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1.

QRUP HAQQINDA MƏLUMAT
Təşkilat və onun əsas fəaliyyəti
“AzVirt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (“Cəmiyyət”) 29 iyun 1995-ci il tarixində Azərbaycanda
“Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) Dövlət Konserni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Almaniyanın
Virtgen İnternational Gmbh şirkətinin iştirakı ilə müvafiq olaraq mülkiyyətin 11%, 40% və 49%
bölüşdürülməsi əsasında Azərbaycan-Almaniya Birgə Müəssisəsi olaraq təsis edilmişdir və daha
sonra 5 may 2004-cü il və 16 dekabr 2006-cı il tarixində Qrup “AzVirt” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti olaraq yenidən qeydiyyatdan keçmiş və özəlləşdirilmişdir. İlk öncə Bakı ərazisində şəhər
yollarının tikintisi ilə məşğul olan Qrup, zaman keçdikcə yol və hava limanı infrastruktur layihələri
üzrə tam xidmət göstərən beynəlxalq şirkətə çevrilmişdir. Cəmiyyət məhdud məsuliyyətli
cəmiyyətdir və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmışdır.
Cəmiyyət aşağıdakı törəmə müəssisələr, filiallar və nümayəndəliklər (birlikdə “Qrup”) tərəfindən təmsil
olunur:
-

“AzVirt Ogranak Beograd” Belqrad, Serbiya Respublikasında qeydə alınmış və yerləşən
nümayəndəlikdir;
“AzVirt Balkan Construction” MMC Belqrad, Serbiya Respublikasında qeydə alınmış və yerləşən
100% törəmə müəssisədir;
“AZROM International Construction” Buxarest, Rumıniyada qeydə alınmış və yerləşən
nümayəndəlikdir;
“AzVirt Latviya” Riqa, Latviya Respublikasında qeydə alınmış və yerləşən nümayəndəlikdir.
“AzVirt Astana” Astana, Qazaxıstan Respublikasında qeydə alınmış və yerləşən nümayəndəlikdir;
“Şami Keçi Fermer Təsərrüfatı” MMC kənd təsərrüfatı biznesi ilə məşğul olan Azərbaycan
Respublikasında qeydə alınmış və 100% törəmə müəssisədir.

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı
Cəmiyyətin hüquqi ünvanı Bəşir Bünyadov küçəsi 26B, Bakı AZ1040, Azərbaycan Respublikasıdır.
Cəmiyyətin səhmdarları
31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərinə Cəmiyyətin dörd səhmdarı mövcud olmuşdur:
Səhmdarlar

31 dekabr
2017-ci il, %

Cənab Martin Manfred
Falcom Holding s.a.r.l. (Lüksemburqda qeydiyyatdan keçmişdir)
Cənab Elnur Əliyev
Cənab Sakhariaz Valter
Cəmi
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31 dekabr
2016-cı il, %

