesabatda göstərilir 
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(ii) Zərər ehtiyatı 
Zərər üçün ehtiyat yekun zərərlərlə bağlı toplam hesablamaları əks etdirir və təxmini iddialar üçün 
ehtiyatdan (TİE), eləcə də baş vermiş, lakin bildirilməmiş zərərlər üçün ehtiyatdan (BVLBZE) 
ibarətdir. İddiaların həlli ilə bağlı xərc təxminləri həm TİE, həm də BVLBZE-də əksini tapır. TİE 
hesabat tarixinə bildirilmiş lakin ödənilməmiş iddialar üçün təqdim olunur. Hesablamalar hesabat 
tarixindən sonra sığorta hadisələrinin araşdırılması müddətində reqress çıxılmaqla Qrup tərəfindən 
əldə edilmiş məlumata əsasən həyata keçirilir. BVLBZ faktiki olaraq Qrup tərəfindən biznes sahəsi 
üzrə müəyyən edilir və əvvəlki illər üzrə iddialara, eləcə də iddiaların həlli xərclərinə əsaslanan 
fərziyyələrdən ibarətdir. Belə hesablamaların aparılması və yekun ehtiyatların yaradılması üsulları 
davamlı olaraq təhlili edilir və yenilənir. Yekun düzəlişlər mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda 
yarandığı anda əks olunur. Zərərlər üçün ehtiyat iddiaların bildirilməsi və ödənilməsi prosesinin 
sürətli olması səbəbindən diskontlaşdırılmamış əsasda hesablanır. 

(iii) Təkrar sığorta 
Qrup adi fəaliyyəti zamanı təkrarsığorta öhdəliklərini öz üzərinə götürür yaxud da digər tərəfə 
ötürür. Lakin, ötürülmüş təkrarsığorta müqavilələri Qrupu sığortalılar qarşısındakı öhdəliklərindən 
azad etmir.  

Təkrarsığorta aktivləri sığorta ödənişləri ilə bağlı təkrarsığorta şirkətlərindən alınacaq qalıq 
məbləğlər, o cümlədən iddiaların tənzimlənməsi xərcləri və Qrupa ötürülmüş sığorta haqlarından 
ibarətdir. Təkrarsığortaçılardan əldə edilə biləcək məbləğlər, təkrarsığortalama polisi ilə bağlı olan 
iddia öhdəliyinə uyğun qaydada müəyyən edilir. Təkrarsığorta üzrə kreditor borclarına təkrarsığorta 
haqlarının təkrarsığortaçılara ötürülməsi üzrə Qrupun öhdəlikləri, habelə Qrupun təkrar 
sığortaladığı sığorta hadisələri ilə bağlı sığorta ödənişlərindəki payı daxildir. Depozit aktivi və ya 
öhdəliyi nəzəri olaraq təkrarsığortalayan tərəfindən tutulacaq müəyyən mükafat və ya haqlar 
çıxılmaqla uçotda ödənilmiş yaxud alınmış məbləğ ilə tanınır. 

(q) Şərti öhdəliklər 
Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda tanınmır, lakin hər hansı 
məxaric ehtimalı uzaq olduqda açıqlanır. Şərti aktiv maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş 
hesabatda tanınmır, lakin iqtisadi mənfəətin daxil olacağı ehtimalı olduqda açıqlanır. 

(r) Nizamnamə kapitalı 

(i) Adi səhmlər 
Adi səhmlər kapital kimi təsnif edilir. Bilavasitə adi səhmlərin və səhm opsionlarının buraxılmasına 
aid edilə bilən məxsusi xərclər hər hansı vergi təsirləri olmadan kapitaldan tutulma kimi tanınır.  

(ii) Dividendlər 
Qrupun dividendləri elan etmək və ödəmək qabiliyyəti Azərbaycan qanunvericiliyinin qayda və 
qanunları ilə tənzimlənir. 

Adi səhmlər üzrə dividendlər elan olunduqları dövrdə bölüşdürülməmiş mənfəətin mənimsənilməsi 
kimi əks olunur. 

(s) Vergiqoyma 
Mənfəət vergisi cari və təxirə salınmış vergidən ibarətdir. Mənfəət vergisi, müvafiq olaraq sair 
məcmu gəlirdə və ya bilavasitə kapitalda tanınan sair məcmu gəlir bəndləri və səhmdarlarla 
əməliyyatlar istisna olmaqla, mənfəət və ya zərərdə tanınır. 
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(i) Cari vergi 
Ödənilməli olan cari vergi il üzrə vergiyə cəlb olunan mənfəət və əvvəlki illərlə bağlı ödənilməli 
vergiyə hər hansı düzəliş əsasında tutulur. Vergiyə cəlb olunan mənfəət digər illərdə vergiyə cəlb 
olunmuş, yaxud gəlirdən çıxılan və heç vaxt vergiyə cəlb olunmayan, yaxud gəlirdən çıxılmayan 
gəlir və xərclər müddəaları ilə əlaqədar mənfəət və zərər haqqında hesabatda əksini tapmış 
mənfəətdən fərqlənir. Şirkətin cari vergi ilə bağlı öhdəliyi qanuni qüvvəyə minmiş və ya hesabat 
dövrünün sonuna tam həcmdə qüvvəyə minmiş vergi dərəcələrindən istifadə etməklə hesablanır. 

(ii) Təxirə salınmış vergi 
Təxirə salınmış vergi maliyyə hesabatlarında əks olunan aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri ilə 
vergiyə cəlb olunan mənfəətin hesablanmasında istifadə edilən müvafiq vergi bazası arasındakı 
müvəqqəti fərq əsasında tanınır. Təxirə salınmış vergi beş il ərzində istifadə edilə bilən vergi 
zərərləri üzrə tanınır. Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri, ümumiyyətlə, vergiyə cəlb olunan bütün 
müvəqqəti fərqlər və növbəti dövrə keçirilən istifadə edilməmiş vergi zərərləri üçün tanınır. Təxirə 
salınmış vergi aktivləri, ümumiyyətlə, gəlirdən çıxılan bütün müvəqqəti fərqlər üçün tanınır, bir 
şərtlə ki, belə müvəqqəti fərqlərin və növbəti dövrə keçirilən istifadə edilməmiş vergi zərərlərin 
hesaba alınması üçün gələcəkdə vergiyə cəlb olunacaq mənfəətin əldə olunması ehtimal edilsin. 
Müvəqqəti fərqlər vergiyə cəlb olunan mənfəətə və ya uçotda əks olunmuş mənfəətə təsir göstərən 
əməliyyatlar üzrə digər aktiv və öhdəliklərin ilkin tanınmasından (müəssisə birləşmələri istisna 
edilməklə) və ya qudvildən yaranarsa, belə təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri uçotda 
tanınmır. 

Qrupun müvəqqəti fərqlərin geri bərpa edilməsinə nəzarət edə bildiyi və müvəqqəti fərqlərin 
proqnozlaşdırıla bilən gələcəkdə geri bərpa olunmayacağı ehtimal edilən hallar istisna olunmaqla, 
təxirə salınmış vergi öhdəlikləri törəmə müəssisələrə investisiya qoyuluşları ilə bağlı vergiyə cəlb 
olunan müvəqqəti fərqlər üçün tanınır. Sözü gedən investisiya qoyuluşları və paylar ilə bağlı 
gəlirdən çıxılan müvəqqəti fərqlərdən yaranan təxirə salınmış vergi aktivləri yalnız gələcəkdə belə 
müvəqqəti fərqlər əsasında tətbiq olunması üçün kifayət məbləğdə mənfəətin yaranacağı mümkün 
hesab edildikdə və onların yaxın gələcəkdə geri bərpa olunacağı gözlənildikdə tanınır. 

Təxirə salınmış vergi aktivlərinin balans dəyəri hər hesabat dövrünün sonunda təhlil edilir və aktivin 
bütün və ya müəyyən hissəsinin bərpa olunması üçün yetərli mənfəətin yaranacağı ehtimal 
edilməyən həddə qədər azaldılır. 

Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri hesabat dövrünün sonuna qanuni qüvvəyə minmiş və 
ya qismən minmiş vergi dərəcələrinə (və vergi qanunlarına) əsaslanmaqla aktivin satıldığı və ya 
öhdəliyin yerinə yetirildiyi dövrdə tətbiq olunacağı gözlənilən vergi dərəcəsi ilə qiymətləndirilir.  
Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin qiymətləndirməsi Qrupun hesabat dövrünün 
sonunda aktiv və öhdəliklərin balans dəyərini bərpa etməsindən və ya ödəməsindən asılı olaraq 
yaranacaq vergi nəticələrini özündə əks etdirir. 

(iii) İl üzrə cari və təxirə salınmış vergi 
Cari və təxirə salınmış vergi sair məcmu gəlir, yaxud birbaşa olaraq kapitalda göstərilən maddələrlə 
bağlı olduğu və nəticə etibarı ilə, müvafiq olaraq sair məcmu gəlir və ya birbaşa kapital maddəsi 
kimi tanındığı hallar istisna edilməklə, mənfəət və ya zərər hesablarında tanınır. 

(iv) Əməliyyat vergiləri 
Azərbaycanda Qrupun fəaliyyətinə tətbiq olunan bir sıra digər vergilər də mövcuddur. Bu vergilər 
mənfəət və ya zərər haqqında konsolidə edilmiş hesabatda əməliyyat xərclərinin komponenti kimi 
tanınır. 
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(t) Gəlir və xərclərin tanınması 
Faiz gəliri və xərcləri effektiv faiz üsulu ilə mənfəət və ya zərərdə tanınır.  

Kreditdən yaranan haqlar, kredit xidməti haqları və ümumi kredit gəlirliliyi hesab olunan digər 
haqlar əlaqədar əməliyyat xərcləri ilə birlikdə effektiv faiz üsulu ilə maliyyə alətinin gözlənilən 
istifadə müddəti boyu faiz gəlirlərinə paylanır və amortizasiya edilir.  

Sair haqlar, komissiyalar və sair gəlir və xərc bəndləri müvafiq xidmət göstərildikdə mənfəət və ya 
zərərdə tanınır.  

Dividendlər elan olunduqları tarixdə mənfəət və ya zərərdə tanınır. 

Əməliyyat icarələri altında edilən ödənişlər icarə müddəti boyu düz xətli əsasla mənfəət və ya 
zərərdə tanınır. Alınan icarə güzəştləri icarə müddəti boyu cəmi icarə xərclərinin tərkib hissəsi kimi 
tanınır.  

(u) Müqayisəli məlumat 
(i) Standartlarda yeni dəyişikliklər  

MHBS 9-un tətbiq edilməsinin nəticəsi olaraq Qrup konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının 
ilkin formasında bəzi başlıqların təqdimatını dəyişmişdir. Müqayisəli məlumat cari dövrdə 
təqdimatda bəzi dəyişikliklərə uyğunluq məqsədilə yenidən təsnif edilmişdir. 

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatın təqdimatında əsas dəyişikliklərin təsiri 
Qeyd 4-də açıqlanmışdır. 

(ii) Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda təsnifat səhvlərinə düzəlişlər 

İl ərzində rəhbərlik əvvəlki dövrlərə dair aşağıda qeyd edilən təkrar təsnifat səhvləri aşkar etmişdir. 
Rəhbərlik bu səhvləri 31 dekabr 2017-ci il tarixində tamamlanan il üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatlara düzəlişlər etməklə aradan qaldırmışdır. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə müvafiq olaraq 46,339 min AZN və 181,117 min AZN təşkil edən və 
əvvəlki hesabatlarda “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında olan pul vəsaitləri və 
qalıqlar” kimi göstərilən “Nağd pul vəsaitləri” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında 
olan qalıqlar” bəndlərini “Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri” bəndinə təsnif edilmişdir.  

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 30,717 min AZN təşkil edən və əvvəlki hesabatlarda “Banklardan 
alınmalı məbləğlər” kimi göstərilən “İlkin müddəti 90 gündən az olan müxbir hesabları” “Pul 
vəsaitləri və onların ekvivalentləri” bəndinə təsnif edilmişdir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 34,096 min AZN təşkil edən və əvvəlki hesabatlarda “Banklardan 
alınmalı məbləğlər” kimi göstərilən “İlkin müddəti 90 gündən az olan müddətli əmanətlər” “Pul 
vəsaitləri və onların ekvivalentləri” bəndinə təsnif edilmişdir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 15,975 min AZN təşkil edən və əvvəlki hesabatlarda “Satıla bilən 
investisiyalar” kimi göstərilən “ARMB istiqrazları” “Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri” 
bəndinə təsnif edilmişdir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 4,084 min AZN təşkil edən və əvvəlki hesabatlarda “Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankında pul vəsaitləri və qalıqlar” kimi göstərilən “Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankında saxlanılan məcburi minimal ehtiyat” “Banklara verilən 
kreditlər” kimi təsnif edilmişdir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 120 min AZN təşkil edən və əvvəlki hesabatlarda “İnvestisiya 
mülkiyyəti” kim göstərilən “İnvestisiya mülkiyyəti” “Sair aktivlər” bəndinə təsnif edilmişdir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 916 min AZN təşkil edən və əvvəlki hesabatlarda “Sair ehtiyatlar” 
kimi göstərilən “Sair ehtiyatlar” “Sair öhdəliklər” bəndinə təsnif edilmişdir. 
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Aşağıdakı cədvəldə Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına edilmiş retrospektiv 
dəyişikliklərin təsiri göstərilmişdir: 

 31 dekabr 2017-ci il tarixinə və bu tarixdə tamamlanan il üzrə 
səhvlərin düzəldilməsinin təsiri 

AZN’000 Əvvəlki hesabatda 
təqdimat Düzəliş Təkrar təsnifat 

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə 
eidlmiş hesabat    
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
bankında olan pul vəsaitləri və qalıqlar 227,456 (227,456) - 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri - 304,160 304,160 
Banklardan alınmalı məbləğlər 172,303 (172,303) - 
Banklara verilən kreditlər - 111,574 111,574 
Satıla bilən investisiyalar 16,590 (16,590) - 
İnvestisiya mülkiyyəti 120 (120) - 
Sair aktivlər 11,741 120 11,861 
Sair ehtiyatlar 916 (916) - 
Sair öhdəliklər 1,947 916 2,863 

(v) Təsdiq edilmiş, lakin hələ qüvvəyə minməmiş standartlar 
1 yanvar 2019-cu il tarixindən başlayaraq illik dövrlər üçün bir sıra yeni standartlar və standartlara 
dəyişikliklər qüvvəyə minmişdir, lakin Qrup hazırki konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını 
hazırlayarkən bu standartlar, MHBS 9-a mənfi təzminatlı vaxtından əvvəl ödəniş xüsusiyyətinə 
dair 2017-ci ilin oktyabrında təsdiq edilmiş düzəliş istisna olmaqla, hələ qüvvəyə minməmişdi. 

MHBS 16 

Qrup 1 yanvar 2019-cu il tarixindən başlayaraq MHBS 16 “İcarələr” standartını tətbiq etməlidir. 
Qrup MHBS 16-nın ilkin tətbiqinin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına göstərəcəyi təsiri 
aşağıdakı şəkildə qiymətləndirmişdir. 1 yanvar 2019-cu ildə tətbiq ediləcək standartın faktiki 
təsirləri fərqli ola bilər, belə ki: 

- Qrup yeni İT sistemlərinə nəzarət sınaqları və qiymətləndirməni hələ yekunlaşdırmayıb; və 
- yeni uçot siyasətləri Qrupun ilkin tətbiq tarixinin daxil olduğu ilk maliyyə hesabatlarını 

təqdim etdiyi tarixədək dəyişə bilər. 

MHBS 16 icarəçilər üçün vahid, balans üzrə icarə uçotu modelini təqdim edir. İcarəçi aktivdən 
istifadə hüququnu təqdim edən aktivi və icarə ödənişləri etmək öhdəliyini təqdim edən icarə 
öhdəliyini tanıyır. Qısamüddətli icarələr və aşağı dəyərli maddələrin icarələri üçün əlavə istisnalar 
mövcuddur. İcarədarın uçotu cari standarta oxşar olaraq qalır – yəni icarədarlar icarələri maliyyə 
və ya əməliyyat icarələri kimi təsnif etməyə davam edirlər. 

MHBS 16, MUBS 17 “İcarələr”, BMHŞK 4 “Müqaviləyə icarə elementinin daxil olub-olmadığının 
müəyyən edilməsi”, ŞDK “Əməliyyat İcarələri – Stimullar” və ŞDK-27 “İcarənin Hüquqi 
Formasını Nəzərdə Tutan Əməliyyatların Mahiyyətinin Qiymətləndirilməsi” daxil olmaqla, 
mövcud icarələr təlimatında dəyişikliklər edir. 

(i) Qrupun icarəçi olduğu icarələr 
Qrup konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına mümkün təsirlərin ilkin qiymətləndirməsini həyata 
keçirmişdir, lakin ətraflı qiymətləndirmə hələ tamamlanmamışdır. MHBS 16-nın ilkin tətbiq 
dövründə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına faktiki təsiri gələcək iqtisadi şəraitdən, Qrupun 
icarə portfelinin inkişafından, Qrupun hər hansı icarə yenilənməsi funksiyalarını tətbiq edib-
etməyəcəyinə dair qiymətləndirməsindən və Qrupun praktiki faydalar və tanınmaya dair 
güzəştlərdən istifadə etmə dərəcəsindən asılı olacaqdır.  

Qrup ofis binalarının əməliyyat icarələri üçün yeni aktiv və öhdəlikləri tanıyacaq. Bu icarələrlə 
bağlı xərclərin təbiəti artıq dəyişəcək, belə ki, MHBS 16 düzxətli əməliyyat icarəsi xərclərini 
istifadə hüququ aktivləri üzrə köhnəlmə xərcləri və icarə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri ilə əvəz edir. 



“BANK RESPUBLİKA” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair bu hesabatların 

tərkib hissəsini təşkil edən qeydlər 

39 

Qrup maliyyə hesabatlarına mümkün təsirin ilkin qiymətləndirməsini tamamlamışdır, lakin ətraflı 
qiymətləndirmə hələ tamamlanmamışdır. İlkin tətbiq dövründə MHBS 16-nın maliyyə 
hesabatlarına faktiki təsiri gələcək iqtisadi şəraitlərdən, Qrupun icarə portfelinin inkişafından, 
Qrupun icarə şərtlərini yeniləyib-yeniləməyəcəyini qiymətləndirməsindən və Qrupun praktiki 
faydalar və tanınmadan azadolmalardan istifadə etməsindən asılı olacaq.  

Qrup ofis binaları üzrə əməliyyat icrələri üçün yeni aktivlər və öhdəlikləri tanıyacaq. Bununla 
yanaşı, MHBS 16 düzxətli tanınan əməliyyat icarəsi xərclərini istifadə hüququ aktivləri üçün 
amortizasiya haqqı və icarə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri ilə əvəz etdiyi üçün, həmin icarələrlə bağlı 
xərclərin xarakteri dəyişəcək. 

Əvvəllər Qrup əməliyyat icarə xərclərini icarə müddəti boyu düzxətli əsasla tanıyırdı və aktivləri 
və öhdəlikləri yalnız faktiki icarə ödənişləri və tanınan xərclər arasında zaman fərqi olduğu təqdirdə 
tanıyırdı. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun ləğv edilə bilinməyən əməliyyat icarələri üzrə əhəmiyyətli 
olmayan gələcək minimal icarə haqqı öhdəliyi var.  

(ii) Qrupun icarədar olduğu icarələr 

Qrupun icarədar olduğu icarələrə əhəmiyyətli təsirin olacağı gözlənilmir. 

(iii) Keçid 
Qrup MHBS 16-nı ilkin olaraq dəyişiklik edilmiş retrospektiv yanaşmadan istifadə etməklə 1 
yanvar 2019-cu il tarixindən tətbiq etməyi planlaşdırır. Odur ki, MHBS 16-nın tətbiqinin cəmi 
effekti müqayisəli məlumat üzrə təkrar hesabat verilmədən 1 yanvar 2019-cu il tarixində 
bölüşdürülməmiş mənfəətin ilkin qalıqlarına düzəliş şəklində tanınacaq. 

Qrup keçid zamanı icarə anlayışından azada olmaq kimi praktiki faydalardan yararlanmağı düşünür. 
Bu o deməkdir ki, Qrup 1 yanvar 2019-cu il tarixinədək bağladığı və MUBS 17 və BMHŞK 4-ə 
əsasən icarə adlandırdığı bütün müqavilələrə MHBS 16-nı tətbiq edəcək. 

• Digər standartlar 

Aşağıdakı düzəliş edilmiş standartların və şərhlərin Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə 
hesabatlarına əhəmiyyətli təsiri gözlənilmir. 