30.00
25.00
25.00
20.00

30.00
25.00
25.00
20.00

100.00

100.00
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Qrupun fəaliyyət mühiti
Qrup fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasına və Serbiya Respublikasında həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikası
İnkişaf etməkdə olan bir bazar olaraq, Azərbaycan Respublikası hazırda işgüzar və tənzimləyici
infrastrukturu inkişaf etdirir ki, ümumiyyətlə daha inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatda mövcud olan
standartlara uyğunluğu təmin etsin.
Neft hasilatı və neft qiymətləri səbəbindən neft gəlirlərinin aşağı düşməsi nəticəsində neftin ÜDM-də
7.2% azalma ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı 2017-ci ilin birinci yarısında 1.3%
geriləmişdir. Digər tərəfdən və bank sektorunda davam edən çətinliklərə baxmayaraq, qeyri-neft
iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatının və istehsal sektorunun güclü göstəricilərinin dəstəklənməsi ilə bir il
ərzində ilk dəfə 1.7% artmışdır. 2017-ci ildə qeydə alınmış illik inflyasiya 13-14% səviyyəsində
olmuş və əsasən dövlət tərəfindən idarə edilən elektrik enerjisi, su və qaz tariflərində və yerli ərzaq
qiymətlərində artmışdır. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı inflyasiya təzyiqlərinə istinad
edərək likvidlik səviyyəsinin azaldılması əməliyyatlarını artırmaqla, 2017-ci ilədək pul siyasətinin
mövqeyini möhkəmləndirməyə davam etmişdir. Manat 2016-cı ilin sonundan etibarən ABŞ dolları
ilə müqayisədə 4.4% möhkəmlənərək, güclü xarici mövqeyini və likvidlik əmsallarını artırmışdır.
Problemli maliyyə sektoru iqtisadiyyata mənfi təsir göstərməyə davam edir. 2017-ci ilin ilk yarısında
kreditləşmə 15.6% azalmış və aktivlərin keyfiyyəti pisləşməyə başlamışdır. Rəsmi statistikaya
əsasən, işlək olmayan kreditlərin ümumi kreditlərə nisbəti 2016-cı ilin sonundakı 9% ilə müqayisədə,
2017-ci ilin iyun ayında 13%-ə çatmışdır. Həmçinin, 2017-ci ilin ikinci rübündə manat depozitləri
artmış, müştəri depozitləri ümumən 2017-ci ilin ilk yeddi ayı ərzində (korporativ və ev təsərrüfatları)
4.4% azalmışdır.
2016-cı ilin fevral ayından etibarən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı müntəzəm olaraq
2017-ci il ərzində uçot dərəcəsini 5%-dən 15%-ə qədər artırmış və kapitalın minimum adekvatlıq
əmsalını 12%-dən 10%-ə endirmişdir.
Beynəlxalq kredit agentliyi olan Standard & Poor’s, 2018-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın xarici
və yerli valyuta üzrə uzunmüddətli və qısamüddətli suveren kredit reytinqini “BB+/B” dərəcəsində
mənfi proqnozdan stabilə doğru yüksəlməsini təsdiqləmişdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı, dünyanın digər yerlərində baş verən bazar böhranlarına və iqtisadi
yavaşlamalara qarşı həssasdır. Hökumət bir sıra sabitləşdirmə tədbirləri tətbiq etmiş və mövcud
iqtisadi çağırışlara cavab olaraq bank sistemində islahatların və dəstəyin sürətləndirilməsini
planlaşdırır. Rəhbərlik inanır ki, mövcud vəziyyətdə Qrupun fəaliyyətinin davamlılığını dəstəkləmək
üçün müvafiq tədbirlər görür, yuxarıda bəhs edilən sahələrdə gözlənilməz pisləşmənin Qrupun
nəticələrinə və maliyyə vəziyyətinə, hazırda müəyyən edilə bilməyəcək şəkildə mənfi təsir edə
biləcəyini nəzərə alır.
Azərbaycan Respublikasının gələcək iqtisadi inkişafı əsasən hökumətin vergi, hüquqi, tənzimləyici
və siyasi islahatlarla birlikdə həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və pul tədbirlərinin səmərəliliyindən
asılıdır. Rəhbərlik, Qrupun fəaliyyətinə təsir göstərəcək iqtisadi mühitdəki bütün islahatları və
nəticədə onların, Qrupun maliyyə vəziyyətinə necə təsir göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaq
iqtidarında deyil.
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Davam edən böhran şəraitində, Azərbaycan hökumət soni iki onillik ərzində hakim olan neftə
yönəldilmiş olan iqtisadi siyasətini iqtisadiyyatın digər sahələrə şaxələndirilməsinə dəyişmişdir. Bu
məqsədlə, 11 sektoru əhatə edən doğru bir inkişaf strategiyasını formalaşdırmaq üçün “milli strateji
yol xəritəsi” qəbul edilmişdir. “Milli strateji yol xəritəsi”-nin həyata keçirilməsi, yeni yaradılmış
“İqtisadi İslahatların və Kommunikasiyaların Təhlili Mərkəzi”-nə həvalə edilmişdir. Bu qurumun
əsas məqsədi aparılan islahatların effektivliyini təhlil etmək və yeni təkliflər verməkdir.
Əhəmiyyətli tədbirlər həmçinin gömrük və vergi xidmətlərində də həyata keçirilmişdir. 1 avqust
2016-cı il tarixinə daha operativ və şəffaf gömrük rəsmiləşdirmələrini (“yaşıl dəhliz” və digər çıxış
sistemləri) təmin etmək məqsədi ilə yeni normativ hüquqi aktlar qüvvəyə minmişdir. Yeni
sadələşdirilmiş prosedurların idxalı stimullaşdırması və biznes və xarici ticarət üçün əlverişli şərait
yaratması nəzərdə tutulmuşdur. Gömrük sahəsində islahatların davamı olaraq “məmur-vətəndaş
təmasları”-nı minimuma endirmək məqsədilə elektron vergi bəyannamələrinin tətbiqi həyata
keçirilir. Mövcud vergi sisteminə dəyişikliklər etmək məqsədilə “2016-cı ildə vergi sahəsində
aparılacaq islahatların istiqamətləri”-nin təsdiqi haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Prezidentin
sərəncamında tələb olunur ki, Vergilər Nazirliyi kameral və səyyar vergi yoxlamalarının qısa