‒ BMHŞK 23 Vergi hesablanması ilə bağlı qeyri-müəyyənlik 
‒ Plana Düzəlişlərin, İxtisar və ya Ödənişin edilməsi (MUBS 19-a Düzəlişlər); 
‒ MHBS 2015-2017 Dövründə illik təkmilləşdirmələr – müxtəlif standartlar; 
‒ MHBS-da Konseptual Sənədə İstinadlara düzəlişlər; 
‒ MHBS 17 Sığorta Müqavilələri 
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4 MHBS 9-a keçid  
MHBS 9-un ilkin tətbiqi tarixində maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin təsnifatı. 

Aşağıdakı cədvəldə 1 yanvar 2018-ci il tarixinə Qrupun maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri 
üçün MUBS 39-a əsasən ilkin ölçü kateqoriyaları və MHBS 9-a əsasən yeni ölçü kateqoriyaları 
göstərilmişdir. 

AZN’000  Qeyd 
MUBS 39-a əsasən ilkin 

təsnifat 

MHBS 9-a 
əsasən yeni 

təsnifat 

MUBS 
39-a 

əsasən 
ilkin 

balans 
dəyəri 

MHBS 
9-a 

əsasən 
yeni 

balans 
dəyəri 

Maliyyə aktivləri      

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 13 
Kreditlər və debitor borcları Amortizasiya 

edilmiş dəyər  304,160   304,160  

Banklara verilən kreditlər 14 
Kreditlər və debitor borcları Amortizasiya 

edilmiş dəyər  111,574   111,574  

Müştərilərə verilən kreditlər 15 
Kreditlər və debitor borcları Amortizasiya 

edilmiş dəyər  226,966  223,285 

İnvestisiya qiymətli kağızları – borc(a) 16(a) 
Müddətin sonunadək 

saxlanılan investisiyalar 
Amortizasiya 
edilmiş dəyər  1,315   1,315  

İnvestisiya qiymətli kağızları – 
kapital(c) 16(c) Satıla bilən qiymətli kağızlar SMGƏD  615   615  

Sair maliyyə aktivləri  18 Kreditlər və debitor borcları 
Amortizasiya 
edilmiş dəyər  2,889   2,889  

Cəmi maliyyə aktivləri     647,519  643,838 
      
Maliyyə öhdəlikləri      

Bank depozitləri və qalıqları 
19 Amortizasiya edilmiş dəyər Amortizasiya 

edilmiş dəyər  484   484  
Müştərilərin cari hesabları və 

əmanətləri 
20 Amortizasiya edilmiş dəyər Amortizasiya 

edilmiş dəyər  471,554   471,554  

Subordinasiya borcları 
21 Amortizasiya edilmiş dəyər Amortizasiya 

edilmiş dəyər  25,351   25,351  

Sair borc öhdəlikləri 
22 Amortizasiya edilmiş dəyər Amortizasiya 

edilmiş dəyər  159,784   159,784  

Sair maliyyə öhdəlikləri 
23 Amortizasiya edilmiş dəyər Amortizasiya 

edilmiş dəyər  2,156  2,156 
Cəmi maliyyə öhdəlikləri     659,329  659,329 

MHBS 9-a əsasən Qrupun maliyyə alətlərinin uçot siyasəti Qeyd 3(f)(i)-də təsvir edilmişdir. Bu 
siyasətin tətbiqi nəticəsində baş vermiş və yuxarıda göstərilən təkrar təsnifatların izahı aşağıdakı 
kimidir. 

a. Qrupun Mərkəzi Xəzinədarlığı müəyyən borc qiymətli kağızlarını uzunmüddətli gəlir məqsədli 
ayrıca portfeldə saxlayır. Bu qiymətli kağızlar satıla bilər, lakin belə satışların tez-tez baş 
verməyəcəyi gözlənilir. Qrup bu qiymətli kağızları aktivləri müqavilə üzrə pul vəsaitlərini 
toplamaq üçün saxlamaq məqsədi olan biznes modeli çərçivəsində saxlamağı nəzərdə tutur. Bu 
aktivlər MHBS 9-a əsasən amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən kimi təsnif edilir. 

b. Qrupun strateji məqsədlərlə saxladığı müəyyən kapital invesitiyaları MHBS 9-a əsasən 
SMGƏD kateqoriyasına aid edilmişdir. MHBS 9-un tətbiqindən əvvəl bu qiymətli kağızlar ilkin 
dəyərdə ölçülürdü, çünki onların ədalətli dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə bilən sayılmırdı. MHBS 
9 bu istisnanı ləğv edib. 

Aşağıdakı cədvəldə MUBS 39-a əsaslanan balans dəyərləri 1 yanvar 2018-ci il tarixində MHBS 9-
a keçid zamanı MHBS 9-a əsaslanan balans dəyərləri ilə üzləşdirilir: 
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AZN’000 

MUBS 39-a 
əsasən 31 

dekabr 2017-
ci il tarixinə 

balans dəyəri 

Yeni təsnifat Yeni 
qiymətləndirmə 

MHBS 9-
a əsasən 1 

yanvar 
2018-ci il 
tarixinə 

olan 
balans 
dəyəri 

Maliyyə aktivləri     
Amortizasiya edilmiş dəyər     
     
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 304,160 - - 304,160 
Banklara verilən kreditlər 111,574 - - 111,574 
Müştərilərə verilən kreditlər:     

İlkin qalıq 226,966    
Yeni qiymətləndirmə   (3,681)  
Yekun qalıq    223,285 

İnvestisiya qiymətli kağızları 1,315 - - 1,315 
Sair maliyyə aktivləri 2,889 - - 2,889 
Cəmi amortizasiya edilmiş dəyər  646,904  - (3,681) 643,223 
Satıla bilən     
İnvestisiya qiymətli kağızları:     

İlkin qalıq 615    
SMGƏD – kapital  (615)   

Yekun qalıq    - 
SMGƏD – kapital     
İnvestisiya qiymətli kağızları:     

İlkin qalıq -    
Satıla bilən investisiyadan  615 -  

Yekun qalıq    615 
Cəmi SMGƏD 615 - - 615 

MHBS 9-un tətbiqi nəticəsində maliyyə öhdəlikləri yenidən təsnif edilməyib və 
qiymətləndirilməyib. 

Aşağıdakı cədvəldə vergilər çıxılmaqla MHBS 9-a keçidin bölüşdürülməmiş mənfəətin ilkin 
qalıqlarına təsirinin icmalı təqdim olunur. Kapitalın digər komponentlərinə təsir olmayıb. 

AZN’000  

1 yanvar 
2018-ci il 
tarixində 

MHBS 9-un 
tətbiqinin 

təsiri 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  
MUBS 39-a əsasən yekun qalıq  (31 dekabr 2017-ci il) (41,962) 
MHBS 9-a əsasən GKZ tanınması (kredit öhdəlikləri və maliyyə təminatı üzrə müqavilələr daxil 

olmaqla) (3,681) 
Əlaqəli vergi 736 
MHBS 9-a əsasən ilkin qalıq (1 yanvar 2018-ci il) (44,907)  

 

Aşağıdakı cədvəldə üzləşdirilir:  

• 31 dekabr 2017-ci il tarixinə MUBS 39-a əsasən maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi üzrə 
ehtiyatın yekun qalığı və MUBS 37 “Ehtiyatlar, Şərti Öhdəliklər və Şərti Aktivlər” 
standartına əsasən kredit öhdəlikləri və maliyyə təminatı üzrə müqavilələr üçün ehtiyat; və 

• 1 yanvar 2018-ci il tarixinə MHBS 9-a əsasən müəyyən edilmiş GKZ ehtiyatının ilkin qalığı 

Bu cədvəl əlaqəli maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq MUBS 39 və MHBS 9 
kateqoriyalarına əsasən təqdim edilmişdir və 1 yanvar 2018-ci il tarixində MHBS 9-un ilkin tətbiqi 
zamanı dəyişikliklərin zərər ehtiyatı üzrə ölçü kateqoriyasına təsiri ayrıca göstərilmişdir. 
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 Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatlar 

AZN’000  

31 dekabr 2017-ci 
il  

(MUBS39/MUBS 
37)  Yeni təsnifat 

Yeni 
qiymətləndirmə 

1 yanvar 
2018-ci il 

(MHBS 9) 
MUBS 39-a əsasən kredit və debitor borcları 

və ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli 
kağızlar/ MHBS 9-a əsasən amortizasiya 
edilmiş dəyərdə ölçülən maliyyə aktivləri (o 
cümlədən banklara verilən kreditlər and 
müştərilərə verilən kreditlər) 18,223 - 8,217 26,440 

Cəmi amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən 
qiymətli kağızlar 18,223 - 8,217 26,440 

5 Xalis faiz gəliri 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Effektiv faiz üsulu ilə hesablanmış faiz gəliri    
Müştərilərə verilən kreditlər  36,488    30,623  
Banklara verilən kreditlər  3,935    1,716  
ARMB istiqrazları  2,386    1,633  
İnvestisiya qiymətli kağızları  228    123  
Sair  146    -    
  43,183    34,095  

    
Faiz xərci    
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  (8,599)   (9,744) 
Sair borc öhdəlikləri  (6,051)   (6,373) 
Subordinasiya borcları  (2,268)   (3,245) 
Bank depozitləri və qalıqları  (747)   (2,884) 
  (17,665)   (22,246) 

6 Xalis dəyərsizləşmə üzrə bərpa (xərc) 

 
2018  

AZN’000   
2017 

AZN’000  
Müştərilərə verilən kreditlər 9,850   1,527  
Əmlak və avadanlıq  -    (437) 

 9,850   1,090  

7 Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis gəlir 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Ticari əməliyyatlar, xalis  4,801  9,718 
Mübadilə fərqləri, xalis  (21)  57 

  4,780  9,775 
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8 Haqq və komissiya gəlirləri 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Plastik kart xidmətləri   5,411    5,685  
Hesablaşmalar  2,822    2,294  
Nağd pul əməliyyatları  1,360    1,409  
Zəmanət məktubları  490    306  
Sair əməliyyatlar  356    351  
 10,439  10,045 

İcra öhdəlikləri və gəlirin tanınması siyasəti 

Müştərilərlə müqavilələrdən gələn haqq və komissiya gəlirləri müştəri ilə müqavilədə müəyyən 
edilmiş təzminat əsasında ölçülür. Qrup gəliri xidmət üzərində nəzarət müştəriyə ötürüldükdən 
sonra tanıyır.  

Növbəti cədvəldə müştərilərlə müqavilələr üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təbiəti və 
zamanlaması, habelə əhəmiyyətli ödəniş müddətləri və əlaqəli gəlir tanınması siyasəti haqqında 
məlumat təqdim olunmuşdur: 

Xidmət növü  

Əhəmiyyətli ödəniş müddətləri daxil olmaqla icra 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin təbiəti və 
zamanlaması 

MHBS 15-ə əsasən gəlirin 
tanınması (1 yanvar 2018-
ci il tarixindən etibarən) 

Pərakəndə və 
korporativ bank 

xidmətləri 

 Qrup overdraft xidmətləri, pərakəndə və korporativ 
müştərilərə bankçılıq, xarici valyuta, kredit kartları 
və xidmət haqlarının ödənişi xidmətlərini göstərir. 
Qarşılıqlı mübadilə, xarici valyuta əməliyyatları və 
overdraftlara görə əməliyyat haqları əməliyyat baş 
verərkən müştəri hesabından çıxılır. 
 

Əməliyyatlardan gələn 
gəlir əməliyyat baş verən 
zaman tanınır. 
 
 
 
 
 

Bank buraxdığı təminat məktublarına görə 
müştərilərdən komissiya haqları alır. 

Müştəri müəssisə 
fəaliyyət göstərən zaman 
müəssisənin göstərdiyi 
fəaliyyəti eyni zamanda 
həm əldə edib, həm də 
istifadə etdiyi üçün Bank 
gəliri davamlı olaraq 
tanıyır. 
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9 Haqq və komissiya xərcləri 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Plastik kart xidmətləri  (4,152)   (3,945) 
Hesablaşmalar  (555)   (471) 
Nağd pul əməliyyatları  (195)   (223) 
Təkrar sığorta   (165)   (204) 
Zəmanətləri  (122)   (85) 
Sair əməliyyatlar  (768)   (541) 
  (5,957)   (5,469) 

10 Əməliyyat xərcləri 
 2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
İşçi heyəti xərcləri  20,475   13,752 
Peşəkar xidmət haqları  4,082   3,459 
Proqram təminatı xərcləri  1,726   2,515 
Köhnəlmə  1,597   1,563 
Mənfəət vergisindən başqa vergilər  1,104   1,225 
Əməliyyat icarəsi  1,090   1,116 
Reklam və marketinq  1,072   521 
Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna ödənilən haqlar  850   780 
Təmir və texniki xidmət  727   574 
Kommunikasiya xərcləri  716   579 
Üzvlük haqları  644   391 
Ofis xərclər 552  455 
Mühafizə xidməti xərcləri  540   543 
Nəqliyyat və ezamiyyət  407   278 
Amortizasiya  247   517 
Sponsorluq və xeyriyyə  166   342 
Sair  1,907   941 

  37,902    29,551  

11 Mənfəət vergisi xərci 
 2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Cari ilin vergi xərci -  - 
Əvvəllər tanınmamış tutulabilən müvəqqəti fərqlərin tanınması 
 

(3,144)  (116) 

Qiymətləndirmə ehtiyatında müvəqqəti fərq və dəyişikliklərin yaranması 
və əvəzləşdirilməsinə görə təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərində 
dəyişikliklər 
 

 1,665  116 

Cəmi mənfəət vergisi xərci/(qazancı)  (1,479)  -  

2018-ci ildə cari və təxirə salınmış vergi üçün müvafiq vergi dərəcəsi 20% təşkil edir (2017: 20%). 
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 2018  
AZN’000  

 %  2017  
AZN’000  % 

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər)  7,570     (1,130)   
Müvafiq vergi dərəcəsində mənfəət vergisi  1,514   20  (226)  (20) 
Daimi fərqlərin vergi təsiri 151  2  110  10 
Tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivlərində dəyişikliklər  (3,144)   (42)  116  10 

  (1,479)   20  -  - 

Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri MHBS-na əsasən balansda aktiv və öhdəliklərə aid edilmiş 
dəyərlər arasında müvəqqəti fərqlərdən yaranan mümkün mənfəət vergisi öhdəliyini göstərir və bu 
dəyərlər vergi uçotu məqsədilə yerli vergi qaydalarına əsasən məruzə edilir.  

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərində tamamlanan illər ərzində müvəqqəti fərqlərdə 
yerdəyişmələr aşağıda təqdim olunur: 

 

1 yanvar tarixinə 
qalıq  

AZN’000   

Mənfəət və ya 
zərərdə tanınan 

AZN’000  

 31 dekabr 
tarixinə qalıq  

AZN’000  
Aşağıdakı bəndlər üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri:      
Növbəti dövrə keçirilmiş vergi zərəri 9,149  (620)  8,529 
Müştərilərə verilən kreditlər  1,318  (1,094)  224 
Banklara verilən kreditlər 32  35  67 
Sair aktivlər 82  (217)  (135) 
Sair öhdəliklər 10  120  130 
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər (477)  111  (366) 
Təxirə salınmış tanınmış vergi aktivləri 10,114  (1,665)  8,449 
(təxirə salınmış tanınmamış vergi aktivi) / Əvvəlki 
dövrlərdə tanınmamış tutulabilən müvəqqəti fərqlərin 
tanınması 

(9,378)  3,144  (6,234) 

Xalis təxirə salınmış vergi aktivləri 736  1,479  2,215 

* 1 yanvar 2018-ci il tarixində qalığa MHBS 9-un tətbiqinin təsirləri də daxildir. 

 

1 yanvar tarixinə 
qalıq  

AZN’000   

Mənfəət və ya 
zərərdə tanınan 

AZN’000  

 31 dekabr 
tarixinə qalıq  

AZN’000  
Aşağıdakı bəndlər üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri:      
Növbəti dövrə keçirilmiş vergi zərəri 7,233  1,916  9,149 
Müştərilərə verilən kreditlər  2,628  (2,046)  582 
Banklara verilən kreditlər 87  (55)  32 
Sığorta əməliyyatlarından yaranan debitor borcları 15  (15)  - 
Sair aktivlər 64  18  82 
Satıla bilən investisiyalar (43)  43  - 
Sair öhdəliklər (50)  60  10 
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər (672)  195  (477) 
Təxirə salınmış tanınmış vergi aktivləri 9,262  116  9,378 
(Təxirə salınmış tanınmamış vergi aktivi) (9,262)  (116)  (9,378) 

Xalis təxirə salınmış vergi aktivləri -  -  - 
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12 Səhm üzrə gəlirlər (zərər) 
Səhm üzrə əsas və azaldımış gəlirlərin (zərərin) hesablanmasında istifadə edilən mənfəət (zərər) və 
adi səhmlərin hesablanmış orta sayı aşağıdakı kimidir: 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
İl üzrə Bank payçılarına aid edilə bilən mənfəət (zərər)  8,917  (1,094) 
Səhm üzrə əsas və azaldılmış zərər məqsədli adi səhmlərin hesablanmış 

orta sayı  28,364,848   17,331,016  

Səhm üzrə mənfəət (zərər) - əsas və azaldılmış (AZN) 0.314  (0.063) 

13 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
 2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Nağd pul vəsaitləri  39,488    46,339  
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri:    
- ARMB-da nostro hesablar  98,300    177,033  
- Digər banklarda nostro hesablar və overnayt yerləşdirmələri  43,392    30,711  
- Digər banklarda müddətli əmanətlər  255,064    34,102  
- ARMB istiqrazları  6,900    15,975  

Cəmi pul vəsaiti ekvivalentləri  403,656    257,821  
Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  443,144    304,160  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1-ci Mərhələdədir və 31 dekabr 2018-ci il və 31 dekabr 2017-
ci il tarixlərinə onların GKZ əhəmiyyətli olmamışdır. 

14 Banklara verilən kreditlər 
 2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Blok edilmiş hesablar  96,328    91,788  
Kreditlər və depozitlər  12,955    16,226  
ARMB-da saxlanılan məcburi ehtiyat  6,697    4,084  
Banklara verilən kreditlər, ümumi  115,980    112,098  
Dəyərsizləşmə üzrə zərər   (524)   (524) 

Dəyərsizləşmə üzrə zərər çıxılmaqla banklara verilən kreditlər  115,456    111,574  

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun qalıqları kapitalın 10%-ni keçən iki bankı olmuşdur (31 dekabr 
2017-ci il: iki bank). 31 dekabr 2018-ci il tarixinə bu qalıqların ümumi dəyəri 103,972 min AZN 
təşkil etmişdir (31 dekabr 2017: 102,687 min AZN). 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə Qrupun ARMB-dan götürdüyü kreditlərin qarşılığında 
ARMB-a yerləşdirdiyi ABŞ dollarında ifadə olunan və AZN ekvivalentləri müvafiq olaraq 83,674 
min və 89,630 min olan pul vəsaitləri blok edilmişdir (bax: Qeyd 22). 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə Qrupun təminatları qarşılığında iki bankda AZN 
ekvivalentləri müvafiq olaraq 12,654 min və 2,158 min olan əmanətləri blok edilmişdir. 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə “Banklara verilən kreditlər” qalıqlarına müvafiq olaraq 
4,971 min AZN və 4,929 min AZN təşkil edən plastik kart əməliyyatları üçün Qrupun yerləşdirdiyi 
təminat depozitləri daxil edilmişdir. 
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Zərər ehtiyatı 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə 3-cü mərhələyə daxil olan banklara verilən kreditlərin ümumi 
məbləği 504 min AZN (2017: 504 min AZN) təşkil etmişdir. Banklara verilən kreditlər üzrə qalan 
bütün qalıqlar 1-ci mərhələdədir və onların GKZ 31 dekabr 2018-ci il və 31 dekabr 2017-ci il 
tarixlərinə əhəmiyyətli olmamışdır. 

Aşağıdakı cədvəldə banklardan alınmalı məbləğlərin zərər ehtiyatının ilkin və yekun qalıqları 
üzləşdirilmişdir. 2017-ci il üzrə müqayisəli məbləğlər kredit zərərləri üzrə ehtiyatdan ibarətdir və 
MUBS 39-a əsasən qiymətləndirmə əsaslarını əks etdirir. 

 2018 2017 
AZN’000  3-cü mərhələ  Cəmi  Cəmi 
Banklara verilən kreditlər      
1 yanvar tarixində qalıq 524  524  524 
31 dekabr tarixində qalıq 524  524  524 
      

15 Müştərilərə verilən kreditlər 

 
2018 

AZN’000 

 Cəmi ümumi 
kreditlərin 

%-i 

 
2017 

AZN’000 

 Cəmi ümumi 
kreditlərin %-

i 
Kiçik və orta sahibkarlara verilən kreditlər  211,390   58%   145,062   59% 
Mikrokreditlər  64,785   18%   22,480   9% 
İpoteka kreditləri  45,992   13%   44,189   18% 
Pərakəndə kreditlər  38,947   11%   30,191   12% 
Kredit kartları  2,497   1%   3,267   1% 
Müştərilərə verilən kreditlər, ümumi  363,611   100%   245,189   100% 
Zərər ehtiyatı  (17,648)     (18,223)   
Xalis müştərilərə verilən kreditlər  345,963      226,966    

(a) Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixinə MUBS 39-a əsasən uçota alınmış müştərilərə 
verilmiş kreditlər üzrə zərər ehtiyatı və 1 yanvar 2018-ci il tarixinə MHBS 9-a əsasən uçota alınmış 
müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə zərər ehtiyatının ilkin qalıqları üzləşdirilmişdir: 

   AZN’000     
31 dekabr 2017-ci il tarixinə qalıq    18,223 
Zərər üzrə ehtiyatın yeni qiymətləndirməsi (Qeyd 4)   3,681 
Diskontun açılışı   4,536 

1 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq   26,440 
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Aşağıdakı cədvəldə müştərilərə verilən kreditlər üzrə zərər ehtiyatının ilkin və yekun qalıqları 
üzləşdirilir. 2017-ci il üçün müqayisəli məlumat kredit zərərləri üzrə ehtiyatı və MUBS 39-a əsasən 
qiymətləndirməni əks etdirir. 

 2018 2017 

AZN’000  
 

1-ci 
mərhələ 

 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi Fərdi Kollektiv Cəmi 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər amortizasiya 
edilmiş dəyərdə*        

1 yanvar tarixində qalıq  4,981   1,058   20,401   26,440   2,125   23,160   25,285  
1-ci mərhələyə keçid  1,125   (558)  (567)  -    - - - 
2-ci mərhələyə keçid  (926)  1,537   (611)  -    - - - 
3-cü mərhələyə keçid  (71)  (776)  847   -    - - - 

Zərər ehtiyatının xalis 
yeni qiymətləndirməsi  (3,050)  (934)  (9,112)  (13,096)  2,470   (3,997)  (1,527) 

Yeni maliyyə aktivləri  3,246   -     -     3,246  - - - 
Silinmələr  -     -     (10,618)  (10,618)  -     (22,065) (22,065) 
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

tanınması  -     -     1,540   1,540   2,923   5,284   8,207  
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

bərpası  -     -     8,998   8,998   -     8,323   8,323  
GKZ-lərinin cari dəyəri 

üzrə diskont açılışı  -     -     1,138   1,138  - - - 
31 dekabr tarixinə qalıq  5,305   327   12,016   17,648   7,518   10,705   18,223  
        

 

 2018 2017 

AZN’000  
 

1-ci 
mərhələ 

 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi Fərdi Kollektiv Cəmi 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər amortizasiya 
edilmiş dəyərdə –Kiçik 
və orta sahibkar 
kreditləri*        

1 yanvar tarixində qalıq  4,293   551   10,611   15,455   1,686   11,125   12,811  
1-ci mərhələyə keçid  812   (429)  (383)  -    - - - 
2-ci mərhələyə keçid  (559)  943   (384)  -    - - - 
3-cü mərhələyə keçid  (65)  (437)  502   -    - - - 

Zərər ehtiyatının xalis 
yeni qiymətləndirməsi  (2,301)  (520)  (3,828)  (6,649)  1,496   3,991   5,487  

Yeni maliyyə aktivləri  1,980   -     -     1,980    
Silinmələr - -  (5,553)  (5,553)  -     (12,559) (12,559) 
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

tanınması - -  1,194   1,194   2,923   1,518   4,441  
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

bərpası - -  3,443   3,443    511   511  
GKZ-lərinin cari dəyəri 

üzrə diskont açılışı - -  520   520  - - - 
31 dekabr tarixinə qalıq  4,160   108   6,122   10,390   6,105   4,586   10,691  
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 2018 2017 
AZN’000  
 

1-ci 
mərhələ 

2-ci 
mərhələ 

3-cü 
mərhələ Cəmi Fərdi Kollektiv Cəmi 

Müştərilərə verilmiş 
kreditlər amortizasiya 
edilmiş dəyərdə –
Mikrokreditlər*        

1 yanvar tarixində qalıq  292   176   2,841   3,309   -     1,112   1,112  
1-ci mərhələyə keçid  52   (51)  (1)  -     -     -     -    
2-ci mərhələyə keçid  (134)  154   (20)  -     -     -     -    
3-cü mərhələyə keçid  (1)  (151)  152   -     -     -     -    

Zərər ehtiyatının xalis 
yeni qiymətləndirməsi  (304)  (118)  (2,302)  (2,724)  11   (2,874)  (2,863) 

Yeni maliyyə aktivləri  814   -     -     814   -     -     -    
Silinmələr  -     -     (1,798)  (1,798)  -     (20)  (20) 
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

tanınması  -     -     177   177   -     1,281   1,281  
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

bərpası  -     -     2,449   2,449   -     2,213   2,213  
GKZ-lərinin cari dəyəri 

üzrə diskont açılışı  -     -     136   136   -     -     -    
31 dekabr tarixinə qalıq  719   10   1,634   2,363   11   1,712   1,723  
        

 

 2018 2017 
AZN’000  
 

1-ci 
mərhələ 

2-ci 
mərhələ 

3-cü 
mərhələ Cəmi Fərdi Kollektiv Cəmi 

Müştərilərə verilmiş 
kreditlər amortizasiya 
edilmiş dəyərdə -
İpoteka kreditləri*        

1 yanvar tarixində qalıq  71   115   2,190   2,376   2   2,829   2,831  
1-ci mərhələyə keçid  29   (21)  (8)  -     -     -     -    
2-ci mərhələyə keçid  (136)  144   (8)  -     -     -     -    
3-cü mərhələyə keçid  (1)  (62)  63   -     -     -     -    

Zərər ehtiyatının xalis 
yeni qiymətləndirməsi  (58)  (18)  (1,140)  (1,216)  1,175   (1,085)  90  

Yeni maliyyə aktivləri  179   -     -     179   -     -     -    
Silinmələr  -     -     (337)  (337)  -     (480)  (480) 
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

tanınması  -     -     34   34   -     591   591  
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

bərpası  -     -     472   472   -     18   18  
GKZ-lərinin cari dəyəri 

üzrə diskont açılışı  -     -     130   130   -     -     -    
31 dekabr tarixinə qalıq  84   158   1,396   1,638   1,177   1,873   3,050  
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 2018 2017 

AZN’000  
 

1-ci 
mərhələ 

 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi Fərdi Kollektiv Cəmi 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər amortizasiya 
edilmiş dəyərdə -
Pərakəndə kreditlər*        

1 yanvar tarixində qalıq  268   174   4,429   4,871   421   6,769   7,190  
1-ci mərhələyə keçid  62   (38)  (24)  -     -     -     -    
2-ci mərhələyə keçid  (94)  142   (48)  -     -     -     -    
3-cü mərhələyə keçid  (4)  (125)  129   -     -     -     -    

Zərər ehtiyatının xalis 
yeni qiymətləndirməsi  (229)  (121)  (1,976)  (2,326)  (202)  (4,269)  (4,471) 

Yeni maliyyə aktivləri  252   -     -     252   -     -     -    
Silinmələr  -     -     (2,754)  (2,754)  -     (7,245)  (7,245) 
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

tanınması  -     -     135   135   -     1,894   1,894  
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

bərpası  -     -     2,449   2,449   -     5,259   5,259  
GKZ-lərinin cari dəyəri 

üzrə diskont açılışı  -     -     299   299   -     -     -    
31 dekabr tarixinə qalıq  255   32   2,639   2,926   219   2,408   2,627  
        
        

 2018 2017 

AZN’000  
 

1-ci 
mərhələ 

 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi Fərdi Kollektiv Cəmi 
Müştərilərə verilmiş 

kreditlər amortizasiya 
edilmiş dəyərdə -
Kredit kartları*        

1 yanvar tarixində qalıq  57   42   330   429   16   1,325   1,341  
1-ci mərhələyə keçid  170   (19)  (151)  -     -     -     -    
2-ci mərhələyə keçid  (3)  154   (151)  -     -     -     -    
3-cü mərhələyə keçid  -     (1)  1   -     -     -     -    

Zərər ehtiyatının xalis 
yeni qiymətləndirməsi  (158)  (157)  134   (181)  (10)  240   230  

Yeni maliyyə aktivləri  21   -     -     21   -     -     -    
Silinmələr  -     -     (176)  (176)  -     (1,761)  (1,761) 
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

tanınması  -     -     -     -     -     -     -    
Əvvəl silinmiş aktivlərin 

bərpası  -     -     185   185   -     322   322  
GKZ-lərinin cari dəyəri 

üzrə diskont açılışı  -     -     53   53   -     -     -    
31 dekabr tarixinə qalıq  87   19   225   331   6   126   132  
        

*Bu cədvəllərdə zərər ehtiyatına kredit öhdəlikləri üzrə GKZ-də daxil edilmişdir, belə ki, Qrup 
kredit öhdəliyi komponenti üzrə GKZ-ni maliyyə aləti komponenti üzrə GKZ-dən ayrı müəyyən 
edə bilmir. 

Dövr ərzində maliyyə alətlərinin ümumi balans dəyərində zərər üzrə ehtiyatda dəyişikliklərə səbəb 
olmuş əhəmiyyətli dəyişikliklər aşağıdakı kimidir: 

Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş dəyərdə 

• İl ərzində kiçik və orta sahibkarlara verilən kreditlər üzrə borcalanların 38,679 min AZN 
məbləğində ödəniş etməsi 12 aylıq əsasda ölçülən zərər ehtiyatının 2,301 min AZN 
azalmasına səbəb olmuşdur. Əlavə olaraq, müvafiq seqment üzrə 120,928 məbləğində yeni 
kreditlərin verilməsi GKZ-ni cəmi 1,980 min AZN artırmışdır. 
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• Cəmi ümumi balans dəyərləri müvafiq olaraq 10,618 min AZn və 8,993 min AZN olan 
kreditlərin silinməsi və əvvəl silinmiş aktivlərin bərpası 3-cü mərhələyə aid zərər ehtiyatının 
1,620 min AZN azalmasına səbəb olmuşdur. 

(b) Kredit keyfiyyətinin təhlili 
Aşağıdakı cədvəllərdə 31 dekabr 2018 və 31 dekabr 2017-ci il tarixlərinə müştərilərə verilmiş 
amortizasiya edilmiş dəyərdə hesablanmış kreditlərin kredit keyfiyyəti haqqında məlumat təqdim 
olunmuşdur. Əksi qeyd edilmədiyi təqdirdə, cədvəldə təqdim olunan məbləğlər ümumi balans 
dəyərini göstərir. 

Terminlərin izahı: Mərhələ 1, Mərhələ 2 və Mərhələ 3 Qeyd 3(e)(iv)- ə daxil edilmişdir. 

AZN’000  31 dekabr 2018-ci il 
 1-ci 

mərhələ 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Kiçik və orta sahibkar kreditləri     
Vaxtı keçməmiş  193,482   2,264   1,413   197,159  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  2,762   42   -     2,804  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  102   1,206   8   1,316  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  -     -     260   260  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  -     28   500   528  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  -     -     9,323   9,323  
  196,346   3,540   11,504   211,390  
Zərər ehtiyatı  (4,160)  (108)  (6,122)  (10,390) 
Balans dəyəri  192,186  3,432 5,382  201,000  

 

 

AZN’000  31 dekabr 2018-ci il 
 1-ci 

mərhələ 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Mikrokreditlər     
Vaxtı keçməmiş  62,199   624   12   62,835  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  64   45   -     109  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  2   50   1   53  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  -     -     44   44  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  1   -     143   144  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  -     -     1,600   1,600  
  62,266   719   1,800   64,785  
Zərər ehtiyatı  (719)  (10)  (1,634)  (2,363) 
Balans dəyəri  61,547  709 166  62,422  
     

 

AZN’000  31 dekabr 2017-ci il 
 Dəyərsizləşmiş Dəyərsizləşməmiş Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Kiçik və orta sahibkar kreditləri    
Vaxtı keçməmiş  4,702   129,149   133,851  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  -     474   474  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  405   135   540  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  356   -     356  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  593   -     593  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  9,246   -     9,246  
  15,302   129,758   145,060  
Zərər ehtiyatı  (7,600)  (3,091)  (10,691) 
Balans dəyəri  7,702   126,667   134,369  
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AZN’000  31 dekabr 2018-ci il 
 1-ci 

mərhələ 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – İpoteka kreditləri     
Vaxtı keçməmiş  36,319   3,136   238   39,693  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  336   454   -     790  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  275   95   100   470  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  23   28   189   240  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  41   -     373   414  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  -     -     4,385   4,385  
  36,994   3,713   5,285   45,992  
Zərər ehtiyatı  (84)  (158)  (1,396)  (1,638) 
Balans dəyəri  36,910  3,555 3,889  44,354  
     
 
AZN’000  31 dekabr 2017-ci il 
 Dəyərsizləşmiş Dəyərsizləşməmiş Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – İpoteka kreditləri    
Vaxtı keçməmiş - 38,363  38,363 
Vaxtı 30 gündən az keçmiş - 826  826 
Vaxtı 30-89 gün keçmiş 142 608  750 
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  506  -  506 
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  814  -  814 
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  2,930  -  2,930 
  4,392  39,797  44,189 
Zərər ehtiyatı  (2,807)  (243)  (3,050) 
Balans dəyəri  1,585  39,554  41,139  

 

AZN’000  31 dekabr 2018-ci il 
 1-ci 

mərhələ 2-ci mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Pərakəndə kreditlər     
Vaxtı keçməmiş  34,196   109   22   34,327  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  441   184   -     625  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  20   193   70   283  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  6   17   237   260  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  -     -     173   173  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  4   -     3,275   3,279  
  34,667   503   3,777   38,947  
Zərər ehtiyatı  (255)  (32)  (2,639)  (2,926) 
Balans dəyəri  34,412  471 1,138  36,021  
     
     

AZN’000  31 dekabr 2017-ci il 
 Dəyərsizləşmiş Dəyərsizləşməmiş Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Mikrokreditlər    
Vaxtı keçməmiş  -     18,879   18,879  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  -     271   271  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  165   180   345  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  193   -     193  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  945   -     945  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  1,849   -     1,849  
  3,152   19,330   22,482  
Zərər ehtiyatı  (1,465)  (258)  (1,723) 
Balans dəyəri  1,687   19,072   20,759  
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AZN’000  31 dekabr 2017-ci il 
 Dəyərsizləşmiş Dəyərsizləşməmiş Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Pərakəndə kreditlər    
Vaxtı keçməmiş  22   22,341   22,363  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  -     1,284   1,284  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  410   333   743  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  860   -     860  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  1,474   -     1,474  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  3,467   -     3,467  
  6,233   23,958   30,191  
Zərər ehtiyatı  (2,225)  (402)  (2,627) 
Balans dəyəri  4,008   23,556   27,564  

 

AZN’000  31 dekabr 2018-ci il 
 1-ci 

mərhələ 
2-ci 

mərhələ 
3-cü 

mərhələ Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Kredit kartları     
Vaxtı keçməmiş  1,629   432   158   2,219  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  1   16   8   25  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  -     10   4   14  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  -     -     7   7  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  -     -     46   46  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  -     -     186   186  
  1,630   458   409   2,497  
Zərər ehtiyatı  (87)  (19)  (225)  (331) 
Balans dəyəri  1,543  439 184  2,166  
     
     
AZN’000  31 dekabr 2017-ci il 
 Dəyərsizləşmiş Dəyərsizləşməmiş Cəmi 
Müştərilərə verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş 

dəyərdə – Kredit kartları    
Vaxtı keçməmiş  112   2,736   2,848  
Vaxtı 30 gündən az keçmiş  129   15   144  
Vaxtı 30-89 gün keçmiş  5   6   11  
Vaxtı 90-179 gün keçmiş  197   -     197  
Vaxtı 180-360 gün keçmiş  33   -     33  
Vaxtı 360 gündən çox keçmiş  33   1   34  
  509   2,758   3,267  
Zərər ehtiyatı  (119)  (13)  (132) 
Balans dəyəri  390   2,745   3,135  
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Saxlanılan girov və sair kredit təminatları 

Loans to corporate and retail customers 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə müştərilərə verilmiş kredit üzrə dəyərsizləşmiş 
kreditlər və mümkün zərərlərin təsirini azaltmaq məqsədilə saxlanılan əlaqədar girov haqqında 
məlumat təqdim edilmişdir: 

    Saxlanılan girovun ədalətli dəyəri 

AZN’000  

Ümumi 
balans 
dəyəri 

Zərər 
ehtiyatı 

Balans 
dəyəri 

Pul 
vəsaitləri 

və 
depozitlər 

 
Nəqliyyat 
vasitələri 

Daşınmaz 
əmlak Qızıl Cəmi 

Kiçik və orta 
sahibkar 
kreditləri  11,504   (6,122)  5,382   -     65   5,317   -     5,382  

Mikro kreditlər  1,800   (1,634)  166   -     13   150   3   166  
İpoteka kreditləri  5,285   (1,396)  3,889   -     -     3,670   -     3,670  
Pərakəndə kartlar  3,777   (2,639)  1,138   -     427   703   8   1,138  
Kredit kartları  409   (225)  184   55   -     1   -     56  

Cəmi müştərilərə 
verilmiş kredit 
üzrə 
dəyərsizləşmiş 
kreditlər  22,775   (12,016)  10,759   55   505   9,841   11   10,412  

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixinə müştərilərə verilmiş kredit üzrə dəyərsizləşmiş 
kreditlər və mümkün zərərlərin təsirini azaltmaq məqsədilə saxlanılan əlaqədar girov haqqında 
məlumat təqdim edilmişdir: 

    Saxlanılan girovun ədalətli dəyəri 

AZN’000  

Ümumi 
balans 
dəyəri 

Zərər 
ehtiyatı 

Balans 
dəyəri 

Pul 
vəsaitləri 

və 
depozitlər 

 
Nəqliyyat 
vasitələri 

Daşınmaz 
əmlak Qızıl Cəmi 

Kiçik və orta 
sahibkar 
kreditləri  15,302   (7,600)  7,702   -     78   7,624   -     7,702  

Mikro kreditlər  3,152   (1,465)  1,687   -     38   1,410   15   1,463  
İpoteka kreditləri  4,392   (2,807)  1,585   -     -     1,506   -     1,506  
Pərakəndə kartlar  6,233   (2,225)  4,008   -     949   2,804   65   3,818  
Kredit kartları  509   (119)  390   88   -     1   -     89  

Cəmi müştərilərə 
verilmiş kredit 
üzrə 
dəyərsizləşmiş 
kreditlər  29,588   (14,216)  15,372   88   1,065   13,345   80   14,578  

Balansa alınmış girov 

31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il ərzində Qrup müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə xalis 
balans dəyəri 1,944 min AZN (2017: 76) olan girova əl qoymaqla müəyyən aktivlər əldə etmiş və 
onları satıla bilən aktivlər kimi tanımışdır (bax: Qeyd 18). 

(c) Əhəmiyyətli kredit riskləri 
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun ümumi kredit qalıqları 1,000 min manatı keçən əlli iki 
borcalanı və ya birgə borcalanlar qrupu (31 dekabr 2017: otuz bir borcalan) olmuşdur. 31 dekabr 
2018-ci il tarixinə bu kreditlərin ümumi dəyəri 136,259 min AZN olmaqla müştərilərə verilən 
kreditlərin 37%-ni təşkil etmişdir (31 dekabr 2017: 102,368 min AZN və 42%). 

(d) Kreditlərin ödəniş müddətləri 
Kredit portfelinin ödəniş müddəti kreditlərin hesabat tarixindən müqavilə üzrə ödəniş tarixinədək 
qalan müddəti əks etdirən Qeyd 25(b)-də təqdim olunmuşdur. 
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(e) Kreditin dəyərsizləşməsinin hesablanmasında əsas ehtimallar və mühakimələr 
Bank 3-cü mərhələdə olan əhəmiyyətli kreditlər üçün GKZ-ni hər kreditə ayrıca baxış keçirməklə 
və bu kredit üzrə təxmin edilən gələcək pul vəsaitlərinə əsaslanaraq hesablayır. Təxmini gələcək 
pul vəsaitləri girovun təxmini dəyəri və girov satışı üzrə daxil olmalı məbləğlərin 12 aydan 48 
ayadək gecikməsi amillərindən asılıdır. Daha sonra Bank tələb olunan GKZ məbləğini müəyyən 
etmək üçün, kreditin ilk effektiv faiz dərəcəsinə bərabər diskont dərəcəsi ilə bu pul vəsaitlərinin 
xalis cari dəyərini hesablayır. 