müddətdə başa çatdırılmasını təmin etsin və vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında birbaşa
təmasın minimuma endirilməsi məqsədilə elektron auditin tətbiq dairəsini genişləndirsin. İnhisarçılıq
tədbirlərində daha bir mühüm dəyişiklik Cinayət Məcəlləsinə edilmişdir. Bundan başqa, 16 dekabr
2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər nəticəsində xərclərin
süni şəkildə artırılması hallarının qarşısının alınması məqsədilə “transfer qiymətləndirmə” və güclü
iqtisadiyyata malik ölkələrdə də geniş istifadə olunan “könüllü vergi açıqlaması” tətbiq edilməsi
nəzərdə tutulur. Əlavə olaraq, vergi öhdəliyinin düzgün hesablanmaması səbəbindən vergi orqanları
tərəfindən tətbiq olunan maliyyə sanksiyalarının əlavə təsirinin qarşısını almaq məqsədilə “vergi
öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi” mexanizmi işə düşməlidir. Bununla yanaşı, hesab
edilir ki, elektron hesab fakturalarının tətbiqi vergidən yayınmanın qarşısının alınmasında mühüm rol
oynayacaq və vergi sisteminin optimallaşdırılmasına müsbət təsir göstərəcək.
Azərbaycan həmçinin, tranzit və ticarətin inkişafı üçün regional əlaqələrdən və təşəbbüslərdən də
faydalanmağa çalışır. Xüsusilə də, ölkə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin
sponsorlarından biridir. Xəzər bölgəsini Türkiyə ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin
tikintisi 2017-ci ildə tamamlanmışdır. Trans-Anadolu Təbii Qaz Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik
Boru Kəməri (TAP), Azərbaycanın Şahdəniz qaz yatağından olan təbii qazı Türkiyə və Avropaya
çatdıracaqdır. 2018-ci ildən etibarən ÜDM-in sürətlənməsi sayəsində iqtisadiyyatın genişlənəcəyi
gözlənilir, belə ki, dünyanın ən böyük qaz yataqlarından biri olan Şahdəniz qaz yatağı istehsala
başlayır. Kreditlərin məhdud inkişafı və zəif biznes mühitinin olması səbəbindən, qeyri-neft
istehsalının daha az templərlə artacağı gözlənilir.
Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Azərbaycan biznes mühitinin fəaliyyəti və Qrupun
maliyyə vəziyyətinə, eləcə də əməliyyatlarına təsiri üzrə rəhbərliyin qiymətləndirməsini əks etdirir.
Gələcək biznes mühiti rəhbərliyin qiymətləndirməsindən fərqlənə bilər.
Serbiya Respublikası
Qlobal maliyyə böhranı Serbiyada iqtisadi artım modelində struktur zəifliklərini üzə çıxarmış və
fiskal konsolidasiyaya ehtiyac olduğunu təlqin etmiş və bazar iqtisadiyyatına natamam keçidin
sürətlənməsi prosesi vüsət almışdır. Hökumət struktur islahatların tətbiqini artırmış, sosial sektorun
transformasiyasının daxil edilməsini diqqət mərkəzində saxlamışdır.
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Hökumətin iqtisadi islahatlar proqramı əhalinin məşğulluğunun gücləndirilməsi və yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsi, iqtisadiyyatın bərpası və inkişafı üçün lazımi mühitin yaradılması və
iqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunması, eləcə də borcların toplanmasının dayandırılmasına
xüsusi diqqət yetirir. 2017-ci il ərzində iqtisadiyyatın həm xidmət, həm də sənaye sahəsində müvafiq
olaraq, 2.2 və 3.9 % artım müşahidə edilmişdir. 2017-ci il ərzində tikinti sahəsində faiz dərəcələri
aşağı düşmüş, bununla bağlı olaraq tikinti üzrə icazələrin verilməsi prosesi sadələşmiş və
maliyyələşdirmə xərcləri aşağı düşmüşdür. Bunun nəticəsi olaraq, bu sahədə 1.8% artım baş
vermişdir.
Serbiyada 2017-ci ildə də büdcə göstəriciləri yüksək olmuş və ümumi daxili məhsul 1.1 faiz
artmışdır. Dövlət borcu ilin sonuna 2016-cı ilin sonu ilə müqayisədə 74%-dən ÜDM-nin 62.5%
qədər aşağı enmişdir. Bu müəyyən qədər kapital büdcəsinin icrası ilə bağlı olmuşdur.
2018-ci ildə və orta müddətli planda, artımının böyüməsi gözlənilir, bu isə öz növbəsində əmək
bazarının bərpasına və yoxsulluğun azaldılmasına kömək edəcəkdir. Artımın, biznes mühitinin
inkişafı üçün həyata keçirilmiş islahatların təkan verdiyi sərmayələr və istehlakın bərpası nəticəsində
həyata keçirilməsi gözlənilir. Orta müddətli planda artımın təxminən 3-4% səviyyəsində olacağı
proqnozlaşdırılır. İqtisadi inkişaf və əmək bazarında inkişaf ilə əlaqədar olaraq, yoxlulluq
səviyyəsinin 2019-cu ilə qədər tədricən 21% aşağı düşməsi ehtimal olunur.
Serbiyada vergi rejimi rəqabətə davamlıdır. Korporativ vergi dərəcəsi 15% səviyyəsində
müəyyənləşdirilmişdir. Fərdi gəlir vergisi 10%-dir. Əmlak vergisi kimi bəzi vergilər istisna olmaqla,
vergilər mərkəzi hökumət tərəfindən tənzimlənir. Standard ƏDV dərəcəsi 20%, əsas ərzaq və
əczaçılıq məhsulları üzrə aşağı ƏDV dərəcəsi isə 10% təşkil edir.
Latviya Respublikası
Latviya Respublikası azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini tətbiq edir, yəni iqtisadi siyasət dövlət
müdaxiləsini azaltmaq və inhisarların qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Latviya Avropa iqtisadi
zonasına inteqrasiya etmək və böyük üzv dövlətlərlə bərabər səviyyədə olmaq üçün tədbirlər görür.
2016-cı ildə Latviyanın iqtisadi artımı daha sonra sərmayələrin azalması ilə nəticələndi, lakin AB-nin
maliyyələşdirmə dövründə yüksəliş və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması ilə əlaqədar bir illik
proqnoz üzrə 3% artacağı gözlənilir. Bəzi sərtləşdirmə tədbirlərinə baxmayaraq, əmək bazarında bu