Qalan kredit portfelləri üçün GKZ-ni Bank kollektiv əsasda hesablayır. Kollektiv dəyərsizləşmənin 
hesablanması zamanı əsas qeyri-müəyyən məqamlar və nəzərə alınan ehtimallar aşağıdakılardır: 

‒ Makroməlumata çıxışın olması və portfel haqqında məlumatın adekvatlığına görə 
31.01.2012 tarixindən sonrakı məlumat etibarlı sayılır; 

‒ Hər riskə məruz qalan məbləğ üçün yalnız ilk defolt etibarlı sayılmışdır (yəni defoltdan 
sonra qalan məlumat çıxarılmışdır); 

‒ İlk müşahidə tarixində defoltda olan bütün alətlər nümunədən çıxarılmışdır; 

‒ Unikal alətlərin 100-dən az olduğu hər kredit seqmentində kreditin uçota alındığı aylarda 
ixtisar edilmişdir, yəni kreditin uçota alındığı aylar üzrə təməl zərər qiymətləri ayların 
ixtisar edildiyi anda olduğundan böyük olarsa, bu qiymətlər yüksək dərəcədə qeyri-
obyektiv sayılmışdır;  

‒ Satılan girov üzrə daxil olmalı məbləğlərdə gecikmələr 

‒ Defolt baş verdikdə zərər səkkiz illik pul vəsaiti hərəkətinə əsasən hesablanmışdır. 

Bu hesablamalarda dəyişikliklər kreditin dəyərsizləşməsi müddəalarına təsir göstərə bilər. Məsələn, 
hesablanmış pul vəsaitlərinin xalis cari dəyəri bir faiz fərqlənərsə, 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
müştərilərə verilən kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat 3,460 min AZN az/çox ola bilər (31 
dekabr 2017: 2,270 min AZN az/çox). 

16 İnvestisiya qiymətli kağızları 
 2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən investisiya qiymətli kağızları   2,014   1,315 
İcbari olaraq MZƏD-də ölçülən investisiya qiymətli kağızları  1,848   -  
SMGƏD kateqoriyasına aid edilən investisiya qiymətli kağızları – kapital 
alətləri 

 776   615  

 4,638   1,930  

Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən bütün investisiya qiymətli kağızları 1-ci mərhələdədir və 
onların GKZ 31 dekabr 2018-ci il və 31 dekabr 2017-ci il tarixlərinə əhəmiyyətli deyil. 

(a) Amortizasiya edilmiş dəyərdə ölçülən investisiya qiymətli kağızları  
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrup iki yerli şirkətin nominal illik faiz dərəcəsi 14%-15% olan 2,014 
min AZN təşkil edən borc qiymətli kağızların saxlamışdır (31 dekabr 2017: iki yerli şirkətin illik 
faiz dərəcəsi 14%-15% olan 1,315 min AZN). Bu borc qiymətli kağızları kotirovka edilməmişdir 
və amortizasiya edilmiş dəyərdə uçota alınmışdır. 

(b) İcbari olaraq MZƏD-də ölçülən investisiya qiymətli kağızları  
31 dekabr 2018-ci il tarixinə MZƏD-də ölçülən borc qiymətli kağızları Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət fondunun verdiyi faiz dərəcəsi 3% və ilkin ödəniş 
müddəti 22-23 il olmaqla 1,848 min AZN təşkil edən ipoteka istiqrazlarından ibarət olmuşdur (31 
dekabr 2017: sıfır).  
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(c) SMGƏD kateqoriyasına aid edilən investisiya qiymətli kağızları – kapital alətləri 
1 yanvar 2018-ci il tarixində Qrup aşağıdakı cəldvəldə göstərilən müəyyən investisiyaları SMGƏD-
də ölçülən kapital qiymətli kağızları kimi təsnif etmişdir. 2017-ci ildə bu investisiyalar satıla bilən 
və ədalətli dəyərdə ölçülən investisiyalar kimi təsnif edilmişdir. İnvestisiyalar uzunmüddətli strateji 
məqsədlər üçün saxlanılacaqları gözlənildiyi üçün SMGƏD-ə təsnif edilmişdir. 

 Sahibkarlıq,% 
 2018 

AZN’000 
 

Sahibkarlıq,%  
2017 

AZN’000  
“Milli Kart” MMC 10.00%  500   10.00%  500 
“Azərbaycan Kredit Bürosu” MMC 12.50%  250   -  - 
Bakı Fond Birjası 6.00%  -   6.00%  88 
SWIFT -  26   -  27 

   776     615 

SMGƏD kateqoriyasına aid edilmiş kapital investisiyaları kotirovkasız kapital qiymətli 
kağızlarıdır. Bu investisiyalar üçün bazar yoxdur və yaxın zamanlarda cari ədalətli dəyəri sübut 
edəcək əməliyyatlar həyata keçirilməmişdir. Əlavə olaraq, diskontlaşdırılmış pul vəsaitlərinin 
hərəkəti texnikaları bu sahədə pul vəsaitlərinin gələcək hərəkətinin qeyri-müəyyənliyi səbəbindən 
fərqli ədalətli dəyərlərin alınmaına səbəb olur. Buna baxmayaraq, rəhbərlik ilin sonunda ədalətli 
dəyərin balans dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyəcəyini düşünür.
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17 Əmlak və avadanlıq 

AZN’000 Torpaq  Binalar   
Apparat və 

avadanlıqlar  Kompüterlər  
Nəqliyyat 
vasitələri  

İcarə obyektinin 
təkmilləşdirilməsi  Sair avadanlıq  Cəmi 

İlkin qiymət/ yenidən qiymətləndirilən 
məbləğ             

  
 

1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq  5,638    14,998    7,179    6,847    3,358    911    930    39,861  
Əlavələr  -     1,018    245    217    61    3    19    1,563  
Silinmələr  -     -     (81)   (6)   (453)   -     (130)   (670) 
Dəyərsizləşmə zərərləri  -     (630)   -     -     -     -     -     (630) 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə qalıq  5,638    15,386    7,343    7,058    2,966    914    819    40,124  
Əlavələr  -     5,277    419    1,170    -     355    3    7,224  
Silinmələr  -     -     -     -     (1)   -     -     (1) 
31 dekabr 2018-ci il tarixində qalıq  5,638    20,663    7,762    8,228    2,965    1,269    822    47,347  
                
Yığılmış köhnəlmə                
1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq  -    (203)   (4,952)   (4,745)   (1,804)   (780)   (588)   (13,072) 
İl üzrə köhnəlmə  -     (252)   (423)   (627)   (183)   (30)   (48)   (1,563) 
Silinmiş məbləğdən çıxarılanlar  -     -     33    2    193    -     51    279  
Dəyərsizləşmə zərərləri  -     147    -     -     -     -     -     147  
31 dekabr 2017-ci il tarixinə qalıq  -     (308)   (5,342)   (5,370)   (1,794)   (810)   (585) `   (14,209) 
İl üzrə köhnəlmə  -     (243)   (421)   (665)   (180)   (53)   (35)   (1,597) 
Silinmiş məbləğdən çıxarılanlar  -     -     -     -     1    -     -     1  
31 dekabr 2018-ci il tarixində qalıq  -     (551)   (5,763)   (6,035)   (1,973)   (863)   (620)     (15,805) 
                
Balans dəyəri                
31 dekabr 2018-ci il tarixinə  5,638    20,112    1,999    2,193    992    406    202    31,542  
31 dekabr 2017-ci il tarixinə  5,638    15,078    2,001    1,688    1,172    104    234    25,915  

2018-ci il ərzində qurğu və avadanlıqların alınması və ya tikilməsi ilə əlaqədar kapitallaşdırılmış borclar olmamışdır (2017: sıfır).  
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31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə əmlak və avadanlığa müvafiq olaraq 7,255 min AZN və 
6,511 min AZN təşkil edən tam amortizasiya edilmiş aktivlər daxil edilmişdir. 

Qrupun sahib olduğu binalar müstəqil tərəfin qiymətləndirmə hesabatına əsasən yenidən 
dəyərləndirilmiş qiymətdə uçota alınmışdır. 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə bu binaların 
balans dəyəri müvafiq olaraq 20,112 və 15,078 min AZN təşkil etmişdir. Binalar yığılmış köhnəlmə 
və dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla ilkin qiymətində uçota alınsaydı, o zaman bu binaların balans 
dəyəri 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 9,595 min AZN olardı (31 dekabr 2017: 8,760 min AZN). 

Qiymətləndirmənin əsasını bazar yanaşması təşkil edir. Bazar yanaşması müqayisə üçün oxşar 
binaların satış nəticələrinin təhlilinə əsaslanır. Bazar yanaşmasını tətbiq edərkən əlavə mənfi 
amillərin olmaması və ağlabatan zamanın olması şərtilə satış qiyməti ehtimalı nəzərə alınmışdır. 

Qrupun binalarının təfərrüatları və 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə ədalətli dəyər iyerarxiyası 
haqqında məlumat aşağıdakı kimidir: 

 2018  2017 
AZN’000 2-ci səviyyə  Ədalətli dəyər  2-ci səviyyə  Ədalətli dəyər 
Binalar  20,112    20,112    15,078    15,078  
Cəmi  20,112    20,112    15,078    15,078  

18 Sair aktivlər 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Pul köçürmələri üzrə hesablaşmalar  1,535    1,413  
Plastik kart əməliyyatları üzrə debitor borcları  1,240    1,163  
Sığorta əməliyyatlarından yaranan debitor borcları  269    248  
Sair  408    65  

Cəmi sair maliyyə aktivləri  3,452    2,889  
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər üçün vaxtından əvvəl ödənişlər  3,039    5,645  
Balansa köçürülmüş girov  2,763    892  
Təxirə salınmış xərclər  809    1,121  
Sair vaxtından əvvəl ödənişlər  356   - 
Qabaqcadan ödənilmiş vergi  160    625  
İnvestisiya mülkiyyəti 120  120 
Təxirə salınmış alış xərcləri  111    111  
İşçilərlə hesablaşmalar  19    149  
Sair  162    309  

Cəmi sair qeyri-maliyyə aktivləri  7,539    8,972  
Cəmi sair aktivlər  10,991    11,861  

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə Qrupun vaxtı keçmiş sair maliyyə aktivləri olmamışdır. 
Bütün sair maliyyə aktivləri 1-ci mərhələdədir və onların GKZ 31 dekabr 2018-ci il və 31 dekabr 
2017-ci il tarixlərinə əhəmiyyətli olmamışdır. 
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19 Bank depozitləri və qalıqları 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Bank və sair kredit təşkilatlarından kreditlər və depozitlər   4,763    -    
Bank və sair kredit təşkilatarının müxbir hesabları  1,019    484  
  5,782    484  

20 Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Cari hesablar və müddətsiz əmanətlər     
- Pərakəndə 77,913  69,735 
- Korporativ 418,758  225,124 
Müddətli əmanətlər     
- Pərakəndə 157,063  131,052 
- Korporativ 69,130  45,643 
  722,864   471,554 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixinə 1,816 min AZN və 1,567 min AZN təşkil edən müştəri 
əmanətləri verilən təminatlar qarşılığında saxlanılmışdır. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun qalıqları kapitalın 10%-dən çox olan 2 müştərisi (2017: 25 
müştəri) olmuşdur. Bu qalıqlar 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 414,747 min AZN təşkil etmişdir (2017: 
265,947 min AZN). 

21 Subordinasiya borcları 
 

Valyuta  
Yerləşdirmə 

müddəti  

2018 
nominal 

faiz 
dərəcəsi  

2018  
AZN’000   

2017 
nominal 

faiz 
dərəcəsi 

2017  
AZN’000  

Xarici kredit təşkilatlarına 
subordinasiya borcları – üçüncü 
tərəf 

ABŞ 
dolları  10 il  10.89%  19,663  8,78% 19,471  

Əlaqəli tərəflərə subordinasiya borcları  
ABŞ 

dolları  10 il  10.92%  -   10.92% 5,880  

Cəmi subordinasiya borcları       19,663   25,351  

Qrupun iflası və ya likvidasiyası baş verərsə, bu borc Qrupun bütün digər emitentlərə olan 
öhdəliklərinə münasibətdə ikinci dərəcəli sayılacaq.  
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Öhdəliklərdə dəyişikliklərlə maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
üzləşdirilməsi: 

’000 AZN Subordinasiya borcları 
1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq 55,856  
Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti nəticəsində dəyişikliklər  
Subordinasiya borclarının alınması 6,708  
Subordinasiya borclarının ödənilməsi (37,248) 

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti nəticəsində cəmi dəyişikliklər  25,316  
Məzənnə dəyişikliklərinin təsiri 293  
Sair dəyişikliklər  
Faiz xərci 3,245  
Ödənilmiş faiz (3,380) 
1 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq 25,474  
Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti nəticəsində dəyişikliklər  
Subordinasiya borclarının nizamnamə kapitalına çevrilməsi (6,000) 

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti nəticəsində dəyişikliklər 19,474 
Məzənnə dəyişikliklərinin təsiri 128 
Sair dəyişikliklər  
Faiz xərci 2,268 
Ödənilmiş faiz (2,207) 

31 dekabr 2018-ci il tarixində qalıq 19,663 

22 Sair borc öhdəlikləri 

 
2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Yerli kredit təşkilatlarından götürülmüş kreditlər:    
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 70,021   80,023  
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu  39,424   39,534  
Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 35,294   29,956  
Sair 393   394 

Yerli kredit təşkilatlarından götürülmüş cəmi kreditlər 145,132  149,907 
Xarici kredit təşkilatlarından götürülmüş kreditlər:    
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı  6,444   9,877  
“Frontera Kapital BV” 4,285   -    

Xarici kredit təşkilatlarından götürülmüş cəmi kreditlər 10,729  9,877 
Yerli və xarici kredit təşkilatlarından götürülmüş cəmi kreditlər 155,861  159,784 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrup ARMB-dan 70,021 min AZN məbləğində borc götürmüşdür (31 
dekabr 2017: 80,023 min AZN). Bu borc müqabilində Qrupun ARMB-da 31 dekabr 2018-ci il 
tarixinə AZN ekvivalenti 83,674 min olan ABŞ dolları ilə ifadə olunmuş depoziti blok edilmişdir (31 
dekabr 2017: AZN ekvivalenti 89,630 min). Bu proqram çərçivəsində Banka illik faiz dərəcəsi 4-
10% olan vəsait verilmişdir və Bank öz növbəsində bu vəsaitdən müəyyən meyarlara cavab verən 
şəxslərə illik faiz dərəcəsi 12%-dən çox olmayan kreditlər verir (bax: Qeyd 14). 
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31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə yerli kredit təşkilatlarından alınan kreditlərə Azərbaycan 
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan götürülmüş müvafiq olaraq 35,294 min AZN və 29,956 min 
AZN təşkil edən kreditlər daxil edilmişdir. Bu proqram çərçivəsində Banka illik faiz dərəcəsi 1-7% 
olan vəsaitlər verilir və Bank öz növbəsində bu vəsaitlərdən müəyyən meyarlara cavab verən şəxslərə 
illik faiz dərəcəsi 8%-dən yuxarı olmayan kreditlər verir. Bu kreditlərin ödəniş müddəti 14 ildən 35 
ilədəkdir. 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə yerli kredit təşkilatlarından alınmış kreditlərə Sahibkarlığın 
İnkişafı Fondundan alınmış və müvafiq olaraq 39,424 min AZN və 39,534 min AZN təşkil edən 
kreditlər daxil edilmişdir. Bu proqram çərçivəsində Banka illik faiz dərəcəsi 1% olan vəsaitlər verilir 
və Bank öz növbəsində bu vəsaitlərdən müəyyən meyarlara cavab verən şəxslərə illik faiz dərəcəsi 
6%-dən çox olmayan kreditlər verir. Bu kreditlərin ödəniş müddəti 10 ilədəkdir. 

20 sentyabr 2014-cü il tarixdə Qrup Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında İnformasiya 
Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu ilə kredit müqaviləsi imzalamışdır. 31 dekabr 2018 və 
2017-ci il tarixlərində qalıq dəyəri müvafiq olaraq 183 min AZN və 394 min AZN olmuşdur. Bu 
proqram çərçivəsində Banka illik faiz dərəcəsi 1% olan vəsaitlər verilir və Bank öz növbəsində bu 
vəsaitlərdən müəyyən meyarlara cavab verən şəxslərə illik faiz dərəcəsi 5%-dən çox olmayan 
kreditlər verir. Kreditlər verildiyi tarixdən etibarən 5 il müddətində geri ödənilməlidir. 

20 noyabr 2018-ci il tarixində Qrup Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri 
və Kreditlərin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti ilə kredit müqaviləsi bağlamışdır. 31 dekabr 2018-
ci il tarixinə qalıq məbləğ 210 min AZN təşkil etmişdir. Bu proqram çərçivəsində Banka illik faiz 
dərəcəsi 2% olan vəsaitlər verilir və Bank öz növbəsində bu vəsaitlərdən müəyyən meyarlara cavab 
verən şəxslərə illik faiz dərəcəsi 7%-dən çox olmayan kreditlər verir. Kreditlər verildiyi tarixdən 
etibarən 3 il müddətində geri ödənilməlidir. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə xarici kredit təşkilatlarından alınan kreditlərə üçüncü tərəf kredit 
təşkilatlarından alınmış və 2018-ci ildə ABŞ dollarından AZN-ə çevrilmiş 10,729 min AZN təşkil 
edən kreditlər daxil edilmişdir (31 dekabr 2017: ABŞ dolları ilə ifadə olunan və 9,877 min AZN 
məbləğində kreditlər). Bu kreditlərin ödəniş müddəti 18 aydan 5 ilədəkdir (31 dekabr 2017: ödəniş 
müddətləri 6 aydan 5 ilədək). 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə yerli və xarici kredit təşkilatlarından alınan kreditlərə əlaqəli 
tərəf xarici kredit təşkilatlarından alınan kreditlər daxil edilməmişdir.  

Qrup xarici kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə maliyyə öhdəliklərinə əməl etməlidir. Bu 
öhdəliklərə borc/kapital nisbəti və sair digər maliyyə nəticələri üzrə əmsallar daxildir. Qrupun bu 
maliyyə öhdəliklərinə uyğunluğu Qeyd 27-də açıqlanmışdır. 
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23 Sair öhdəliklər 
 2018  

AZN’000   
2017  

AZN’000  
Hesablaşma mərhələsində olan bəndlər  1,273    765  
Ödənilməli peşə haqları  822    134  
Pul köçürmələri və plastik kart əməliyyatları üzrə hesablaşmalar  420    190  
Ehtiyatlar 412  279 
Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna ödənilməli məbləğlər  354    201  
Sığorta əməliyyatlarından yaranan borclar  160    191  
Sair  547    396  

Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri  3,988   2,156 
Ehtiyatlar 584  637 
Əmək haqları və işçilərlə digər hesablaşmalar 480  - 
Sair qeyri-maliyyə öhdəlikləri  55    70  

Cəmi sair qeyri-maliyyə öhdəlikləri  1,119   707 
Cəmi sair öhdəliklər  5,107    2,863  

24 Nizamnamə kapitalı 
31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 2.45 AZN 
olan adi səhmlərdən ibarət olmuşdur. Adi səhm sahibləri vaxtaşırı elan olunan dividendlər alır və 
Qrupun illik və ümumi iclaslarında bir səhm üzrə bir səsə sahibdir. 

2017-ci il martın 28-də səhmdarların ümumi iclasında hər birinin nominal dəyəri 2.45 olan 10,000 
min AZN məbləğində 4,081,660 əlavə səhm buraxmaq qərarı verildi. Nizamnamə kapitalında artım 
14 fevral 2018-ci ildə həyata keçirilmişdir. 

2018-ci il martın 30-da səhmdarların ümumi görüşündə hər birinin nominal dəyəri 2.45 olan 6,000 
min AZN məbləğində 2,448,980 əlavə səhm buraxmaq qərarı verildi. Nizamnamə kapitalında artım 
16 avqust 2018-ci ildə həyata keçirilmişdir. 

Qrup 31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il ərzində əlavə səhmlər üzrə dividend elan 
etməmişdir (2017: Qrup əlavə səhmlər üzrə dividend elan etməmişdir). 

25 Riskin idarə edilməsi siyasəti 
Risklərin idarə edilməsi Qrupun bankçılıq fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Qrup 
əməliyyatlarının əsas elementini təşkil edir. Qrup əməliyyatlarına xas olan əsas risklər 
aşağıdakılardır: 

• Kredit riski;  
• Likvidlik riski;  
• Bazar riski. 

Qrup effektiv və səmərəli risk idarəçilyii prosesinin tətbiqinin önəmli olması faktını qəbul edir. Bu 
prosesin bu cür təşkili üçün Qrup riskin idarə edilməsi çərçivəsini yaratmışdır ki, bunun da əsas 
məqsədi Qrupu risklərdən qorumaqdan və Qrupa qarşıya qoyulmuş fəaliyyət məqsədlərinə nailolma 
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imkanlarının yaradılmasından ibarətdir. Risklərin idarə edilməsi çərçivəsi vasitəsilə Qrup aşağıdakı 
risklərin idarə edilməsini həyata keçirir: 

(a) Kredit riski 
Qrup kredit riskinə məruz qalır ki, bu da maliyyə aləti üzrə bir tərəfin öz öhdəliklərini yerinə yetirə 
bilməməsi və bunun digər tərəfə maliyyə zərərinin dəyməsindən yaranan riskdir.  

Riskin idarə edilməsi və monitorinqi müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində həyata keçirilir. Bu 
proseslər Kredit Komitəsi və Qrupun İdarə Heyəti tərəfindən icra edilir.  

Kredit Komitəsi tərəfindən hər hansı müraciət olmayana qədər kredit prosesləri üzrə bütün tövsiyələr 
(borcalan üçün təsdiqlənmiş məhdudiyyətlər və ya kredit sazişinə edilmiş düzəlişlər və sair) filialın 
riskin idarə edilməsi direktoru, yaxud Risklərin İdarə edilməsi Departamentinin meneceri tərəfindən 
təhlil edilir və təsdiqlənir. Gündəlik riskin idarə edilməsi prosesi Kredit Departamentlərinin və 
Filialların Kredit Bölmələrinin rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir. 

Qrup bir borcalan yaxud bir qrup borcalanlar və sənaye seqmentləri üzrə qəbul edilmiş risk məbləğinə 
hədlər qoymaqla üzərinə götürdüyü kredit riskləri səviyyəsini strukturlaşdırır. Borcalan yaxud 
məhsul (sənaye sektoru) üzrə kredit riski səviyyəsinə qoyulmuş hədlər İdarəetmə Şurası tərəfindən 
rüblük təsdiqlənir. Banklar və brokerlər daxil olmaqla hər hansı bir borcalan halında riskə 
məruzqalma həddi daha sonra balans və balansdankənar müddəalarla bağlı riskləri əhatə etməklə 
Kredit Komitəsi tərəfindən müəyyən olunmuş alt-limitlərlə məhdudlaşır. Təyin olunan hədlərlə bağlı 
faktiki riskə məruzqalma hallarına gündəlik nəzarət olunur.  

Müvafiq hallarda və əksər kreditlərlə əlaqədar olaraq Qrup girov, eləcə də fərdi və korporativ 
zəmanətlər qəbul edir. Bəzi kredit məbləğləri qeyd olunan təminat vasitələrinin əldə edilməsi 
mümkün olmayan fərdi şəxslərə verilmiş kreditlərdən ibarətdir. Belə kreditlər davamlı olaraq 
nəzarətdə saxlanılır və illik yaxud daha qısa müddətlərdə təhlil edilir.  

Kreditlərin ayrılması üzrə öhdəliklər kredit, zəmanət və ya akkreditiv formasında çıxış edən istifadə 
edilməmiş kredit vəsaitlərindən ibarətdir. Balansdankənar uçotda olan maliyyə alətləri üzrə kredit 
riski müqavilə tərəfinin müqavilə şərtləri və müddəalarına əməl edə bilməməsi nəticəsində zərərin 
baş verməsi ehtimalı kimi müəyyən olunur. Kreditin ayrılması öhdəliyi üzrə kredit riskinə gəldikdə 
isə, Qrup realizə edilməmiş belə öhdəliklərin ümumi məbləğinə bərabər potensial zərər riski ilə 
üzləşir. Lakin zərərin ehtimal edilən məbləği realizə edilməmiş kredit öhdəliklərindən azdır, ona görə 
ki, kreditin ayrılması üzrə öhdəliklərin əksəriyyəti müştərilərin xüsusi kredit standartlarına davamlı 
qaydada cavab verə bilməsindən asılıdır. Qrup maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və maliyyə 
alətləri halında olduğu kimi, riskin təsir nəticələrinin azaldılması üçün limitləri və cari monitorinq 
prosesini tətbiq etməklə kreditlərin verilməsinin təsdiqlənməsi proseduruna əsaslanan eyni kredit 
siyasətini şərti öhdəliklərə qarşı istifadə edir. Qrup balansdankənar uçotda əks etdirilən şərti 
öhdəliklərin ödəniş tarixinədək olan dövrü nəzarətdə saxlayır, çünki daha uzunmüddətli öhdəliklər 
qısamüddətli kredit öhdəlikləri ilə müqayisədə daha çox kredit riski dərəcəsinə məruz qalır. 

Kredit riskinə məruz qalan maksimal məbləğ 

Qrupun kredit riskinə məruzqalma həddi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və həm fərdi risklərdən, həm 
də ümumi bazar iqtisadiyyatı risklərindən asılıdır.  
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Aşağıdakı cədvəldə balans hesabatı, eləcə də balansdankənar hesabatda əks etdirilən maliyyə 
aktivləri ilə bağlı kredit riskinə maksimal məruzqalma həddi göstərilir. Maliyyə vəziyyəti haqqında 
konsolidə edilmiş hesabatda əks etdirilən maliyyə aktivləri halında kredit riskinə maksimal 
məruzqalma həddi həmin aktivlərin hər hansı əvəzləşdirmədən qabaqkı balans dəyərinə bərabərdir.  
Qrupun şərti öhdəlikləri və kreditin ayrılması ilə bağlı öhdəlik üzrə kredit riskinə maksimal 
məruzqalma həddi isə qarşı tərəf öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə (bütün qarşı iddialar, 
girov və ya təminat dəyərini itirdikdə) həmin alətlərin müqavilə məbləğlərindən ibarət olur. 

 Riskə məruz 
qalan maksimal 

məbləğ 
31 dekabr 2018-ci il  
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 403,656 
Banklara verilən kreditlər 115,456 
Müştərilərə verilən kreditlər 345,953 
İnvestisiya qiymətli kağızları 3,862 
Sair maliyyə aktivləri 3,452 
Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit xətləri üzrə öhdəliklər 8,021 
Verilən təminatlar və oxşar öhdəliklər 16,914 
 
 Riskə məruz 

qalan maksimal 
məbləğ 

31 dekabr 2017-ci il  
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 257,821 
Banklara verilən kreditlər 111,574 
Müştərilərə verilən kreditlər 226,966 
İnvestisiya qiymətli kağızları 1,315 
Sair maliyyə aktivləri 2,889 
Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit xətləri üzrə öhdəliklər 8,622 
Verilən təminatlar və oxşar öhdəliklər 7,187 
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Coğrafi cəmləşmə 

Riskin İdarə Edilməsi Komitəsi (RİK) qanunvericilik və qanuni tənzimləmə sahəsində müşahidə 
olunan risklərə nəzarət edir və onların Qrupun fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirir. Belə yanaşma 
Qrupa Azərbaycan Respublikasının investisiya mühitindəki dəyişikliklərdən yaranan itkiləri 
minimuma endirmək imkanı yaradır.   

Aktiv və öhdəliklərin coğrafi cəmləşməsi aşağıda göstərilir: 

AZN’000 
Azərbaycan 
Respublikası 

 İƏİT ölkləri  İƏİT-na daxil 
olmayan ölkələr 

 Cəmi 
 

31 dekabr 2018-ci il        
Qeyri-törəmə maliyyə aktivləri:        
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  166,042    276,788    314    443,144  
Banklara verilən kreditlər  97,832    17,624    -      115,456  
Müştərilərə verilən kreditlər  345,963    -      -      345,963  
İnvestisiya qiymətli kağızları  4,612    26    -      4,638  
Sair maliyyə aktivləri  2,102    692    658    3,452  

Cəmi qeyri-törəmə maliyyə aktivləri   616,551    295,130    972    912,653  

Qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri:        
Bank depozitləri və qalıqları  5,782    -      -      5,782  
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  709,944    4,097    8,823    722,864  
Subordinasiya borcları  -      19,663    -      19,663  
Sair borc öhdəlikləri  145,132    6,444    4,285    155,861  
Sair maliyyə öhdəlikləri  3,988    -      -     3,988  

Cəmi qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri  864,846    30,204    13,108    908,158  

Xalis vəziyyət  (248,295)   264,926    (12,136)   

 

AZN’000 
Azərbaycan 
Respublikası 

 İƏİT ölkləri  İƏİT-na daxil 
olmayan ölkələr 

 Cəmi 
 

31 dekabr 2017-ci il        
Qeyri-törəmə maliyyə aktivləri:        
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  300,037    4,013    110    304,160  
Banklara verilən kreditlər  97,671    13,903    -      111,574  
Müştərilərə verilən kreditlər  226,966    -      -      226,966  
İnvestisiya qiymətli kağızları  1,903    27    -      1,930  
Sair maliyyə aktivləri  1,724    794    371    2,889  

Cəmi qeyri-törəmə maliyyə aktivləri   628,301    18,737    481    647,519  

Qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri:        
Bank depozitləri və qalıqları  484    -      -      484  
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  464,937    2,354    4,263    471,554  
Subordinasiya borcları  -      25,351    -      25,351  
Sair borc öhdəlikləri  149,907    9,877    -      159,784  
Sair ehtiyatlar  302   -      -      302 
Sair maliyyə öhdəlikləri  2,134    -      22    2,156  

Cəmi qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri  617,764    37,582    4,285    659,631  

Xalis vəziyyət   10,537    (18,845)   (3,804)   
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Maliyyə aktivinin sinfinə görə kredit keyfiyyəti 

Aşağıdakı cədvəldə Qrupa məxsus vaxtı keçməmiş və ya dəyərsizləşməmiş sair maliyyə aktivlərinin 
kredit reytinqləri göstərilir: 

31 dekabr 2018-ci il A BBB <BBB Reytinqsiz Cəmi 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri (nağd pul 
vəsaitləri xaric)  136,671   244,952   21,895  138  403,656  

Banklara verilən kreditlər  2,501   15,123   96,472   1,360   115,456  
Müştərilərə verilən kreditlər  -    -    -    327,829   327,829  
İnvestisiya qiymətli kağızları  -    -    2,624   2,014   4,638  
Sair maliyyə aktivləri  405   288   10   2,749   3,452  
      
31 dekabr 2017-ci il A BBB <BBB Reytinqsiz Cəmi 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri (nağd pul 
vəsaitləri xaric) 747  3,276   253,504  294   257,821  
Banklara verilən kreditlər 4,929   8,973   95,321   2,351  111,574  
Müştərilərə verilən kreditlər  -    -    -    216,302  216,302  
İnvestisiya qiymətli kağızları  -    -    615   1,315   1,930  
Sair maliyyə aktivləri  318   476   14   2,081   2,889  

Müştərilərə verilmiş kreditlərdən başqa digər maliyyə aktivləri onlara “Fitch”, “Standard & Poor’s” 
və “Moody’s” kimi beynəlxalq səviyyədə tanınmış agentliklər tərəfindən verilən kredit reytinqinə 
görə qiymətləndirilir. AAA ən yüksək mümkün reytinq dərəcəsi hesab edilir. İnvestisiya dərəcəli 
maliyyə aktivlərinin reytinqi AAA-dan BBB-ya kimi dəyişir. Reytinqi BBB-dan aşağı olan maliyyə 
aktivləri spekulyativ dərəcəli aktivlər kimi təsnifləşdirilir. Reytinqsiz maliyyə aktivləri üçün ən aşağı 
kredit reytinqləri (C və D) tətbiq olunur. Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında maliyyə 
aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin reytinqləri Fitch reytinqlərinə konvertasiya edilmişdir. 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında yerləşdirilmiş 
vəsaitlərin məbləği müvafiq olaraq 195,571 min AZN və 304,835 min AZN təşkil etmişdir. 
Beynəlxalq reytinq agentliklərinə (Moody’s) əsasən Azərbaycan Respublikasının ən son kredit 
reytinqi Ba2 (2017-cı ildə: Ba2) dərəcəsinə uyğun gəlmişdir. 

Kredit riski – gözlənilən kredit zərərlərindən qaynaqlanan məbləğlər 

Dəyərsizləşmənin hesablanmasında istifadə olunan məlumatlar, fərziyyələr və texnikalar  
Bax: mühasibat uçotu haqqında Qeyd 3(f)(v). 

Kredit riskində əhəmiyyətli artım 

İlkin tanınmadan sonra maliyyə aləti üzrə defolt riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artıb-artmadığını 
müəyyən edərkən Qrup əlavə xərc və ya səy tələb etməyən əsaslı və dəstəkləyici məlumatı nəzərdən 
keçirir. Bura kəmiyyət və keyfiyyət məlumatı, Qrupun keçmiş təcrübəsi, kredit qiymətləndirməsinə 
əsaslanan təhlil və proqnoz məlumatları daxildir. 
Qiymətləndirmənin məqsədi aşağıdakıları müqayisə etməklə kredit riskində əhəmiyyətli artımın baş 
verib-vermədiyini müəyyən etməkdir: 

• hesabat tarixində qalan dövr üçün defolt ehtimalı (DE); və  
• kredit riskinə məruz qalan məbləğin ilkin tanınması zamanı müəyyən edilmiş və hazırkı 

tarixə qalan dövr üçün hesablanmış defolt ehtimalı (vaxtından əvvəl ödəniş gözləntilərində 
müvafiq dəyişikliklərə uyğunlaşdırılmış) 
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Qrup kredit riskində əhəmiyyətli artımın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün üç meyardan istifadə 
edir: 

• kreditin verildiyi tarixdən etibarən defolt ehtimalında əhəmiyyətli artım;  
• cəmi defolt ehtimalının növbəti il kredit seqmentinə uyğun müəyyən edilmiş həddi keçməsi; 

və 
• 30 günlük ehtiyat müddətin bitməsi.  

Defolt ehtimalının müddət strukturunun müəyyən edilməsi 

Kredit riski dərəcələri defolt ehtimalının müddət strukturunun müəyyən edilməsində başlıca 
vasitədir. Qrup kredit riskinə məruz qalmaq haqqında yurisdiksiya və ya region tərəfindən təhlil 
edilmiş ödəniş və defolt məlumatını xidmət və borcalan növünə, eləcə də kredit riski dərəcəsinə 
əsasən əsasən toplayır. Bəzi portfellərdə kredit bürosundan satın alınmış məlumat da istifadə edilir. 

Qrup toplanılan məlumatı təhlil etmək üçün statistik modellərdən istifadə edir və kredit riskinə 
məruz qalmanın qalan dövr üçün defolt ehtimalını və zamanla bunların necə dəyişəcəyinin 
gözlənildiyini hesablayır. 

Kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artıb-artmadğının müəyyən edilməsi 

Qrup hər hesabat dövründə kredit riskinin ilkin tanınmadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə artıb-
artmadığını qiymətləndirir. Kredit riskində artımın əhəmiyyətli olub-olmadığının müəyyən edilməsi 
maliyyə alətnin xarakteristikalarından və borcalandan və coğrafi regiondan asılıdır. Əhəmiyyətli 
sayılan amillər icarə növündən, xüsusilə də müştərinin korporativ və ya fərdi olmasından asılı olaraq 
dəyişir. 

Kredit riskinin ilkin tanınmadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə artması məlumatı keyfiyyət amillərinə 
də əsaslana bilər. Bu amillər Qrupun mütəmadi aparılan kəmiyyət təhlilində tam əks olunmayan 
kredit risklərinin idarə edilməsi proseslərinə bağlı olur. Bu müəyyən yüksək risk meyarlarına cavab 
verən risklərə şamil edilir. Belə kəmiyyət amilləri mütəxəssis mühakiməsinə və müvafiq keçmiş 
təcrübəyə əsaslanır. 

Qrup kredit riskində əhəmiyyətli artımın aktiv 30 gündən çox gecikdidə yarandığını hesab edir. 
Gecikdirilmiş günlərin sayı tam ödənişin edilmədiyi ilk gündən başlayaraq hesablanır. Gecikdirilmiş 
günlər borcalanın yararlandığı hər hansı möhlət nəzərə alınmadan yesablanır. 

İlkin tanınma ilə müqayisədə artıq kredit riskində əhəmiyyətli artımın olmadığına dair sübut olarsa, 
alət üzrə zərər ehtiyatı yenidən 12 aylıq GKZ kimi ölçülür. Kredit riskinin artmasının bəzi keyfiyyət 
göstəriciləri (məs., nəzərdən keçirilmiş kredit şərtlərinə əməl etməmək) göstərici özü yox olduqdan 
sonra artan defolt riski üçün səciyyəvi ola bilər. Belə hallarda Qrup maliyyə aktivinin kredit riskinin 
kifayət qədər azaldığını sübut etmək üçün aktiv üzrə ödənişlərin vaxtında edilməsi üçün sınaq 
müddəti təyin edir. Kreditin müqavilə şərtlərinə dəyişiklik edildikdə bütün dövr üçün tanınmış GKZ 
meyarlarına cavab verilmədiyinə dair sübuta dəyişiklik edilmiş müqavilə şərtlərinə münasibətdə 
ödəmələrin vaxtlı-vaxtında edilməsinə dair yeni məlumat daxildir. 

Defoltun açıqlaması 

Qrup aşağıdakı hallarda maliyyə aktivini defolta uğramış sayır:  

• borcalan Qrup qarşısında hər hansı əhəmiyyətli kredit öhdəliyini 90 gündən çox 
gecikdirdikdə;  

• riskə məruz qalan məbləğ restrukturizasiya edildikdə; və ya 
• borc silindikdə. 
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Borcalanın defoltda olub-olmadığını müəyyən edərkən Qrup aşağıdakı göstəriciləri nəzərə alır:  

• keyfiyyət, məsələn, müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi;  
• kəmiyyət, məsələn, eyni borcalanın Qrup qarşısında başqa bir öhdəlik üzrə ödənişi 

gecikdirməsi və ya ödəməməsi; və  
• Qrup daxilində hazırlanmış və kənardan əldə edilmiş məlumat.  

Maliyyə alətinin defolta uğrayıb-uğramadığını qiymətləndirərkən məlumat və onun əhəmiyyəti 
şəraitdə baş verən dəyişiklikləri əks etdirmək üçün dəyişə bilər.  

Proqnoz məlumatının tətbiqi 

Qrup həm alətin ilkin tanınmasından sonra kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artıb-artmadığını 
müəyyən edərkən, həm də GKZ-ni ölçərkən proqnoz məlumatından istifadə edir. 

Modelləşdirmə prosesinin nəticəsi olaraq gələcək kredit riski göstricilərinə təsir edən bir izahedici 
makro-iqtisadi parametr seçilmişdir: nominal effektiv məzənnə. Keçmiş məlumatın təhlili bu makro-
parametrin çox sabit olduğunu göstərir: sabitlik nadir hallarda pozulur və bu qanunauyğunluqdan 
yeganə əhəmiyyətli kənaraçıxma 2015-ci ildə Azərbaycan Manatının devalvasiyası zamanı müşahidə 
edilmişdir. Devalvasiyanın siyasi qərar olduğu faktı nəzərə alınsa, nominal effektiv məzənnənin sabit 
tendensiyaya malik olacağı ehtimal edilir. Odur ki, GKZ-nin hesablanması üçün makro-parametr 
təməl ssenari üçün sabit qalmış və GKZ-nin hesablanması tarixində müşahidə edilmiş qiymətə 
bərabər olmuşdur. Qalan iki ssenari (nikbin və bədbin) keçmiş standart kənaraçıxma və orta 
göstəriciyə, eləcə də GKZ-nin hesablandığı tarixdən sonra keçən vaxta əsasən təməl ssenaridən artım 
və ya azalma istiqamətində yayınma olaraq hazırlanmışdır.  

Əsas göstərici və müxtəlif maliyyə aktivi portfelləri üzrə defolt və zərər dərəcələri arasında 
münasibətlər son 8 il üzrə məlumatın təhlilinə əsasən proqnoz edilmişdir. 

Modifikasiya edilmiş maliyyə aktivləri 

Kreditin müqavilə şərtləri bir sıra səbəblərdən, o cümlədən bazar şəraitlərinin dəyişməsi, müştərinin 
saxlanması və müştərinin kredit qabiliyyətinin cari və ya potensial pisləşməsi ilə bağlı olmayan digər 
amillərdən asılı olaraq dəyişdirilə bilər. Şərtləri dəyişdirilmiş mövcud kreditin tanınması dayandırıla 
bilər və şərtləri dəyişdirilmiş kredit Qeyd 3(f)(iii)-də təqdim olunan uçot siyasətinə əsasən yeni kredit 
kimi ədalətli dəyərində tanına bilər.  

Maliyyə aktivinin şərtləri modifikasiya edildikdə və modifikasiya tanınmanın dayandırılması ilə 
nəticələnmədikdə, aktivin kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artıb-artmaması aşağıdakıların 
müqayisəsi ilə müəyyən edilir:  

• Dəyişdirilmiş şərtlər əsasında hesabat tarixində qalan bütün dövr üçün defolt ehtimalı; və  

• İlkin tanınma və ilkin müqavilə şərtləri barədə məlumatlar əsasında hesablanmış qalan bütün 
dövr üçün defolt ehtimalı. 