seçimdən istifadə olunmalı və işsizlik səviyyəsi aşağı enməlidir. Enerji qiymətlərində təzyiqlərlə
yanaşı, daxili tələbatın artması yanacaq inflyasiyasında özünü göstərir. Hökumətin borclanması daha
çox kapital xərclənməsi və vergilərin azaldılması tədbirləri vasitəsilə ÜDM-in 2016-cı ildə
balanslaşdırılmış vəziyyətdən 2018-ci ildə 1.7% səviyyəsinə çatdırılması nəzərdə tutulur. Qarşıdan
gələn 2017 və 2018-ci illər üçün bəzi iqtisadi göstəricilərin aşağıdakı kimi olması gözlənilir: ÜDMin artım dərəcəsi 2018-ci ildə 2017-ci ilə nəzərən 3.2%-dən 3.5%-ə artacaq. İnflyasiyanın 2018-ci
ildə 2.2%-dən 2%-ə qədər azalması gözlənilir. Bu tendensiya işsizliyin səviyyəsinə müsbət təsir
göstərəcək, məsələn, növbəti il, 2018-ci il üzrə işsizlik səviyyəsinin 9.2%-dən 8.7%-ə qədər azalması
gözlənilir.
Latviyanın vergi sisteminə həm Latviya qanunvericiliyi, həm də Avropa İttifaqı tərəfindən qoyulmuş
tələblər təsir göstərir. Bununla yanaşı, vergi dərəcələri, vergi güzəştləri və müavinətlərin ödənilməsi
üzrə Latviyanın çoxşaxəli sistemi hər bir vergi ödəyicisinə vəsaitlərin idarə olunması üzrə optimal
sektor seçmək imkanı verir. Latviya Respublikası Avropa İttifaqında qüvvədə olan ən aşağı effektiv
(orta göstərici) vergi dərəcəsinə malikdir. Fərdi vergi güzəştləri ilə ticarət biznesinin bir çox sahələri
mövcuddur – 80%-dən 100%-dək olan ödənişlər mövcuddur.
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Rumıniya Respublikası
2016-cı ilin yanvar ayında Dünya Bankı və Rumıniya Respublikasının Hökuməti arasında 2023-cü
ilədək effektiv olacaq Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Memorandum struktur
islahatların inkişaf etdirilməsi, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və Avropa İttifaqına sürətlə
yanaşmasına nail olmaq üçün Dünya Bankının Rumıniyaya davamlı dəstəyi üçün baza təmin edir.
Milli Statistika İnstitutu (MSİ) tərəfindən hazırlanmış ilkin təxminə görə, Rumıniya iqtisadiyyatı
2017-ci ilin ikinci rübündə 2016-cı ilin həmin dövrü ilə müqayisədə 5.9% böyümüşdür. Bu göstərici
birinci rübün 5.7% artım tempini sürətləndirmiş və bazarın üzrə geriləmə ehtimallarını 4.8%-ə
qədər artırmışdır.
Artımın əlavə maliyyə tənzimləmə tədbirləri ilə gücləndirilərək 2017-ci ildə davamlı olması
gözlənilir. 2017-ci ilin əvvəlində ƏDV dərəcəsi 19%-ə qədər azaldıldı və Hökumət tərəfindən əlavə
tədbirlər, o cümlədən mimimum əməkhaqqı üzrə 16% artım və müəyyən məbləğdən aşağı təqaüdlər
üzrə vergi ixtisarları qəbul edilmişdir. İstehlakda əlavə artımın cari hesab kəsrini 2016-cı ilin
sonuna nəzərən 2017-ci ildə 2.4%-dən 3.1%-ə artıracağı gözlənilir.
Qazaxıstan Respublikası
Qazaxıstan Respublikası aşağı orta gəlirdən yuxarı orta gəlir statusuna 20 ildən az bir müddətdə
keçmişdir. Ölkə 2006-cı ildən etibarən yuxarı ortagəlirli qrupa keçmişdir. 2002-ci ildən etibarən
adambaşına düşən ÜDM-in həcmi altı dəfə artmış və yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı
düşmüşdür.
Qazaxıstan iqtisadiyyatı qlobal neft qiymətləri və daxili tələbatın uzunsürən tənəzzülündən əziyyət
çəkirdi. ÜDM-in real artımı 2015-ci ilə nəzərən 2016-cı ildə 1.2%-dən 1%-ə qədər azalmışdır.
İqtisadi artımda ən böyük pay neft sektoruna məxsusdur. Belə ki, 2016-cı ilin oktyabr ayında
çoxdan gözlənilən ofşor neft yatağı - Kaşaqanın istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar olaraq, 2017-ci ilin
ilk doqquz ayı ərzində neft hasilatı 12.5% artmışdır.
Qazaxıstan Milli Bankı 2017-ci il əvvəlindən 2017-ci ilin avqusta ayına kimi uçot dərəcəsini
tədricən 12%-dən 10.25%-ə kimi aşağı salmasına baxmayaraq, ilin sonunda tengə və digər yerli
qiymətlər üzərində yüksək təzyiq nəticəsidə pul siyasətində geriləmə baş vermişdir.
Neft sektorunun iqtisadi artıma təsiri 2017-ci ilə nisbətən azaldığından orta müddətli dövrdə ÜDMin artımı il üzrə təxmini olaraq 3% olacaqdır.
Ukrayna Respublikası
Şəxsi istehlak və davamlı investisiya fəaliyyətinin artması ilə daxili tələbin gücləndirilməsi,
iqtisadiyyatın bu il daha sürətli inkişafına imkan yaradacaqdır Bununla yanaşı, sənaye istehsalı ötən
il ticarət üzrə embarqonunun və sağlam xarici tələbatın təsirlərindən yararlanmalıdır. Buna
baxmayaraq, artım potensialı davam edən geosiyasi narahatlıqlar və hökumətin uzunmüddətli
iqtisadi və korrupsiyaya qarşı qeyri-müəyyən islahatları ilə bağlı müəyyən qədər azalacaqdır.
“Ekonomiks”-in mütəxəssislərinin fikrincə, 2018-ci ildə ÜDM-in artımını keçən ayın ehtimalları ilə
eyni qalaraq 3% -ə kimi, 2019-cu ildə isə 3.1%-ə kimi yüksələcəkdir.
Ukraynanın Milli Bankı (UMB) 2017-ci ildə Ukraynanın real ümumi daxili məhsulun (ÜDM)
artımını 2.1% səviyyəsində qiymətləndirmişdir.
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2017-ci il üzrə dövlətin nəzarət etmədiyi ərazilərdə dayandırılmış ticarət əməliyyatlarının mənfi
təsirləri ilin əvvəlində gözləniləndən aşağı olmuşdur – müvafiq olaraq, 1.3% ilə müqayisədə 0.9%
olmuşdur.
Ukrayna iqtisadiyyatı 2015-ci ildə 9.8%, 2014-cü ildə 6.6% aşağı endikdən sonra, 2016-cı ildə
2.3% artmışdır. Dövlət Statistika Xidmətinin verdiyi məlumata görə, rüblük ÜDM-in artımı
tədricən aşağı düşmüş – ilk rübündə 2.5%-dən, ikinci rübündə 2.3%-ə və üçüncü rübündə isə 2.1%ə kimi enmişdir. Dövlət Statistika Xidmətinin dördüncü rüb və 2017-ci il üzrə məlumatları hələ əldə
olunmamışdır.
2.

ƏSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLƏRİ
Hesabatların uyğunluğunun bəyanı
Cəmiyyətin hazırkı maliyyə hesabatları Beynəlxalq Mühasibat Standartları Şurası tərəfindən dərc
edilmiş Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları (“MHBS”) və Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına Şərhlər Komitəsi (“MHBSŞK”) tərəfindən dərc edilmiş şərhlər əsasında
hazırlanmışdır.
Fasiləsizlik prinsipi
MHBS-ə uyğun hazırlanmış konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Qrupun fasiləsizlik prinsipi
əsasında fəaliyyət göstərməsini və yaxın gələcəkdə işini normal şərtlər altında davam etdirəcəyini
nəzərdə tutur. Rəhbərlik, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və qaydalarına müvafiq olaraq
ləğv etmək, kommersiya fəaliyyətini dayandırmaq və ya kreditorlardan müdafiə olunmaq yollarını
axtarmaq niyyəti və ya zərurəti olmadan Qrupun yaxın gələcəkdə işini davam etdirəcəyini düşünür.
Müvafiq olaraq, aktivlər və öhdəliklər normal şərtlər altında Qrupun aktivlərini reallaşdıracağı və
öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi əsaslar üzrə qeydə alınır. Bəzi maliyyə hesabatları standartları
rəhbərlik tərəfindən Qrupun fasiləsizlik prinsipinə dair dəyərləndirmənin aparılması üzrə konkret
tələbləri və nəzərə alınmalı olan müəyyən məsələləri və fasiləsizlik prinsipi ilə əlaqədar bir sıra
açıqlamaların hesabatlara daxil edilməsini əhatə edir.
Fasiləsizlik prinsipinin fərziyyələrinə dair Rəhbərliyin qiymətləndirməsinə müəyyən vaxt
çərçivəsində mahiyyəti üzrə qeyri-müəyyən hadisələr və şərtlərin gələcək nəticələri haqqında fikir
bildirilməsi daxildir.
Təqdimatın digər əsasları
MHBS-ə uyğun hazırlanmış konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları, başqa cür qeyd edilməyənə
qədər, Azərbaycan Manatı (“AZN”) ilə ifadə edilir. MHBS-ə uyğun hazırlanmış konsolidasiya
edilmiş maliyyə hesabatları tarixi dəyər əsasında tərtib edilmişdir.
Qrup mühasibat sistemini Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq təşkil etmişdir.
Hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları mühasibat yazılışları əsasında hazırlanmış və
MHBS-ə uyğunlaşdırılmışdır. Bu düzəlişlərə əsas əməliyyatların iqtisadi mahiyyətini əks etdirən
yenidən təsnifləşdirmələr, o cümlədən müəyyən aktivlər və öhdəliklərin, gəlir və xərclərin müvafiq
maliyyə hesabatının məzmununa yenidən təsnifləşdirmələri daxildir.
Əsas uçot prinsipləri aşağıda göstərilir:
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Konsolidasiyanın prinsipləri
Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Qrup və törəmə müəssisələrinin (Qrup tərəfindən nəzarət
edilən müəssisələr) maliyyə hesabatlarını birləşdirir. Nəzarət, fəaliyyətlərdən mənfəət əldə etmək
üçün investisiya obyektinin maliyyə və əməliyyat siyasətini idarə edilməsində Qrupun səlahiyyətli
olduğu zaman təmin edilir.
İl ərzində alınmış və ya satılmış törəmə müəssisələrin gəlir və xərcləri müvafiq olaraq, alınma
tarixindən etibarən və satılma tarixinə qədər məcmu gəlir haqqında konsolidasiya edilmiş hesabata
daxil edilir.
Hətta qeyri-nəzarət payı üzrə nəticələr mənfi saldo ilə yekunlaşdığı hallarda belə törəmə
müəssisələrin cəmi məcmu gəliri Qrupun sahibkarlarına və qeyri-nəzarət payına aid edilir.
Zəruri olduqda, törəmə müəssisələrin mühasibat uçotu siyasətini Qrupun digər üzvləri tərəfindən
istifadə edilmiş siyasətlərə uyğunlaşdırmaq məqsədilə törəmə müəssisələrin maliyyə hesabatlarına
düzəlişlər olunur.
Bütün qrupdaxili əməliyyatlar, qalıqlar, gəlir və xərclər konsolidasiya zamanı tam silinir.
Qrupun mövcud törəmə müəssisələrində olan iştirak payında dəyişikliklər
Törəmə müəssisələrində olan Qrupun iştirak payında dəyişikliklər törəmə müəssisələrin üzərində
olan nəzarətin itirilməsi ilə nəticələnmir və kapital əməliyyatları kimi qeyd olunur. Qrupun nəzarət
və qeyri-nəzarət paylarının qalıq dəyəri törəmə müəssisələrində olan iştirak payındakı müvafiq
dəyişiklikləri göstərmək üçün dəyişdirilmişdir. Qeyri-nəzarət payında olan dəyişikliklərin
göstərilməsindən yaranan hər hansı bir fərq və əlavə olaraq ödənilmiş və ya alınmış payın ədalətli
dəyəri bilavasitə kapitalda göstərilir və Qrupun səhmdarlarına aiddir.
Qrup törəmə müəssisədə olan nəzarət payını itirdikdə silinmələr üzrə mənfəət və ya zərər
(i) hesablanmış ədalətli dəyərinin məcmusu və istənilən bölüşdürülməmiş payın ədalətli dəyəri və
(ii) törəmə müəssisənin aktivləri (qudvil daxil olmaqla) və öhdəliklərinin əvvəlki qalıq dəyəri və
istənilən qeyri-nəzarət payları arasındakı fərq kimi hesablanır. Törəmə müəssisənin aktivləri ədalətli
dəyərdə və ya yenidən qiymətləndirilmiş dəyərdə uçota alındıqda və müvafiq məcmu gəlir və ya
zərər digər məcmu gəlirdə tanındıqda və kapitalda yığıldıqda, əvvəllər digər məcmu gəlirdə tanınmış
və kapitalda yığılmış məbləğlər Qrupun müvafiq aktivləri bilavasitə sildiyi güman edilərək
hesablanılır (yəni müvafiq MHBS-də müəyyən edildiyi kimi mənfəət və ya zərərə yenidən təsnif
edilmiş və ya bölüşdürülməmiş mənfəətə birbaşa köçürülmüş).
Nəzarətin itirildiyi tarixdə keçmiş törəmə müəssisədə hər hansı bölüşdürülməmiş investisiyanın
ədalətli dəyəri MUBS 39 “Maliyyə Alətləri: Tanınma və Ölçülmə” standartı çərçivəsində sonrakı
mühasibat uçotu üzrə ilkin tanınma zamanı ədalətli dəyər və ya müvafiq olduqda, asılı və ya birgə
nəzarət edilən müəssisədə investisiyanın ilkin tanınması zamanı ilkin dəyər kimi qiymətləndirilir.
Müəssisələrin birləşməsi
Müəssisələrin birləşməsi satınalma metodu üzrə uçota alınır. Müəssisələrin birləşməsində
köçürülmüş kompensasiya, Qrup tərəfindən köçürülmüş aktivlərin, əldə edilmiş müəssisənin keçmiş
sahibləri üçün Qrup tərəfindən yaranan öhdəliklərin və Qrup tərəfindən buraxılan səhm payı üzrə
iştirakın alış tarixinin ədalətli dəyərlərinin cəmi kimi hesablanacaq ədalətli dəyərdə ölçülməlidir.
Satınalma ilə əlaqəli xərclər adətən yarandığı anda mənfəət və ya zərərdə tanınır.
Alış tarixində, əldə edilmiş müəyyən edilə bilən aktivlər və qəbul edilmiş öhdəliklər aşağıdakılar
istisna olmaqla alış tarixində ədalətli dəyərdə tanınır:
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Təxirə salınmış vergi aktivləri və ya öhdəlikləri, yaxud işçilərin mükafatlandırılması
razılaşmaları ilə əlaqədar öhdəliklər və ya aktivlər müvafiq olaraq MUBS 12 “Mənfəət vergisi”
və MUBS 19 “İşçilərin mükafatlanıdırlması” standartlarına əsasən ölçülür və tanınır;
Əldə edilmiş müəssisənin səhm əsasında ödəniş sövdələşmələri və ya əldə edilmiş müəssisənin
səhm əsasında ödəniş sövdələşmələri ilə Qrupun səhm əsasında ödəniş sövdələşmələrinin
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar pay alətləri və öhdəlikləri MHBS 2 “Alış Tarixində Pay Alətləri
əsasında Ödəmə” standartı əsasında ölçməlidir; və
MHBS 5 “Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər” standartı
əsasında satış üşün saxlanılan kimi təsnif edilmiş aktivlər (və ya xaricolma qrupu) həmin
standarta müvafiq olaraq ölçülməlidir.