Modifikasiya tanınmanın dayandırılmasına səbəb olduqda yeni kredit tanınaraq Mərhələ 1-ə təsnif 
edilir (həmin zaman kredit üzrə dəyərsizləşmədiyi nəzərdə tutulmaqla).  

Qrup borcların toplanması imkanlarını maksimallaşdırmaq və defolt riskini minimuma endirmək 
məqsədilə maliyyə çətinliyində olan müştərilərə verilmiş kreditlərin şərtlərini nəzərdən keçirir 
(praktikada “kredit şərtlərinin nəzərdən keçirilməsi” adlandırılır). Qrupun kredit şərtlərinin nəzərdən 
keçirilməsi siyasətinə əsasən, kredit şərtləri hər bir müştəri üçün fərdi qaydada o halda nəzərdən 
keçirilir ki, borcalan öz borcu üzrə hal-hazırda defoltdadır və ya defolt riski yüksəkdir, borcalanın öz 
borcunu ilkin müqavilə şərtləri əsasında ödəməsi üçün bütün məqsədəuyğun səylərindən istifadə 
etməsi barədə sübutlar mövcuddur və borcalanın nəzərdən keçirilmiş şərtlərə əməl edə biləcəyi 
gözlənilir.  
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Nəzərdən keçirilmiş şərtlər bir qayda olaraq ödəniş müddətinin artırılmasını, faiz ödənişlərinin 
müddətinin və kredit şərtlərinin (kovenantların) dəyişdirilməsini əhatə edir. Həm pərakəndə, həm də 
korporativ kreditlər üçün kredit şərtlərinin nəzərdən keçirilməsi siyasəti tətbiq edilir.  

Qrupun kredit şərtlərinin nəzərdən keçirilməsi siyasəti çərçivəsində dəyişdirilmiş maliyyə aktivləri 
üçün defolt ehtimalının hesablanması bu dəyişdirilmə nəticəsində Qrupun əsas məbləğ və faiz 
ödənişlərini toplamaq qabiliyyətinin yaxşılaşdığını və ya bərpa olub-olmadığını, eləcə də oxşar tədbir 
üzrə Qrupun əvvəlki təcrübəsini əks etdirəcək. Bu proses çərçivəsində Qrup dəyişdirilmiş müqavilə 
şərtlərinə uyğun olaraq borcalanın ödənişin etməsini qiymətləndirir və müxtəlif davranış 
göstəricilərini nəzərə alır.  

Bir qayda olaraq, kredit şərtlərinin nəzərdən keçirilməsi kredit riskində mühüm artımın keyfiyyət 
göstəricisidir və kredit şərtlərinin nəzərdən keçirilməsinə dair gözlənti alətin kredit üzrə 
dəyərsizləşdiyinin sübutu ola bilər (bax: Qeyd 3(f)(v)). Kredit şərtlərinin nəzərdən keçirilməsindən 
sonra müştəri kredit riskinə məruz qalmış mövqenin artıq defoltda olmadığı/kredit üzrə 
dəyərsizləşmədiyi hesab edilənədək və ya DE azalmış hesab edilənədək, müəyyən müddət ərzində 
davamlı olaraq vaxtında ödənişlər etməlidir ki, zərər ehtiyatı yenə də 12 aylıq GKZ-nə bərabər olsun. 

GKZ-nin ölçülməsi 

GKZ ölçülməsində əsas amillər aşağıdakı dəyişənlərin müddət strukturudur:  

• defolt ehtimalı (DE);  
• defolt nəticəsində baş verən zərər (LGD);  
• defolta məruz qalan dəyər (EAD).  

Mərhələ 1-də riskə məruz qalma üzrə GKZ 12 aylıq defolt ehtimalını LGD və EAD-a vurmaqla 
hesablanır. Bütün dövr üçün GKZ bütün dövr üçün defolt ehtimalını LGD və EAD-a vurmaqla 
hesablanır. 

Defolt ehtimalını hesablama metodologiyası yuxarıda “Defolt ehtimalının müddət strukturunun 
müəyyən edilməsi” başlığı altında müzakirə edilmişdir. 

Qrup LGD parametrlərini defoltlu kontraqentlərə qarşı iddialar üzrə bərpa tarixinə əsasən 
qiymətləndirir. Seqmentdən asılı olaraq vaxt intervalı 2011-ci ildən 2018-ci ilin oktyabrınadək 
dəyişir. Ümumiyyətlə, LGD hesablamaları aşağıdakı ardıcllıqla həyata keçirilmişdir. 

İlk öncə portfellər üçün əsas bərpa dərəcələrinin əyrisi qurulmuş, daha sonra onlar bərpa baxımından 
bircins defolt qruplarına ayrılmışdır. Bundan başqa, Qrup bağlanmış məsələlərə əsaslanaraq 
yekunlaşdırılmamış defoltlar üzrə qalan bərpa məbləğlərini hesablamışdır. Ümumən, defolt 
aylarından asılı olan bərpa dərcələri düzgün şəkildə hesablanmışdır.  

Defolt zamanı riskə məruz qalan məbləğ kredit konversiya əmsalı modelinə və müqavilə üzrə ödəmə 
qrafikinə əsasən hesablanmışdır. Xidmət növü üzrə ümumi yanaşma aşağıdakılara əsasən müəyyən 
edilmişdir: 

Bərpa olunmayan kredit növləri üçün Qrup tam ödəmə qrafiki və sadələşdirilmiş ödəmə qrafiki 
üsulunu tətbiq etmişdir, lakin balansdankənar bəndlər üçün kredit konversiya əmsalı 
modelləşdirilmişdir. Kredit konversiya əmsalının hesablanmasında kənar qiymətlərin təsirini 
azaltmaq üçün faiz dəhlizindən istifadə edilmişdir. 

Bərpa olunan kreditlər üçün Qrup EAD-a əsaslanan modeli tətbiq etmişdir. 

Parametr kollektiv əsasla modelləşdirilən maliyyə alətləri oxşar risk xüsusiyyətlərinə əsasən 
qruplaşdırılır. Modelləşdirmə zamanı portfel seqmentlrinin fərqli xüsusiyyətlərini əks etdirmək üçün 
riskə məruz qalan məbləğlər beş əsas seqmentə ayırılmışdır. Bu seqmentlərdən dördü ilkin məlumata 
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daxil edilmiş, əlavə bir seqment isə kredit kartı üzrə riskə məruz qalan məbləğlər üçün müəyyən 
edilmişdir. Kiçik və orta sahibkar kreditləri seqmentinə təminatlar əlavə edilmişdir. 

Yekun seqmentləşdirmənin necə aparıldığı aşağıda göstərilmişdir:  

İlkin kredit seqmenti Riskə məruz qalan məbləğ 
növü Yekun kredit seqmenti 

Pərakəndə 
Kart Kredit kartları 

Kredit Pərakəndə 

Mikro Kredit Mikro 

İpoteka Kredit İpoteka 

Kiçik və orta sahibkar Kredit 
Kiçik və orta sahibkar  

- Təminat 

Xüsusi qrup daxilində riskli mövqelərin bircins qalmasını təmin etmək üçün qruplaşdırmalar 
müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir. 

Qrupun məhdud tarixi məlumatlara malik olduğu portfellər üçün, daxili mövcud məlumatlara əlavə 
olaraq kənar müqayisəli məlumatlardan istifadə edilir. GKZ ölçülməsi üçün kənar müqayisəli 
məlumatın əhəmiyyətli olduğu portfellər aşağıdakılardır: 

  İstifadə olunan kənar məlumat 
 Riskə məruz qalan 

məbləğ 
Defolt ehtimalı LGD 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 

403,656 “Moody’s”-in defolt 
araşdırması 

“S&P”-nin bərpa 
araşdırması  

Banklara verilən kreditlər 115,456 “Moody’s”-in defolt 
araşdırması 

“S&P”-nin bərpa 
araşdırması  

İnvestisiya qiymətli 
kağızları 

4,638 “Moody’s”-in defolt 
araşdırması 

“S&P”-nin bərpa 
araşdırması  

(b) Likvidlik riski 
Likvidlik riski ödəniş vaxtı çatdıqda maliyyə alətləri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət 
qədər vəsaitlərin mövcud olması ilə bağlı riskdir.   

AÖİK (Aktivlər və Öhdəliklər İdarəetmə Komitəsi) Qrupun növbəti maliyyə ili üçün strategiyasını 
müəyyənləşdirməklə, bu növ risklərə ödəniş müddətinin təhlili yolu ilə nəzarət edir.  Cari likvidlik 
onun saxlanılması və pul vəsaitləri hərəkətinin optimallaşdırılması üçün valyuta bazarında ticarət 
əməliyyatlarında iştirak edən Xəzinədarlıq Şöbəsi tərəfindən idarə olunur. 

Likvidlik riskini idarə etmək üçün Qrup aktiv/öhdəliklərin idarə olunması prosesinin bir hissəsi 
olaraq müştərilər və bank əməliyyatları üzrə gözlənilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin gündəlik 
monitorinqini həyata keçirir. İdarə Heyəti ödəniş vaxtı çatan depozitlərin çıxarılması tələbinin 
qarşılanması üçün minimal məbləğlərə və bu cür gözlənilməyən məbləğdə tələblər olduğu təqdirdə 
istifadəyə hazır olmalı banklararası və digər borc vəsaitlərinin minimal məbləğinə qarşı hədlər 
müəyyən edir.   
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Likvidlik və faiz dərəcələri riskinin təhlili aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur. Aşağıdakı təqdimat 
Qrupun əsas idarəedici heyətinə daxildə təqdim olunan məlumata əsaslanır. Müştərilərə verilmiş 
kreditlərin vaxtı keçmiş faizi aşağıdakı cədvəldə 1 ildən 5 ilə qədər kateqoriyasına daxil edilir. 

AZN ’000 

Ölçülmüş 
orta effektiv 
faiz dərəcəsi 

1 ayadək 

 

1-3 ay  

 

3 aydan 1 
ilədək  

 

1-5   
il  

 

5 ildən çox 

 Qeyri-
müəyyən 

ödəniş 
müddətli  

 

Cəmi 
31 dekabr 2018-ci il               
Qeyri-törəmə aktivlər               
Sabit faiz dərəcəli alətlər               
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2.40%  261,964    -    -    -    -    -    261,964  
Banklara verilən kreditlər 3.66%  5,064    -     1,767    500    -     -     7,331  
Müştərilərə verilən kreditlər 13.31%  17,504    30,591    113,326    123,185    61,357    -     345,963  
İnvestisiya qiymətli kağızları 14.25%  19    -     -     2,000    1,843    -     3,862  
Cəmi sabit faiz dərəcəli maliyyə aktivləri   284,551    30,591    115,093    125,685    63,200    -     619,120  
Faizsiz maliyyə aktivləri               
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri   181,180    -     -     -     -     -     181,180  
Banklara verilən kreditlər  6,698    1,798    34,764    64,865     -    -  108,125  
İnvestisiya qiymətli kağızları  -  -  -  -  -  776  776 
Sair maliyyə aktivləri   -     3,452    -     -     -     -     3,452  
Cəmi faizsiz maliyyə aktivləri   187,878    5,250    34,764    64,865    -     776    293,533  
Cəmi qeyri-törəmə maliyyə aktivləri   472,429    35,841    149,857    190,550    63,200    776    912,653  
Qeyri-törəmə öhdəliklər               
Sabit faiz dərəcəli alətlər               
Bank depozitləri və qalıqları 9.99%  5    -     67    4,691    -     -     4,763  
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri 4.85%  3,076  

 
 22,975  

 
 161,242  

 
 38,896  

 
 4  

 
 -     226,193  

Sair borc öhdəlikləri 5.66% 4,499    130  24,204    64,170  62,858     155,851  
Cəmi sabit faizli maliyyə öhdəlikləri   7,580    23,105    185,513   107,747   62,862   -    386,807  
Dəyişkən faiz dərəcəli alətlər               
Subordinasiya borcları 10.89%  453    -     -     19,210    -     -     19,663  
Cəmi dəyişkən faiz dərəcəli maliyyə 
öhdəlikləri   453  

 
 -   

 
 -   

 
 19,210  

 
 -   

 
 -     19,663  

Faizsiz maliyyə öhdəlikləri               
Bank depozitləri və qalıqları   1,019    -     -     -     -     -     1,019  
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri   496,671  

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -     496,671  

Sair maliyyə öhdəlikləri  3,988    -     -     -     -     -     3,988  
Cəmi faizsiz maliyyə öhdəlikləri   501,678   -    -     -     -     -     501,678  
Cəmi qeyri-törəmə maliyyə 
öhdəlikləri   509,711  

 
 23,105  

 
 185,513  

 
126,957 

 
62,862 

 
-   908,158  

Likvidlik çatışmazlığı  (37,282)  12,736  (35,656)   63,593   338     
Toplam likvidlik çatışmazlığı  (37,282)  (24,546)  (60,202)  3,391  3,729     
Faiz həssaslığı çatışmazlığı  276,518  7,486  (70,420)  (1,282)  338     
Toplam faiz həssaslığı çatışmazlığı  276,518  284,004  213,584  212,302  212,640     
 



“BANK RESPUBLİKA” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair bu hesabatların 

tərkib hissəsini təşkil edən qeydlər 

72 

AZN ’000 

Ölçülmüş 
orta effektiv 
faiz dərəcəsi 

1 ayadək 

 

1-3 ay  

 

3 aydan 1 
ilədək  

 

1-5   
il  

 

5 ildən çox 

 Qeyri-
müəyyən 

ödəniş 
müddətli  

 

Cəmi 
31 dekabr 2017-ci il               
Qeyri-törəmə aktivlər               
Sabit faiz dərəcəli alətlər               
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10.52%  50,077    -     -     -     -     -     50,077  
Banklara verilən kreditlər 3.48%  579    11,733    2,605    783    -     -     15,700  
Müştərilərə verilən kreditlər 11.15%  8,970    15,204    63,442    84,366    54,984    -     226,966  
İnvestisiya qiymətli kağızları 14.38%  15    -     500    800    -     -     1,315  
Cəmi sabit faiz dərəcəli maliyyə 
aktivləri   59,641  

 
 26,937  

 
 66,547  

 
 85,949  

 
 54,984  

 
 -   

 
 294,058  

Faizsiz maliyyə aktivləri               
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri   254,083    -     -     -     -     -     254,083  
Banklara verilən kreditlər   4,084    244    1,916    89,630    -     -     95,874  
İnvestisiya qiymətli kağızları   -     -     -     -     -     615    615  
Sair maliyyə aktivləri   2,889    -     -     -     -     -     2,889  
Cəmi faizsiz maliyyə aktivləri   261,056    244    1,916    89,630    -     615    353,461  
Cəmi qeyri-törəmə maliyyə aktivləri   320,697    27,181    68,463    175,579    54,984    615    647,519  
Qeyri-törəmə öhdəliklər               
Sabit faiz dərəcəli alətlər               
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri 5.37%  9,905  

 
 35,696  

 
 90,115  

 
 40,973  

 
 6  

 
 -   

 
 176,695  

Sair borc öhdəlikləri 3.42%  10,064    31    240    90,290    59,159    -     159,784  
Cəmi sabit faizli maliyyə öhdəlikləri   19,969    35,727    90,355    131,263    59,165    -     336,479  
Dəyişkən faiz dərəcəli alətlər               
Subordinasiya borcları 9.29%  -     -     391    -     24,960    -     25,351  
Cəmi dəyişkən faiz dərəcəli maliyyə 
öhdəlikləri   -   

 
 -   

 
 391  

 
 -   

 
 24,960  

 
 -   

 
 25,351  

Faizsiz maliyyə öhdəlikləri               
Bank depozitləri və qalıqları   484    -     -     -     -     -     484  
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri   294,859  

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 294,859  

Sair maliyyə öhdəlikləri   2,156    -     -     -     -     -     2,156  
Cəmi faizsiz maliyyə öhdəlikləri   297,499    -     -     -     -     -     297,499  
Cəmi qeyri-törəmə maliyyə 
öhdəlikləri   317,468  

 
 35,727  

 
 90,746  

 
 131,263  

 
 84,125  

 
 -   

 
 659,329  

Likvidlik çatışmazlığı  3,229    (8,546)  (22,283)   44,316   (29,141)     
Toplam likvidlik çatışmazlığı   3,229    (5,317)  (27,600)   16,716   (12,425)     
Faiz həssaslığı çatışmazlığı  39,672  (8,790)  (24,199)  (45,314)  (29,141)     
Toplam faiz həssaslığı çatışmazlığı  39,672  30,882  6,683  (38,631)  (67,772)     

Faiz dərəcəsində boşluqlar əsasən müvafiq istiqrazlar üzrə faizli öhdəliklərinin bərabər və ya daha 
aşağı faiz dərəcələri olan öhdəliklərlə təkrar maliyyələşdirilməsi ilə idarə olunur. 

Azərbaycan qanunvericiliynə əsasən fiziki və hüquqi şəxslər bir çox hallarda yığılmış faizdən 
məhrum olmaqla müddətli əmanətlərini geri götürə bilər. Bu əmanətlərin müqavilə üzrə son 
tarixlərinə uyğun olaraq təsnif edilir. Qrupun rəhbərliyi fiziki və hüquqi şəxslərin öz müddətli 
əmanətlərini müqavilə üzrə müddəti bitməzdən əvvəl götürəcəyini gözləmir. 
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31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun cari aktivləri 558,600 min AZN, uzunmüddətli aktivləri isə 
396,604 min AZN təşkil etmişdir (31 dekabr 2017-ci il: cari aktivlər 415,734 min AZN, uzunmüddətli 
aktivlər isə 267,968 min AZN). 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrupun cari öhdəlikləri 525,773 min AZN, uzunmüddətli öhdəlikləri 
isə 383,504 min AZN təşkil etmişdir (31 dekabr 2017-ci il: cari öhdəliklər 443,964 min AZN, 
uzunmüddətli öhdəliklər 216,072 min AZN). 

Yuxarıda qeyri-törəmə maliyyə aktivləri və öhdəlikləri üzrə dəyişən faiz dərəcəli alətlərə daxil edilən 
məbləğlər dəyişən faiz dərəcələrindəki dəyişiklik hesabat dövrünün sonunda müəyyən olunan faiz 
dərəcəsi hesablamalarından fərqli olduqda dəyişdirilir. 

Rəhbərlik hesab edir ki, müştəri hesablarının əksəriyyətinin tələb üzrə ödənilməli olduğuna 
baxmayaraq, belə hesabların sayı və növü üzrə diversifikasiyası, habelə Qrupun keçmiş təcrübəsi bu 
müştəri hesablarının Qrup üçün uzun müddətdə maliyyələşdirmə vəsaitlərini təmin edə biləcəyini 
göstərir. 

Rəhbərlik hesab edir ki, 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 496,671 min AZN məbləğində müştəri 
hesablarının ödəmə müddətləri cədvəlində “tələb edilənədək” kateqoriyasına aid edilməsinə 
baxmayaraq bu vəsaitlərin hamısının bir ay ərzində çıxarılmayacağı aydındır. Keçmiş təcrübə göstərir 
ki, cari hesab qalıqları son 5 il ərzində 163,961 min manatdan aşağı olmamışdır. 

Aşağıdakı cədvəllərdə Qrupun geri ödəniş müddətləri razılaşdırılmış qeyri-ödəmə maliyyə 
öhdəliklərinin müqavilə üzrə qalan ödəniş müddətlərinin təfərrüatları göstərilir. Cədvəllər Qrupdan 
ödənişin tələb oluna biləcəyi ən erkən tarix əsasında maliyyə öhdəliklərinin diskontlaşdırılmamış pul 
hərəkəti üzrə tərtib edilmişdir. Cədvəllərdə həm faiz, həm da əsas pul vəsaitlərinin hərəkəti göstərilir. 
Faiz daxilolmaları dəyişkən dərəcəli olduğu halda diskontlaşdırılmamış məbləğ hesabat dövrünün 
sonunda faiz dərəcəsi əyrisi əsasında müəyyən olunur. Müqavilə üzrə ödəniş müddəti Qrupdan 
ödənişin tələb oluna biləcəyi ən erkən tarixə əsasən müəyyən olunur.  
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AZN ’000 1 ayadək 

 

1-3   
ay   

3-12  
ay   

1-5   
il   5 ildən çox  

Ödəniş 
müddəti 

qeyri-
müəyyən  

 
Cəmi 

ümumi 
dəyəri  

 
Cəmi 

balans 
dəyəri 

31 dekabr 2018-ci il                
Qeyri-törəmə aktivlər                
Sabit faiz dərəcəli alətlər                
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  262,012    -    -    -    -    -    262,012    261,964  
Banklara verilən kreditlər  5,085    43    1,898    620    -     -     7,646    7,331  
Müştərilərə verilən kreditlər  20,570    37,152    132,956    136,491    74,673    -     401,842    345,963  
İnvestisiya qiymətli kağızları  48    57    255    2,537    2,814    -     5,711    3,862  
Cəmi sabit faiz dərəcəli maliyyə 
aktivləri  287,715    37,252    135,109    139,648    77,487    -     677,211    619,120  

Faizsiz maliyyə aktivləri                
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  181,180       -     -     -     -     -     181,180    181,180  

Banklara verilən kreditlər  6,698    1,798    34,764    64,865    -     -     108,125    108,125  
İnvestisiya qiymətli kağızları  -     -     -     -     -     776    776    776  
Sair maliyyə aktivləri  -     3,452    -     -     -     -     3,452    3,452  
Cəmi faizsiz maliyyə aktivləri  187,878    5,250    34,764    64,865    -     776    293,533    293,533  
Cəmi qeyri-törəmə maliyyə 
aktivləri  475,593    42,502    169,873    204,513    77,487    776    970,744    912,653  

Qeyri-törəmə öhdəliklər                
Sabit faiz dərəcəli alətlər                
Bank depozitləri və qalıqları  45    79    421    4,772    -    -    5,317    4,763  
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri  3,983    24,750    166,429    41,907    4    -     237,073    226,193  

Sair borc öhdəlikləri  4,638   408  25,292  70,384  75,766   -     176,488    155,861  
Cəmi sabit faizli maliyyə 
öhdəlikləri  8,666    25,327    192,142    117,063    75,770    -     413,561    386,817  

Dəyişkən faiz dərəcəli alətlər                
Subordinasiya borcları  627    349    1,568    27,173    -     -     29,717    19,663  
Cəmi dəyişkən faiz dərəcəli 
maliyyə öhdəlikləri  627    349    1,568    27,173    -     -     29,717    19,663  

Faizsiz alətlər                
Bank depozitləri və qalıqları  1,019    -     -     -     -     -     1,019    1,019  
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri  496,671    -     -     -     -     -     496,671    496,671  

Sair maliyyə öhdəlikləri  3,988    -     -     -     -     -     3,988    3,988  
Verilən təminatlar və oxşar 
öhdəliklər  16,914    -     -     -     -     -     16,914    16,914  

Kreditlər və istifadə edilməmiş 
kredit xətləri üzrə öhdəliklər  8,021    -     -     -     -     -     8,021    8,021  

Cəmi faizsiz maliyyə öhdəlikləri 
və təəhhüdlər  526,613    -     -     -     -     -     526,613    526,613  

Cəmi maliyyə öhdəlikləri və 
təəhhüdlər  535,906    25,586    193,710    144,236    75,770    -     975,208    933,093  

Likvidlik çatışmazlığı  (60,313)  16,916   (23,837)   60,277   1,717       
Toplam likvidlik çatışmazlığı  (60,313)   (43,397)   (67,234)   (6,957)  5,240       
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AZN ’000 1 ayadək 

 

1-3   
ay   

3-12  
ay   

1-5   
il   5 ildən çox  

Ödəniş 
müddəti 

qeyri-
müəyyən  

 
Cəmi 

ümumi 
dəyəri  

 
Cəmi 

balans 
dəyəri 

31 dekabr 2017-ci il                
Qeyri-törəmə aktivlər                
Sabit faiz dərəcəli alətlər                
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  50,176    -    -    -    -    -    50,176    50,077  
Banklara verilən kreditlər  637    11,800    2,813    835    -     -     16,085    15,700  
Müştərilərə verilən kreditlər  10,919    18,770    74,406    102,308    68,465    -    274,868    226,966  
İnvestisiya qiymətli kağızları  31    31    602    1,014    -    -    1,678    1,315  
Cəmi sabit faiz dərəcəli maliyyə 
aktivləri  61,763    30,601    77,821    104,157    68,465    -     342,807    294,058  

Faizsiz maliyyə aktivləri                
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  254,083       -     -     -     -     -     254,083    254,083  
Banklara verilən kreditlər  4,084    244    1,916    89,630    -     -     95,874    95,874  
İnvestisiya qiymətli kağızları  -     -     -     -     -     615    615    615  
Sair maliyyə aktivləri  2,889    -     -     -     -     -     2,889    2,889  
Cəmi faizsiz maliyyə aktivləri  261,056    244    1,916    89,630    -     615    353,461    353,461  
Cəmi qeyri-törəmə maliyyə aktivləri  322,819    30,845    79,737    193,787    68,465    615    696,268    647,519  
Qeyri-törəmə öhdəliklər                
Sabit faiz dərəcəli alətlər                
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri  10,677    37,060    92,408    41,535    5    -     181,685    176,695  

Sair borc öhdəlikləri  10,413    728    3,375    96,339    71,152    -     182,007    159,784  
Cəmi sabit faizli maliyyə öhdəlikləri  21,090    37,788    95,783    137,874    71,157    -     363,692    336,479  
Dəyişkən faiz dərəcəli alətlər                
Subordinasiya borcları  586    389    1,753    9,347    27,644    -     39,719    25,351  
Cəmi dəyişkən faiz dərəcəli maliyyə 
öhdəlikləri  586    389    1,753    9,347    27,644    -     39,719    25,351  

Faizsiz alətlər                
Bank depozitləri və qalıqları  484    -     -     -     -     -     484    484  
Müştərilərin cari hesabları və 
əmanətləri  294,859    -     -     -     -     -     294,859    294,859  

Sair maliyyə öhdəlikləri  2,156    -     -     -     -     -    2,156   2,156 
Verilən təminatlar və oxşar öhdəliklər  7,187    -     -     -     -     -     7,187    7,187  
Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit 
xətləri üzrə öhdəliklər  8,622    -     -     -     -     -     8,622    8,622  

Cəmi faizsiz maliyyə öhdəlikləri və 
təəhhüdlər  313,308    -     -     -     -     -     313,308    313,308  

Cəmi maliyyə öhdəlikləri və 
təəhhüdlər  334,984    38,177    97,536    147,221    98,801    -     716,719    675,138  

Likvidlik çatışmazlığı  (12,165)   (7,332)  (17,799)   46,566   (30,336)       
Toplam likvidlik çatışmazlığı  (12,165)   (19,497)  (37,296)   9,270   (21,066)       
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Yuxarıdakı maliyyə təminatı üzrə müqavilələr üzrə daxil edilmiş məbləğlər zəmanət üzrə qarşı tərəfin 
tələbi ilə tam zəmanətli məbləğ razılaşması əsasında Qrupdan tələb oluna bilən maksimum 
məbləğdir. Hesabat dövrünün sonuna olan gözləntilərə əsasən Qrup hesab edir ki, qeyd olunan 
razılaşma üzrə heç bir məbləğin ödənilməli olmayacağı ehtimalı daha çoxdur. Lakin bu təxminlər 
qarşı tərəfin, mümkün hal olaraq, saxladığı zəmanəti təmin edilmiş maliyyə debitor borclarının kredit 
itkiləri ilə üzləşməsi ehtimalından asılı olaraq dəyişə bilər. 

Maliyyə təminatı üzrə müqavilələr üzrə Qrupun maksimum ödəniş edə biləcəyi məbləğ 31 dekabr 
2018 və 2017-ci il tarixlərinə zəmanətlə bağlı tam təmin olunmuş məbləğ qarşı tərəf vasitəsilə tələb 
olunarsa,  müvafiq olaraq 16,914  min AZN və 7,187 min AZN təşkil edir. 

(c) Bazar riski 
Bazar riski bazardakı qiymət və məzənnələr səviyyəsində dəyişikliklərin, yaxud onların 
mütərəddidliyinin Qrupun ya gəlirinə, ya kapitalına, ya da biznes məqsədlərinin reallaşdırılması 
imkanlarına mənfi təsir göstərməsi riskidir. Bazar riski Qrupun məruz qaldığı faiz dərəcəsi riskini, 
valyuta riskini, kredit spredlərini, əmtəə qiymətlərini və qiymətli kağızların qiymətini əhatə edir.  
Qrup tərəfindən riskin qiymətləndirilməsi üsullarında və ya onun üzləşdiyi risklərin idarə edilməsi 
və qiymətləndirilməsi metodlarında heç bir dəyişikliklər olmamışdır. 

(i) Faiz dərəcəsi riski 
Qrupa daxil olan müəssisələr həm sabit, həm də üzən faiz dərəcələri ilə borc vəsaitləri cəlb etdiyindən 
Qrup faiz dərəcəsi riskləri ilə üzləşir. Risk Qrup tərəfindən sabit və üzən faiz dərəcələrinin müvafiq 
şəkildə vəhdəti yaradılmaqla idarə olunur. 

AÖİK həmçinin faiz riskini və bazar risklərini Qrupu müsbət faiz marjası ilə təmin edən faiz dərəcəsi 
mövqeyini uyğunlaşdırmaqla idarə edir.  

Xəzinədarlıq şöbəsi Qrupun cari maliyyə nəticələrinin monitorinqini həyata keçirir, Qrupun faiz 
dərəcələrindəki dəyişikliklərə həssaslığını və mənfəətliliyinə təsiri hesablayır. 

Qrupun kredit müqavilələrinin, eləcə də faiz hesablanan sair maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin 
əksəriyyəti ya sabit faiz dərəcəsi daşıyır, ya da kredit verənin seçimi ilə faiz dərəcələrinin 
dəyişdirilməsinə yol verən maddələri nəzərdə tutur. Qrup faiz dərəcəsi marjasını nəzarətdə saxlayır 
və bu səbəbdən əhəmiyyətli faiz dərəcəsi riskinə və ya sonrakı pul hərəkəti riskinə məruz qalmadığını 
düşünür. 

Faiz dərəcəsinin həssaslığının təhlili 

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

 
2018 

AZN’000  
2017 

AZN’000 
100 bn paralel azalma 4,735  (514)  
100 bn paralel artım (4,735)  514  
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(ii) Valyuta riski 
Valyuta riski xarici valyuta mübadiləsi məzənnələrində dəyişikliklər baş verməsi səbəbindən maliyyə 
alətlərinin dəyəri ilə bağlı riskdir. Qrup maliyyə vəziyyəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə üstünlük 
təşkil edən xarici valyuta mübadiləsi məzənnələrində dəyişikliklərin təsirinə məruz qalır. 

AÖİK təxmin edilən manat devalvasiyası və digər makro-iqtisadi göstəricilər əsasında açıq valyuta 
mövqeyinin idarə edilməsi yolu ilə valyuta riskinə nəzarət edir ki, bu da Qrupa valyutaların milli 
valyutaya qarşı mübadilə məzənnələrinin dəyişməsindən irəli gələn əhəmiyyətli zərərin 
azaldılmasına imkan yaradır. Xəzinədarlıq şöbəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 
tələblərinə uyğunlaşmanı təmin etmək məqsədilə Qrupun açıq valyuta mövqeyinin gündəlik 
monitorinqini həyata keçirir. 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin xarici valyuta 
riskinə məruzqalma strukturu təqdim olunur: 

AZN’000  AZN  
ABŞ 

dolları    Avro   
Digər 

valyutalar  Cəmi  
AKTİVLƏR          
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  29,868  394,750   14,997    3,529    443,144  
Banklara verilən kreditlər  9,019    104,044    2,393    -     115,456  
Müştərilərə verilən kreditlər  270,875    75,052    36    -     345,963  
İnvestisiya qiymətli kağızları  4,612    -     26    -     4,638  
Sair maliyyə aktivləri  2,231    764    61    396    3,452  

Cəmi aktivlər  316,605   574,610   17,513    3,925    912,653  
          
ÖHDƏLİKLƏR          
Bank depozitləri və qalıqları  4,976    612    194    -     5,782  
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  138,597    560,074    20,757    3,436    722,864  
Subordinasiya borcları  -     19,663    -     -     19,663  
Sair borc öhdəlikləri  155,861    -     -     -     155,861  
Sair maliyyə öhdəlikləri  2,506    1,185    297    -     3,988  

Cəmi öhdəliklər  301,940    581,534    21,248    3,436    908,158  
Xalis vəziyyət   14,665    (6,924)   (3,735)   489    
Riskin idarə edilməsi məqsədilə saxlanılan törəmə 
alətlərin effekti 

- svop  (12,000)   12,000   -   -   -  
Riskin idarə edilməsi məqsədilə saxlanılan törəmə 
alətlərdən sonra xalis vəziyyət   2,665   5,076   (3,735)   489    

  



“BANK RESPUBLİKA” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
31 dekabr 2018-ci il tarixində tamamlanan il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair bu hesabatların 

tərkib hissəsini təşkil edən qeydlər 

78 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin xarici valyuta 
riskinə məruzqalma strukturu təqdim olunur: 

AZN’000  AZN  
ABŞ 

dolları    Avro   
Digər 

valyutalar  Cəmi  
AKTİVLƏR          
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  75,736    209,787    15,860    2,777    304,160  
Banklara verilən kreditlər  4,038    106,397    1,139    -     111,574  
Müştərilərə verilən kreditlər  165,080    61,853    33    -     226,966  
İnvestisiya qiymətli kağızları  1,903    -     27    -     1,930  
Sair maliyyə aktivləri  1,862    844    18    165    2,889  

Cəmi aktivlər  248,619    378,881    17,077    2,942    647,519  
          
ÖHDƏLİKLƏR          
Bank depozitləri və qalıqları  252    232    -     -     484  
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  99,533    352,202    17,043    2,776    471,554  
Subordinasiya borcları  -     25,351    -     -     25,351  
Sair borc öhdəlikləri  159,784    -     -     -     159,784  
Sair maliyyə öhdəlikləri  1,255    787    114    -     2,156  

Cəmi öhdəliklər  260,824    378,572    17,157    2,776    659,329  
Xalis vəziyyət   (12,205)   309    (80)   166    

Xarici valyuta riskinə qarşı həssaslıq təhlili 

Aşağıdakı cədvəldə manatın müvafiq xarici valyutalara qarşı mübadilə məzənnəsinin (2018: 10%) 
dərəcəsində artması və ya azalması halına qarşı Qrupun həssaslığını göstərən təfərrüatlar açıqlanır. 
Qrup daxilində xarici valyuta riskini əsas rəhbər heyətə hesabat edərkən (2017: 50%) həssaslıq 
dərəcəsindən istifadə edilir və bu dərəcə xarici valyuta məzənnələrində yaranmış  mümkün 
dəyişikliklərin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsini göstərir. Həssaslıq təhlili yalnız xarici 
valyuta ilə ifadə edilmiş qalıq monetar vəsaitləri özündə birləşdirir və xarici valyuta məzənnələrində 
10%-lik (2017: 50%) dəyişiklik nəzərə alınmaqla onların dövrün sonundakı valyuta mövqeyinin bir 
valyutadan digərinə çevrilməsinə düzəliş edir. 

Manatın qeyd edilən valyutalara qarşı 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə zəifləməsi nəticəsində 
kapital və mənfəət və ya zərər aşağıda göstərilən məbləğlər qədər arta (azala) bilərdi. Təhlil vergilər 
çıxılmaqla təqdim olunur və Qrup hesabat dövrünün sonunda mümkün olduqlarını ehtimal etdiyi 
xarici valyuta məzənnələrinin dəyişikliklərinə əsaslanır. Təhlildə bütün sair parametrlərin, xüsusilə 
də, faiz dərəcələrinin, dəyişməz qalması fərz olunur.  

 
2018 

AZN’000  
2017 

AZN’000 
ABŞ dollarının manata nəzərən 10% bahalaşması  (554)   25  
Avronun manata nəzərən 10% bahalaşması  (299)   (6) 

AZN-in qeyd edilən valyutalara qarşı 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə möhkəmlənməsi, bütün 
digər parametrlərin eyni saxlanılması şərti ilə, həmin valyutalara eyni həcmli, lakin əks istiqamətli 
təsiri edəcəkdi. 
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Həssaslıq təhlilində məhdudiyyətlər 

Yuxarıda qeyd olunan cədvəllər digər ehtimallar dəyişmədiyi halda əsas ehtimaldakı dəyişikliyin 
təsirini əks etdirir. Reallıqda, ehtimallar və digər amillər arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. O 
cümlədən qeyd etmək lazımdır ki, bu həssaslıqlar sabit deyil və iri yaxud xırda təsirlər bu nəticələrdən 
interpolyasiya və ya ekstrapolyasiya edilməməlidir. 

Həssaslıq təhlili Qrupun aktiv və öhdəliklərinin fəal şəkildə idarə edildiyini nəzərə almır. Bundan 
başqa, bazarda hər hansı canlanma baş verdiyi zaman Qrupun maliyyə vəziyyəti dəyişə bilər. 
Məsələn, Qrupun maliyyə riskinin idarə edilməsi strategiyası bazar dəyişiklikləri ilə bağlı riskə 
məruzqalma halının idarə olunması məqsədini daşıyır. İnvestisiya bazarlarında mənfi dəyişikliklər 
olduqda rəhbərlik tərəfindən görülən tədbirlər investisiyaların satılması, investisiya portfeli 
strukturunun dəyişməsi və həyata keçirilən digər mühafizə tədbirlərindən ibarət ola bilər. Nəticə 
etibarı ilə, aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda bazar dəyəri ilə qeyd edilir, təxminlərdəki 
dəyişikliyin faktiki təsiri öhdəliklərdə özünü büruzə verə bilmir. Belə olan təqdirdə, öhdəliklər və 
aktivlər üçün müxtəlif qiymətləndirmə əsasları səhmdar kapitalında dəyişkənliyə gətirib çıxara bilər. 

Yuxarıda həssaslıq təhlillərindəki digər məhdudiyyətlərə Qrupun yalnız yaxın dövr üçün dəqiqliklə 
proqnozlaşdırıla bilməyən mümkün qısamüddətli bazar dəyişikliklərinə dair mövqeyini əks etdirən 
potensial riski göstərmək üçün şərti bazar dəyişikliklərindən istifadə olunması və bütün faiz 
dərəcələrinin eyni tərzdə hərəkət edəcəyi ilə bağlı təxminlər daxildir. 

(d) Əməliyyat riski
Əməliyyat riski sistemin işləməməsi, insan səhvi, fırıldaqçılıq və ya xarici hadisələrin təsiri
nəticəsində yaranan zərər riskidir. Nəzarət sistemi düzgün fəaliyyət göstərmədikdə əməliyyat riskləri
nüfuza xələl yetirə, habelə hüquqi və ya qanuni nəticələrə səbəb ola, yaxud da maliyyə itkiləri ilə
nəticələnə bilər. Qrup bütün əməliyyat risklərinin aradan qaldırılmasını planlaşdıra bilməsə də, belə
riskləri nəzarət qaydaları vasitəsilə, eləcə də mümkün risklərin monitorinqini və onlara cavab
tədbirlərini həyata keçirməklə idarə etməyə səy göstərir. Nəzarət tədbirlərinə vəzifələrin effektiv
bölgüsü, çıxış, təsdiqləmə və üzləşdirmə prosesləri, habelə işçilərin təlimi və qiymətləndirmə
prosesləri daxildir.

26 Kapital riskinin idarə edilməsi
Qrupun kapitalının idarə olunmasında məqsəd (i) MBNP-nin kapitalın məbləği ilə bağlı müəyyən
etdiyi tələblərə riayət edilməsini (ii) Qrupun fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin və (iii) Bazel
sazişinə uyğun olaraq kapitalın adekvatlığı əmsalının ən azı 8% olması üçün kifayət qədər kapital
bazasının saxlanılmasını təmin etməkdir.

MBNP-nin qüvvədə olan prudensial kapital normativlərinə uyğun olaraq, banklar (a) minimum
50,000 min AZN cəmi normativ kapitala malik olmalıdır (31 dekabr 2017: 50,000 min AZN); (b)
cəmi normativ kapitalın risk çəkili aktivlərə nisbətini (normativ kapital əmsalı) minimum 10% (31
dekabr 2017: 10%) səviyyədə saxlamalıdırlar; və (c) 1-ci dərəcəli kapitalın risk üzrə ölçülmüş
aktivlərə nisbətini (“1-ci dərəcəli kapital adekvatlığı əmsalı”) minimum 5% (31 dekabr 2017: 6%) və
ya yuxarı həcmdə saxlamalıdırlar.