Qudvil köçürülmüş kompensasiyanın, əldə edilmiş müəssisədə hər hansı nəzarət səhm paketinə
malik olmayan iştirak payının məbləğinin və əldə edilmiş müəssisədə alıcı müəssisənin əvvəllər
sahib olduğu səhm payı üzrə iştirakın alış tarixində ədalətli dəyərinin yekun məbləği əldə edilmiş
müəyyən edilə bilən aktivlər və ya qəbul edilmiş öhdəliklərin alış tarixində xalis məbləğini üstələdiyi
təqdirdə tanınmalıdır. Təkrar qiymətləndirmədən sonra əldə edilmiş müəyyən edilə bilən aktivlər və
qəbul edilmiş öhdəliklərin alış tarixində xalis məbləği köçürülmüş kompensasiyanın, əldə edilmiş
müəssisədə hər hansı nəzarət səhm paketinə malik olmayan iştirak payının məbləğinin və əldə
edilmiş müəssisədə alıcı müəssisənin əvvəllər sahib olduğu səhm payı üzrə iştirakın alış tarixində
ədalətli dəyərinin yekun məbləğini üstələyərsə, artıq məbləğ güzəştli alışdan yaranan gəlir kimi
dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Cari sahibkarlıq payları və onların sahiblərinə ləğvetmə hadisəsində müəssisənin xalis aktivlərinin
proporsional paylarına sahib olmaq hüququ olan nəzarət səhm paketinə malik olmayan iştirak payları
ədalətli dəyərdə və ya əldə edilmiş müəssisənin müəyyən edilə bilən xalis aktivlərinin tanınan
məbləğində cari sahibkarlıq alətlərinin proporsional payında ölçülməlidir. Ölçmə bazasının seçimi
əməliyyatlar əsasında həyata keçirilir. Başqa bir ölçülmə əsası standartlar tərəfindən tələb
edilməyənə qədər, nəzarət səhm paketinə malik olmayan iştirak paylarının bütün digər
komponentləri onların alış tarixində ədalətli dəyərdə ölçülməlidir.
Biznes birləşməsində Qrup tərəfindən köçürülmüş kompensasiyaya şərti kompensasiya
razılaşmasından meydana çıxan hər hansı aktiv və öhdəliklər daxil olduqda, şərti kompensasiya alış
tarixində ədalətli dəyərində tanınmalıdır və biznes birləşməsində köçürülən kompensasiyanın bir
hissəsi olaraq daxil edilməlidir. Ölçülmə dövrünün düzəlişləri olaraq müəyyən edilən şərti
kompensasiyanın ədalətli dəyərindəki dəyişikliklər uyğun olaraq qudvilə qarşı müvafiq düzəlişlə
uyğunlaşdırılır. Ölçülmə dövrü üzrə düzəlişlər alış tarixində mövcud olan faktlar və şəraitlər
haqqında ölçülmə dövrü ərzində (ölçülmə dövrü alış tarixindən etibarən bir ildən artıq olmamalıdır)
əldə edilmiş əlavə məlumatlardan yaranmış düzəlişlərdir.
Ölçülmə dövrünün düzəlişləri olaraq müəyyən edilməyən şərti kompensasiyanın ədalətli dəyərindəki
dəyişikliklər üzrə sonrakı dövrün uçotu şərti kompensasiyanın təsnifləndirilmə şəklindən asılıdır.
Kapital kimi təsnifləşdirilmiş şərti kompensasiya hesabat tarixindən sonrakı dövrdə yenidən
ölçülməməli və onun sonrakı hesablaşması kapital daxilində uçota alınmalıdır.
Aktiv və ya öhdəlik olaraq təsnifləşdirilmiş şərti kompensasiya hesabat tarixindən sonrakı tarixlərdə
MUBS 39 “Maliyyə Alətləri: Tanınma və Ölçülmə”, və ya MUBS 37 “Ehtiyatlar, Şərti Öhdəliklər və
Şərti Aktivlər” standartlarına və konsolidasiya edilmiş mənfəət və zərər hesablarında tanınmış
müvafiq gəlir və ya zərərlərə müvafiq olaraq yenidən ölçülür.
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Mərhələlərlə əldə edilmiş müəssisələrin birləşməsində Qrup alış tarixində (Qrupun nəzarəti əldə
etdiyi tarixdə) ədalətli dəyərdə özünün əvvəllər əldə edilmiş müəssisədə sahib olduğu səhm payı üzrə
iştirakı yenidən ölçməli və mövcud olduğu təqdirdə yaranan gəlir və ya zərəri müvafiq olaraq
mənfəət və ya zərər hesablarında tanımalıdır. Alış tarixindən əvvəlki hesabat dövrlərində digər
məcmu gəlirlərdə tanınmış əldə edilmiş müəssisədə səhm payı üzrə iştirakdan yaranmış məbləğlər
səhm payı üzrə iştirakı birbaşa xaric edərsə, tələb olunacaq eyni əsasda tanındığı təqdirdə mənfəət və
zərər hesablarına təsnifləşdirilir.
Əgər müəssisələrin birləşməsi üçün aparılan ilkin uçot, birləşmənin baş verdiyi hesabat dövrünün
sonuna qədər tamamlanmamışdırsa, Qrup öz maliyyə hesabatlarında uçotun tamamlanmadığı bəndlər
üçün müvəqqəti məbləğlər haqqında məlumat verməlidir. Ölçülmə dövrü ərzində (yuxarıda qeyd
olunmuşdur) Qrup alış tarixindəki kimi mövcud olan faktlar və şəraitlər haqqında əldə edilmiş və
məlum olduğu təqdirdə həmin tarixdən başlayaraq tanınmış məbləğlərin ölçülməsinə təsir göstərmiş
olacaq yeni məlumatı əks etdirmək üçün alış tarixində tanınmış müvəqqəti məbləğlərə retrospektiv
qaydada düzəliş etməlidir.
или не имеет права на переменную прибыль от участия в объекте инвестиций и не имеет
возможности влиять на эти доходы через свою власть над объектом инвестиций.
Əgər ana şirkət öz törəməsi üzərində nəzarəti itirirsə, bu zaman keçmiş törəmə müəssisənin
aktivlərinin və öhdəliklərinin maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatda tanınmasını
dayandırır. Nəzarətin itirilməsi törəmə üzərində nəzarətin itirilməsi deməkdir, yəni investisiya
obyektini idarə etmir və ya investisiya obyektində müxtəlif gəlirlər əldə etmək və öz səlahiyyəti ilə
investisiya obyektinin gəlirlərinə təsir göstərə bilmir.
31 dekabr 2017-ci il tarixinə Qrup “Şami Keçi Fermer Təsərrüfatı” MMC-nin 100% səhmlərini
hüquqi mü şəxsə satmışdır, nəticə etibarilə Qrup bu törəmə üzrə nəzarəti itirmişdir. Bu əməliyyat
üzrə təfsilat 6-cı Qeyddə açıqlanmışdır.
Əmlak, tikili və avadanlıqlar
Əmlak, tikili və avadanlıqlar yığılmış amortizasiya və ehtimal edilən dəyər azalmaları üzrə ehtiyatlar
çıxılmaqla tarixi dəyəri ilə tanınır.
Əsas istismar və təmir xərcləri əvəzləşdirilən aktiv və ya aktivin hissələri, yoxlama xərcləri və əsaslı
təmir xərclərindən ibarətdir. Aktiv və ya aktivin bir hissəsi ayrıca olaraq amortizasiya olunduqda və
cari olaraq silindikdə və ya əvəzləşdirildikdə və həmin aktivlə bağlı gələcək iqtisadi gəlirlərin qrupa
axını ehtimal olunduqda, xərclər kapitallaşdırıllır. Aktivin hissəsi bir komponent olaraq ayrıca nəzərə
alınmadıqda, əvəvzləşdirmə dəyəri dərhal silinən əvəzləşdirilən aktivlərin qalıq dəyərini
qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Əsas istismar proqramları ilə bağlı yoxlama xərcləri
kapitallaşdırılır və növbəti yoxlama dövrü ərzində amortizasiya olunur. Bütün digər istismar xərcləri
baş verdiyi zaman xərc olaraq tanınır.
Köhnəlmə
Digər əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya həmin əmlak, tikili və avadanlıqların qiymətini
təxmin edilən faydalı istifadə müddət üzrə düz xətt metodu ilə hesablanır:
Binalar
Tikili və avadanlıqlar
Maşın və avadanlıqlar
Kompüter və avadanlıqlar
Mebel və qurğular
Nəqliyyat vasitələri
Qeyri-maddi aktivlər
Bioloji aktivlər

2%
4%
10%
20%
20%
20%
10%
10%
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Aktivin qalıq dəyəri dedikdə aktivin artıq istifadə edilmiş olması və istifadə müddətinin sonunda
olacağı vəziyyətdə olması fərziyyəsi ilə Qrupun həmin aktivin satışından əldə edə biləcəyi vəsaitlərin
məbləği, çıxılsın satışın təxmini xərcləri, nəzərdə tutulur. Aktivin qalıq dəyəri belə o halda sıfır olur
ki, Qrup həmin aktivi onun istifadə müddətinin sonuna qədər istifadədə saxlamaq niyyətində olsun.
Aktivlərin qalıq dəyərləri və istifadə müddətləri hər bir hesabat tarixində müvafiq surətdə yenidən
təhlil edilir və dəqiqləşdirilir.
Qalıq dəyəri, faydalı ömür təxminləri və amortizasiya metodları hər bir hesabat tarixində yenidən
təhlil edilir və təxminlərdə olan dəyişikliklərin təsiri prospektiv olaraq tətbiq edilir.
Əmlak, qurğu və avadanlıqların satışı və ya silinməsindən yaranan gəlir və ya zərər aktivin satışdan
daxil olan vəsaitlər və qalıq məbləği arasındakı fərq olaraq müəyyən edilir və məcmu gəlir haqqında
hesabatda tanınır.
Əmlak, tikili, avadanlıqlar, qeyri-maddi aktivlər və bioloji aktivlərin faydalı istismar müddəti
Qrupun mülkiyyətində olan əmlak, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər Qrupun rəhbərliyinin
həmin aktivlərlə bağlı biznes planları və əməliyyat hesablamalarına müvafiq olaraq faydalı istismar
müddətləri üzrə düz xətt metodundan istifadə edilməklə hesablanılır.
Uzunmüddətli aktivlərin təxmin edilən faydalı istismar müddəti və qalıq dəyərinə aktivlər, xidmət
texnologiyaları, qanunvericilikdə dəyişikliklər, gözlənilməyən əməliyyat şəraitinin istismar dərəcəsi
təsir edir. Qrupun rəhbərliyi vaxtaşırı tətbiq edilən faydalı istismar müddətini nəzərdən keçirir. Bu
təhlillər aktivlərin cari texniki vəziyyəti və Qrupa iqtisadi fayda gətirəcəkləri dövr üzrə aparılır.
Yuxarıda göstərilən amillərdən hər hansı biri köhnəlmənin gələcək dərəcələrinə, eləcə də əmlak,
tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyərinə təsir göstərə bilər.
Əməliyyat icarəsi
Qrup icarəçi qismində çıxış etdikdə və icarə obyektlərinin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar risk və
gəlirlər icarəyə verən tərəfindən Qrupa ötürülmədikdə, əməliyyat icarəsi müqavilələri üzrə cəmi
ödənişlər icarə müddəti ərzində bərabər çıxılmalar üsuluna əsasən mənfəət və ya zərər hesablarında
qeydə alınır. İcarə müddəti ləğv edilə bilinməyən elə müddətə deyilir ki, icarəçi gələcəkdə hər hansı
əlavə haqq ödəyərək və ya ödəmədən digər müddəalarla birlikdə icarə obyektini icarəyə götürmə
seçimi əldə edir və icarə müqaviləsinin əvvəlində icarəçi bu seçimdən yararlanacağı müəyyən
mənada yüksək səviyyədə ehtimal olunur.
Qrup icarəyə verən subyekt qismində çıxış etdikdə əməliyyat icarəsi üzrə icarə ödənişləri icarə
müddəti ərzində düz xətt üsulu ilə xərc kimi tanınır.
Əmlak, tikili və avadanlıqlar, qeyri-maddi aktivləri və bioloji aktivlərin dəyərsizləşməsi
Hər bir hesabat dövrünün sonunda Qrup öz maddi və qeyri-maddi aktivlərini dəyərsizləşmə
zərərlərinin baş verməsini təyin etmək məqsədi ilə təhlil edir. Əgər belə hal mövcud olarsa bu aktiv
üzrə əldə edilməsi mümkün olan məbləğ təyin edilir və dəyərsizləşmə zərərinin məbləği (əgər varsa)
hesablanır. Fərdi aktiv üzrə əldə edilməsi mümkün olan məbləğin təyin edilməsi mümkün olmadıqda
Qrup aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin qalıq dəyərini təhlil edir.
Aktiv üzrə əldə edilməsi mümkün olan məbləğ satış xərcləri və istifadə dəyəri çıxılmaqla ədalətli
dəyərdən daha yüksəkdir. İstifadə dəyərinin qiymətləndirilməsində proqnozlaşdırılmış gələcək pul
vəsaitlərinin hərəkəti pulun zaman dəyəri və pul vəsaitlərinin gələcək hərəkəti ilə bağlı proqnoza
uyğun gəlməyən aktivə xas risklər üzrə cari bazar qiymətləndirmələrini əks etdirən Qrupun kredit
dərəcələrindən istifadə etməklə pul vəsaitlərinin cari dəyərinə qədər diskontlaşdırılır.
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Əgər aktiv (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidi) üzrə əldə edilməsi
mümkün olan məbləğ aktivin (və ya aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin)
qalıq dəyərindən azdırsa onun qalıq dəyəri qaytarılması mümkün olan məbləğə qədər azaldılır.
Dəyərsizləşmə zərəri birbaşa mənfəət və zərər hesablarında qeyd olunur.
Dəyərsizləşmə zərərlərinə səbəb olan hallar növbəti dövrlərdə aradan qalxdıqda aktivin (və ya
aktivin aid olduğu nağd pul əmələ gətirən biznes vahidinin) qalıq dəyəri yenidən təyin edilmiş
məbləğə qədər artırılır amma yeni təyin edilmiş qalıq dəyəri aktivin (və ya aktivin aid olduğu nağd
pul əmələ gətirən biznes vahidinin) keçmiş dövrlərdə dəyərsizləşmə itkilərinin tanınmasından öncə
mövcud olan qalıq dəyərindən daha çox ola bilməz.
Dəyərsizləşmə zərərlərinin yenidən qiymətləndirmə nəticəsində yaranmış artım olaraq tanındığı
halda müvafiq aktiv yenidən qiymətləndirmə dəyərində qazanılarsa, dəyərsizləşmə zərərlərinin geri
qaytarılması dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə avans ödənişləri
Avans ödənişləri dəyərsizləşmə zərərləri üzrə ehtiyatların çıxılması ilə tanınır. Avans ödənişi
uzunmüddətli kimi o zaman təsnifatlaşdırılır ki, avans ödənişi ilə əlaqədar olan malların və ya
xidmətlərin əldə edilməsi bir ildən sonra gözlənilir və ya avans ödənişi ilkin tanınmadan sonra
uzunmüddətli aktiv kimi tanınacaq aktivə aiddir.
Qrupun aktiv üzərində nəzarət əldə etdiyi və bu aktivlə əlaqədar gələcəkdə iqtisadi mənfəətlərin
Qrupa axını ehtimal edildiyi hallarda aktivin əldə edilməsi üçün edilən avans ödənişləri aktivin qalıq
dəyərinə ötürülür. Digər avans ödənişləri mallar və ya xidmətlər alındıqdan sonra mənfəət və zərər
hesablarında əks etdirilir. Avans ödənişlərinə aid olan aktivlərin, malların və ya xidmətlərin
alınmaması üzrə müəyyən göstəricilər yarandıqda avans ödənişinin qalıq dəyəri müvafiq olaraq
silinir və dəyərsizləşmə zərəri mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
31 dekabr 2017-ci il tarixinə əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə avans ödənişləri üzrə ehtiyatlar
167 min AZN təşkil etmişdir (2016: 167 min AZN).
31 dekabr 2017-ci il tarixinə mal-material ehtiyatları və digər xərclər üzrə avans ödənişləri üçün
ehtiyatlar 688 min AZN təşkil etmişdir (2016: 699 min AZN). 13 saylı Qeydə baxın.
Bioloji aktivlər
Bioloji aktivlər onlarda təsbit edilmiş iqtisadi faydaların gözlənilən istehlakından asılı olaraq
uzunmüddətli və cari olaraq təsnif edilir.
Yetişməmiş bioloji aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatında
cari aktivlər olaraq təsnif edildiyi halda, südlük bioloji aktivlər uzunmüddətli akitvlər olaraq təsnif
olunur.
Qrup, bazar qiymətləri mövcud olmadığı və həmçinin ədalətli dəyər ölçülmələrinin birmənalı olaraq
etibarsız olduqları müəyyənləşdirildiyi üçün bioloji aktivi yığılmış amortizasiya və yığılmış
dəyərsziləşmə zərərləri çıxılmaqla öz dəyərində qiymətləndirir.
Müştəridə saxlanılan və sonradan geri qaytarılması gözlənilən əmanətlər
Müştəridə saxlanılan və sonradan geri qaytarılması gözlənilən əmanətlər effektiv faiz metodundan
istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərdə uçota alınır.
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Mal-material ehtiyatları
Mal-material ehtiyatları faktiki qiymət və ya daha aşağı olarsa xalis mümkün satış qiyməti ilə uçota
alınır. Mal-material ehtiyatlarının maya dəyəri orta çəkili dəyər üsulu ilə müəyyən olunur və malmaterial ehtiyatlarının cari yeri və vəziyyətinə gətirilməsi ilə bağlı bütün xərclər daxil edilir.
İlkin dəyərə birbaşa maddi, əmək və bölünən maddi və istehsal qaimə xərcləri daxildir. İstehsal
prosesində və hazır məhsulların xərclərinə xammalın alınması üzrə xərclər və sabit və dəyişən
xərclərin ayrılması və birbaşa əmək kimi emal xərcləri daxildir.
Xalis satış dəyəri tamamlanma üçün təxmin edilən xərclər və satış xərcləri çıxılmaqla mal-material
ehtiyatları üzrə ehtimal edilən satış qiyməti ilə əks etdirilir. Müvafiq olduqda, köhnəlmiş və az
istifadə edilən mal-material ehtiyatları üzrə ehtiyatlar tanınır. Mal-material ehtiyatlarının qalıq
dəyərini onların xalis satış dəyərinə qədər azaltmaq üçün dəyərsizləşmə üzrə tutulmalar və köhnəlmiş
və az istifadə edilən mal-material ehtiyatları üzrə ehtiyatlar inzibati xərclər olaraq mənfəət və ya
zərər hesabatlarına və digər məcmu gəlirə daxil edilir.
Verilmiş kreditlər
Verilmiş kreditlər müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən tarixlərdə ödənilmək şərtilə Qrup
tərəfindən digər şirkətlərə avans şəklində nağd pul verildiyi zaman uçota alınır. Bu zaman Qrup
yaranmış sərbəst surətdə alınıb satıla bilməyən qeyri-derivativ debitor borcları üzrə alqı-satqı
əməliyyatı aparmaq niyyətində olmur. Verilmiş kreditlər amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir.
Maliyyə alətləri
Qrup müqaviləyə əsasən maliyyə aləti üzrə öhdəlik daşıyan tərəfə çevrildiyi zaman maliyyə aktivini
və ya öhdəliyini maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatında tanıyır.
Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin adi yolla alınması və satılması zamanı hesablaşma tarixində
əməliyyat tanınır.
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə ölçülür. İlkin tanınma zamanı, maliyyə
aktivləri və öhdəliklərinin satın alınması və ya yerləşdirilməsi ilə bağlı bütün birbaşa əməliyyat
xərcləri (mənfəət və zərər hesabına tanınan maliyyə aktiv və öhdəlikləri istisna olmaqla) müvafiq
olaraq maliyyə aktivinin ədalətli dəyərindən azaldılır və ya maliyyə öhdəliyinin ədalətli dəyərinə
əlavə edilir. Mənfəət və zərər hesabına tanınan maliyyə aktiv və öhdəliklərinin satın alınması və ya
yerləşdirilməsi ilə bağlı birbaşa əməliyyat xərcləri dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Ədalətli dəyərlə mənfəət və ya zərər üzrə maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin əldə
edilməsi ilə əlaqəli əməliyyat xərcləri dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Maliyyə aktivləri
Maliyyə aktivləri aşağıdakı xüsusi kateqoriyalara ayrılırlar: “mənfəət və zərər hesabına ədalətli
dəyərlə tanınan” maliyyə aktivləri (MZHƏDT), “ödəniş tarixinədək saxlanılan” investisiyalar,
“verilmiş kreditlər və debitor borcları” və satılabilən maliyyə aktivləri (SMA). Təsnifləşdirmə
maliyyə aktivinin növündən və saxlama məqsədindən asılıdır və ilkin tanınma zamanı təyin edilir.