Aşağıdakı cədvəldə MBNP-nin prudensial tələblərinə əsasən Bank tərəfindən hazırlanmış prudensial
hesabatlar üzrə kapital adekvatlığının hesablanması təqdim olunur:
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2018 
AZN’000 

2017 
AZN’000 

Cəmi normativ kapital  52,503  26,678 
Risk üzrə ölçülmüş aktivlər  436,164  302,050 
Kapital adekvatlığı əmsalı (%) 11.36% 8.26% 

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

Qrup eyni zamanda kredit müqavilələrində nəzərdə tutulan kapitalın minimum məbləği ilə bağlı 
tələblərə, o cümlədən Kapitalın Ölçülməsi və Kapital Standartlarına dair Beynəlxalq Konvergensiya 
(aprel 1998-ci il tarixində yenilənmişdir) və “Bazel I” adlanan bazar risklərini əks etdirən Kapital 
haqqında Bazel Sazişinə Düzəlişdə (noyabr 2005-ci ildə yenilənmişdir) müəyyən edilən Bazel 
sazişinin tələbləri əsasında hesablanmış kapital adekvatlığı səviyyəsinə riayət etməlidir. Qrupun 
Bazel Sazişi əsasında hesablanmış kapital strukturu aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir: 

2018 
AZN’000 

2017 
AZN’000 

1-ci dərəcəli kapital
Nizamnamə kapitalı  73,461  57,461 
Yığılmış zərərlər (35,990) (41,962) 
Qeyri-nəzarət payı 4,484 3,728 
Çıx: Qudvil (467) (388)

Cəmi 1-ci dərəcəli kapital 41,488  18,839 

2-ci dərəcəli kapital
Aktivin təkrar qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyat  4,439  4,439 
Subordinasiya borcu (amortizasiya edilməmiş hissə) 15,730  9,420 

Cəmi 2-ci dərəcəli kapital 20,169  13,859 
Çıx: kapital səhmlərinə investisiyalar (776) (615)

Cəmi kapital 60,881 32,083 

Risk üzrə ölçülmüş aktivlər: 
Balans hesabatı 266,642  223,116 
Balansdankənar hesabat 20,925  11,498 

Cəmi risk üzrə ölçülmüş aktivlər 287,566 234,614 

Cəmi 1-ci dərəcəli kapital, risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin faizi 
kimi (1-ci dərəcəli kapital nisbəti) 14.43% 8.03% 

Cəmi kapital, risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin faizi kimi 
(cəmi kapital nisbəti) 21.17% 13.67% 
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27 Şərti öhdəliklər və təəhhüdlər 
Adi fəaliyyət zamanı Qrup müştərilərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün balansdankənar riskləri olan 
maliyyə alətləri üzrə müqavilə tərəfi qismində çıxış edir. Dəyişən kredit riski dərəcəsini nəzərdə tutan 
bu alətlər maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda əks etdirilmir.  

Qrup balansda qeyd edilən əməliyyatlar halında olduğu kimi, balansdankənar öhdəlikləri qəbul 
edərkən eyni kredit nəzarət və idarəetmə siyasətlərini tətbiq edir. 

Zəmanətlər və digər öhdəliklər üzrə zərər ehtiyatı 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə müvafiq 
olaraq 4 min AZN və 81 min AZN təşkil etmişdir. 

31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə şərti öhdəliklər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 
2018 

AZN’000 
2017 

AZN’000 
Şərti öhdəliklər və kredit öhdəlikləri 
Verilən təminatlar və oxşar öhdəliklər  16,914  7,187 
Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit xətləri üzrə öhdəliklər  8,021  8,622 

 24,935  15,809 

Məhkəmə iddiaları 

Qrup fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq məhkəmə iddialarına və şikayətlərə məruz qalır. Rəhbərlik bu kimi 
iddia və şikayətlər nəticəsində yaranan maddi məsuliyyətin Qrupun maliyyə vəziyyətinə və ya 
gələcək əməliyyatların nəticələrinə ciddi mənfi təsir göstərməyəcəyini hesab edir. 

Vergiqoyma 

Azərbaycanın vergiqoyma sistemi nisbətən yenidir və bir çox hallarda aydın olmayan, ziddiyyətli və 
müxtəlif vergi orqanları tərəfindən fərqli qaydada təfsir edilən qanunvericilikdə tez-tez 
dəyişikliklərlə, rəsmi göstərişlərlə və məhkəmə qərarları ilə səciyyələnir. Vergilər sərt cərimələr və 
faiz yükləmələri tətbiq edən orqanlar tərəfindən yoxlanılır və araşdırılır. Bir vergi ili ümumən üç 
növbəti təqvim ili müddətində vergi orqanları tərəfindən nəzarət üçün açıq qalır. Lakin müəyyən 
hallarda bir vergi ili daha uzun müddətə açıq qala bilər. 

Bu hallar Azərbaycan Respublikasında digər ölkələrlə müqayisədə daha ciddi vergi risklərinin 
yaranmasına səbəb ola bilər. Rəhbərlik qüvvədə olan qanunvericiliyinin, rəsmi göstərişlərin və 
məhkəmə qərarlarının təsnifləri əsasında vergi öhdəlikləri ilə əlaqədar adekvat tədbirləri gördüyünü 
hesab edir. Lakin müvafiq səlahiyyətli orqanların şərhləri fərqli ola bilər və vergi orqanları öz 
şərhlərinin tətbiq edilməsinə nail olduqları halda, maliyyə hesabatlarına təsiri əhəmiyyətli ola bilər. 

Əməliyyat mühiti 

Əməliyyat riski Qrupun prosesləri, işçi heyəti, texnologiya və infrastrukturu ilə bağlı bir çox 
səbəblərdən, habelə kredit, bazar və likvidlik risklərindən başqa kənar faktorlardan, məsələn hüquqi 
və normativ tələblərdən və ümumi qəbul edilmiş korporativ davranış standartlarından irəli gələn 
birbaşa və dolayı zərər riskidir. Əməliyyat riskləri Qrupun bütün əməliyyatlarından irəli gəlir. Qrupun 
məqsədi əməliyyat riskini idarə etməklə, iqtisadi səmərəlilik və innovasiya vasitəsilə Qrupun 
nüfuzuna qarşı hər hansı maliyyə zərərləri və ziyanın qarşısını almaqdır. Bütün hallarda Qrupun 
siyasəti tətbiq olunan hüquqi və normativ tələblərə əməl etməyi tələb edir.  

Qrup rəhbərliyi öz əməliyyatlarının hər sahəsində zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sistemlərini 
qurmaqla əməliyyat riskini idarə edir. 
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Maliyyə şərtlərinə əməletmə 

Qrup müxtəlif maliyyələşdirmə və oxşar müqavilələrdə müəyyən maliyyə və biznes şərtlərini 
yerinə yetirmək öhdəliyi qəbul etmişdir. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə Qrup 4,285 min manat ödənilməmiş qalıqlara malik olmaqla 
maliyyələşdirmə razılaşması üzrə bir şərti pozmuşdur və bu məbləğlər 28 saylı qeyddə likvidlik 
təhlili cədvəlində cari öhdəliklər kateqoriyasına daxil edilmişdir. 
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28 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 
Bank və onun əlaqəli tərəfləri olan törəmə müəssisələri arasında əməliyyatlar konsolidasiya zamanı 
ixtisar edilmiş və bu qeyddə açıqlanmamışdır. Qrup və digər əlaqəli tərəflər arasında əməliyyatların 
təfərrüatları aşağıda açıqlanır: 

31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il 
Qeydlər Əlaqəli 

tərəflərin 
qalıqları 

Maliyyə 
hesabatı 

bəndi üzrə 
cəmi 

Əlaqəli 
tərəflərin 
qalıqları  

Maliyyə 
hesabatı 

bəndi üzrə 
cəmi 

Müştərilərə verilən kreditlər 
15 363,611 245,189 

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının
mühüm paya malik olduğu müəssisələr

(Orta effektiv faiz dərəcəsi
2018: 9%; 2017: 7%) 6,755 5,854 
- Qrupun əsas rəhbər heyəti
(Orta effektiv faiz dərəcəsi

2018: 11%; 2017: 11%) 219 172 

Dəyərsizləşmə zərərləri üzrə ehtiyat 
15 (17,648) (18,223) 

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının
mühüm paya malik olduğu müəssisələr (241) (86) 

- Qrupun əsas rəhbər heyəti
(1) (9) 

Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri 
20 722,864 471,554 

- - Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının
mühüm paya malik olduğu müəssisələr

(Orta effektiv faiz dərəcəsi 
2018: 2%; 2017: 2%) 1,196 1,745 
- Qrupun əsas rəhbər heyəti
(Orta effektiv faiz dərəcəsi
2018: 2%; 2017:2 %) 684 325 

Sair aktivlər 
18 10,991 11,861 

- Səhmdarlar və Bank səhmdarlarının
mühüm paya malik olduğu müəssisələr 170 457 

Subordinasiya borcları 
21 19,663 25,351 

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının
mühüm paya malik olduğu müəssisələr

(Orta effektiv faiz dərəcəsi 
2018: 10.92%; 2017: 10.45%) - 5,880 
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Kreditlər və istifadə edilməmiş kredit xətləri 

üzrə öhdəliklər  27   8,021    
                       

8,622  
- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu müəssisələr  12    
                            

63    
- Qrupun əsas rəhbər heyəti  

21    
                            

23    

Rəhbərlik və digər əsas idarəedici heyətə ödənişlər aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 31 dekabr 2018-ci ildə tamamlanan il 

üzrə  
31 dekabr 2017-ci ildə tamamlanan il 

üzrə 
 Əlaqəli 

tərəflərlə 
əməliyyatlar  

Maliyyə hesabatı 
bəndi üzrə cəmi 

 

Əlaqəli tərəflərlə 
əməliyyatlar 

 

Maliyyə hesabatı 
bəndi üzrə cəmi 

        
Əsas rəhbər heyətə ödəmələr (10 

saylı qeyd):        
- qısamüddətli işçi müavinətləri 837  20,475  755  13,752 

        
Cəmi 837  20,475  755  13,752 
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Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə uçotda tanınmış aşağıdakı məbləğlər 31 dekabr 2018 və 2017-ci 
il tarixlərinə tamamlanan illər üzrə mənfəət və ya zərər haqqında konsolidə edilmiş hesabata daxil 
edil: 
  31 dekabr 2018-ci ildə 

tamamlanan il üzrə  
31 dekabr 2017-ci ildə 

tamamlanan il üzrə 
 Qeydlər Əlaqəli 

tərəflərlə 
əməliyyatlar 

 

Maliyyə 
hesabatı 

bəndi üzrə 
cəmi  

Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 
 

Maliyyə 
hesabatı 

bəndi üzrə 
cəmi 

         
Faiz gəliri 5   43,183     34,095  

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının 
mühüm paya malik olduğu müəssisələr  388     529    

- Qrupun əsas rəhbər heyəti   18     19    
         
Faiz xərci 5   (17,665)     (22,246) 

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının 
mühüm paya malik olduğu müəssisələr  (76)     (916)    

- Qrupun əsas rəhbər heyəti   (3)     -      
         
Faizli aktivlərin dəyərsizləşməsi üzrə 

zərərlər 6   9,850     1,527   
- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu müəssisələr  (155)     183    
- Qrupun əsas rəhbər heyəti   8     19    

         
Haqq və komissiya gəlirləri 8   10,439     10,045  

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının 
mühüm paya malik olduğu müəssisələr  100     116    

- Qrupun əsas rəhbər heyəti   8     1    
         
Əməliyyat xərcləri 10   (37,902)     (29,551)  

- Səhmdarlar və Qrup səhmdarlarının 
mühüm paya malik olduğu müəssisələr  -     (3)    

- Qrupun əsas rəhbər heyəti   (837)     (756)    
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29 Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərləri 
MHBS ədalətli dəyəri qiymətləndirmə tarixində bazar iştirakçıları tərəfindən nizamlı əməliyyat 
nəticəsində aktivin satışından və ya öhdəliyin ötürülməsindən yaranan məbləğ kimi müəyyən edir. 

Qrupun maliyyə alətləri və maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyəri mütəmadi olaraq ölçülür. 

Qrup ədalətli dəyərləri aşağıdakı ədalətli dəyər iyerarxiyasına əsasən ölçür. Bu iyerarxiya ölçmələr 
zamanı istifadə olunan əlavə məlumatların əhəmiyyətini əks etdirir: 

• 1-ci səviyyə: Fəal bazarda eyni bir alət üçün aktiv bazar qiymətləri (nizamlanmamış).  
• 2-ci səviyyə: birbaşa (yəni qiymətlər kimi), ya da bilavasitə (yəni qiymətlərdən törəyən) 

müşahidə oluna bilən, 1-ci səviyyəyə daxil edilmiş kotirovka olunan qiymətdən başqa digər 
ilkin göstəricilər. Bu kateqoriyaya aşağıdakı amillərdən istifadə etməklə qiymətləndirilən 
alətlər daxildir: analoji alətlər üçün fəal bazarda tətbiq edilən bazar qiymətləri; analoji 
alətlər üzrə kifayət qədər fəal hesab olunmayan bazarlarda tətbiq edilən qiymətlər; və ya 
bütün əhəmiyyətli ilkin göstəricilərin birbaşa, yaxud dolayısı ilə bazar məlumatlarından 
müşahidə oluna bildiyi sair qiymətləndirmə üsulları. 

• 3-cü səviyyə: ilkin göstəricilər müşahidə oluna bilmir. Bu kateqoriyaya aid edilən alətlərin 
qiymətləndirmə metoduna müşahidə edilə bilən məlumata əsaslanmayan ilkin göstəricilər 
daxildir və müşahidə edilə bilməyən ilkin göstəricilər həmin alətin qiymətləndirilməsində 
əhəmiyyətli təsirə malikdir. Bu kateqoriyaya oxşar alətlər üçün kotirovka olunan qiymətlər 
əsasında qiymətləndirilən alətlər daxildir və bu zaman alətlər arasında fərqi əks etdirmək 
üçün mühüm müşahidə olunmayan tənzimləmələr və ya mülahizələr tələb olunur. 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018 və 2017-ci il tarixlərinə ədalətli dəyərdə ölçülən maliyyə 
alətləri ədalətli dəyərin aid olduğu ədalətli dəyər iyerarxiyası səviyyəsinə əsasən təhlil edilir. 
Məbləğlər maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda tanınmış qiymətlərə əsaslanır: 

AZN ’000 

2018 
Cəmi 

(1-ci səviyyə)   

2017 
Cəmi 

(1-ci səviyyə)  
İcbari olaraq MZƏD-də ölçülən investisiya qiymətli kağızları  1,848  - 

 1,848  - 

    

Dövr ərzində 1 və 2-ci Səviyyə arasında transfer baş verməmişdir. 

Dövri olaraq ədalətli dəyərlə ölçülməyən (lakin ədalətli dəyər açıqlamalarının tələb olunduğu) 
maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyəri. 

Aşağıdakı cədvəllərdə verilənlər istisna olmaqla, direktorlar hesab edir ki, konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatlarında tanınmış maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin qısa müddətə ödənilməsi 
nəzərdə tutulduğu üçün belə alətlərin balans dəyərləri təxminən onların ədalətli dəyərini əks etdirir. 
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Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2018-ci il tarixinə ədalətli dəyərdə ölçülməyən maliyyə alətlərinin 
ədalətli dəyəri hər ədalətli dəyər ölçülməsinin aid edildiyi ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyəsi 
ilə təhlil edilir: 

AZN’000 2-ci səviyyə  
3-cü 

səviyyə  

Cəmi 
ədalətli 
dəyərlər  

Cəmi 
balans 
dəyəri 

AKTİVLƏR        
Banklara verilən kreditlər  108,855    -    108,855    115,456  
Müştərilərə verilən kreditlər  -    330,630    330,630    345,963  
İnvestisiya qiymətli kağızları  2,933    -    2,933    2,790  
ÖHDƏLİKLƏR        
Bank depozitləri və qalıqları  5,806   -   5,806    5,782  
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  723,697   -   723,697    722,864  
Subordinasiya borcları  21,006   -   21,006    19,663  
Sair borc öhdəlikləri  155,861   -   155,861    155,861  

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2017-ci il tarixinə ədalətli dəyərdə ölçülməyən maliyyə alətlərinin 
ədalətli dəyəri hər ədalətli dəyər ölçülməsinin aid edildiyi ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyəsi 
ilə təhlil edilir: 

 

AZN’000 2-ci səviyyə  
3-cü 

səviyyə  

Cəmi 
ədalətli 
dəyərlər  

Cəmi 
balans 
dəyəri 

AKTİVLƏR        
Banklara verilən kreditlər  105,185    -     105,185  111,574 
Müştərilərə verilən kreditlər  -      215,474    215,474   226,966 
İnvestisiya qiymətli kağızları  1,976    -     1,976  1,930 
ÖHDƏLİKLƏR        
Bank depozitləri və qalıqları  484    -     484  484 
Müştərilərin cari hesabları və əmanətləri  470,993    -     470,993  471,554 
Subordinasiya borcları  23,257    -     23,257  25,351 
Sair borc öhdəlikləri  159,784    -     159,784  159,784 

Ədalətli dəyərin hesablamaları maliyyə aləti müstəqil kommersiya əməliyyatında tərəflər qismində 
çıxış edən məlumatlı şəxslər arasında mübadilə oluna bildiyi məbləğini təxmin etmək məqsədinə 
xidmət edir. Lakin, qeyri-müəyyənlikləri və subyektiv mülahizəni nəzərə alaraq, ədalətli dəyər 
aktivlərin satışı və ya öhdəliklər üzrə hesablaşmanın aparılması çərçivəsində reallaşdırıla bilən kimi 
qəbul edilməməlidir. 

Fəal bazarda ticarət olunan maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyərləri kotirovka olunan 
bazar qiymətlərinə və ya diler qiymət təkliflərinə əsaslanır. Bütün digər maliyyə alətləri üçün Bank 
digər qiymətləndirmə üsullarından istifadə etməklə ədalətli dəyərləri müəyyən edir. 

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

Qiymətləndirmə metodlarına xalis cari dəyər və diskontlaşdırılmış pul vəsaitlərinin hərəkət 
modelləri, bazarda müşahidə oluna bilən qiymətləri mövcud olan maliyyə alətləri ilə müqayisə 
daxildir. Qiymətləndirmə metodlarında istifadə edilən ehtimallara və göstəricilərə riskləri olmayan 
və bençmark faiz dərəcələri, kredit spredi və diskont dərəcələrin qiymətləndirilməsində istifadə 
edilən sair premiyalar, istiqraz və kapital qiymətləri, xarici valyuta məzənnələri, kapital və kapital 
indeksi qiymətləri, gözlənilən açıq mövqelər və nisbətlər daxildir. Qiymətləndirmə metodlarının 
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məqsədi kommersiyada fəaliyyət göstərən bazar iştirakçıları tərəfindən müəyyən edilən hesabat 
tarixində maliyyə alətinin dəyərini əks etdirən ədalətli dəyər vəziyyətinə çatmaqdır. 

30 Törəmə müəssisənin likvidasiyası 
1 mart 2007-ci il tarixində Bank Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində “Respublika 
İnvest” MMC (“Respublika İnvest”) adlı tam sahib olduğu broker törəmə müəssisəsini 
qeydiyyatdan keçirmişdir. 24 sentyabr 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar 
üzrə Dövlət Komitəsi “Respublika İnvest” firmasına Bakı Fond Birjasında broker xidmətləri 
göstərmək üçün broker lisenziyası vermişdir. “Respublika İnvest” 2017 və 2018-ci illərdə aktiv 
fəaliyyət göstərməmişdir. 

15 dekabr 2018-ci il tarixində Bank Səhmdarlarının Fövqəladə İclasında verilmiş qərara əsasən 
Bank öz törəmə müəssisəsini ləğv etmişdir. Müəssisənin likvidasiyası likvidasiya tarixində aktiv və 
öhdəliklərə mühüm təsir göstərməmişdir. 

31 Hesabat dövründən sonrakı hadisələr 
28 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinə dair əlavə tədbirlər haqqında” fərman 
imzaladı. Bu Fərmana əsasən 21 fevral 2015 və 21 dekabr 2015-ci il tarixlərində milli valyutanın 
devalvasiyası nəticəsində xarici valyutada denominasiya olmuş kredit qalıqlarında artım, bütün 
banklarda ümumi məbləği 10,000 ABŞ dolları olmaqla, dövlət tərəfindən kompensasiya ediləcək. 

Əlavə olaraq, Fərmana əsasən 1 yanvar 2012-ci il tarixindən Fərmanın qüvvəyə mindiyi tarixə fiziki 
şəxslərin xarici valyutada əsas məbləği 10,000 ABŞ dolları və ya 17,000 AZN-dək olan kreditləri 
üzrə vaxtı 360 gündən çox keçmiş kredit borclarının restrukturizasiyası məqsədilə ARMB bütün 
bank sektorunu dövlət zəmanəti ilə cəmi 682 milyon AZN olmaqla güzəştli kreditlərlə təmin 
etməlidir. 

Fərmanın bəndlərində nəzərdə tutulmuş tədbirlər nəticəsində bankların valyuta mövqeyinin 
pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə ARMB bütün bankları illik faiz dərəcəsi 0.5% olmaqla 
cəmi 215 milyon ABŞ dolları məbləğində qiymətli kağızlarla təmin etməlidir. 
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