22

“AZVİRT” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
KONSOLIDASIYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İLLƏR ÜZRƏ (Davamı)
(min Azərbaycan manatı ilə)

MZHƏDT maliyyə aktivləri
Ticarət məqsədləri ilə saxlanılan maliyyə aktivləri, “mənfəət və zərər hesabına ədalətli dəyərlə
tanınan maliyyə aktivləri” kateqoriyasına aid edilirlər. Yaxın gələcəkdə satılması nəzərdə tutulduqda,
əldə edilən maliyyə aktivləri satış məqsədləri ilə saxlanılan aktivlər kateqoriyasında təsnifləşdirilir.
Törəmə maliyyə alətləri də xüsusilə nəzərdə tutulmuş alətlər və effektiv hecinq alətləri istisna
olmaqla, satış məqsədləri ilə saxlanılan aktivlər kateqoriyasında təsnifləşdirilir. Satış məqsədləri ilə
saxlanılan aktivlər üzrə yaranan mənfəət və zərərlər müvafiq olaraq mənfəət və zərər hesablarında
tanınır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
Bu kateqoriyaya Qrupun ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyəti və imkanı olduğu təsbit edilmiş və ya
müəyyən edilə bilən tarixlərdə qaytarılacaq və müəyyən edilmiş ödəmə müddəti olan sərbəst surətdə
alınıb satılabilən qeyri-törəmə maliyyə aktivləri daxildir.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar effektiv faiz üsulu istifadə edilərək dəyərsizləşmə
çıxılmaqla amortizasiya edilmiş maya dəyərində ölçülür.
Verilmiş kreditlər və debitor borcları
Verilmiş kreditlər və debitor borcları, maliyyə hesabatlarının digər kateqoriyaları üzrə
təsnifləşdirilən aktivlərdən fərqli olaraq sabit və ya müəyyən edilən ödənişli və fəal bazara
çıxarılmayan qeyri-törəmə aktivlərdir. Bu aktivlərə vəsait qoyularkən məqsəd dərhal və ya qısa
müddət ərzində onların satılması deyil və bu aktivlər nə ticarət məqsədləri ilə saxlanılan maliyyə
aktivlərinə, nə də satılabilən maliyyə aktivləri kateqoriyalarına aid edilmir. Bu tip aktivlər effektiv
faiz üsulundan istifadə etməklə amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə qeydə alınır.
Kreditlərin və debitor borclarının tanınmasına xitam verilməsi, onların dəyərində ehtimal edilən
azalmaların yaranması, eləcə də onların köhnəlməsi nəticəsində yaranan mənfəət və zərərlər müvafiq
olaraq mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Satılabilən maliyyə investisiyaları
Satılabilən maliyyə aktivləri, əvvəlcədən bu kateqoriyaya aid olunması nəzərdə tutulan və ya bundan
əvvəlki kateqoriyaların heç birinə aid edilə bilməyən qeyri-törəmə aktivlərdir. İlkin tanınmadan
sonra satılabilən maliyyə aktivləri ədalətli dəyər əsasında ölçülür və yaranan mənfəət və zərərlər
digər məcmu gəlir hesablarında qeydə alınır. İnvestisiyanın tanınmasına xitam verildikdə və ya onun
dəyərində ehtimal edilən azalmalar baş verdikdə əvvəllər məcmu gəlir hesablarında qeydə alınan
mənfəət və gəlirlər müvafiq olaraq mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Ədalətli dəyərin ölçülməsi
Ədalətli dəyər ölçmə tarixində əsas bazarda və ya əsas bazar olmadıqda həmin tarixdə Qrupun daxil
ola biləcəyi daha sərfəli bazarda bazar iştirakçıları arasında intizamlı əməliyyatda aktivi satmaq üçün
qəbul edilmiş və ya öhdəliyi ötürmək üçün ödəniləcək qiymətdir. Öhdəliyin ədalətli dəyəri onun
yerinə yetirilməmə riskini əks etdirir.
Mümkün olduqda, Qrup fəal bazarda həmin alət üçün elan olunmuş qiymətlər üzrə alətin ədalətli
dəyərini ölçür. Bazar, qiymətləndirmə məlumatlarını təmin etmək üçün aktivlər və ya öhdəliklər üzrə
əməliyyatlar davamlı olaraq kifayət qədər tezlikdə və həcmdə baş verdikdə fəal hesab olunur.
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Fəal bazarda təyin edilmiş qiymət olmadıqda Qrup, müşahidə edilə bilən müvafiq məlumatların
istifadəsini artıran və müşahidə edilə bilməyən məlumatların istifadəsini azaldan qiymətləndirmə
üsullarından istifadə edir. Seçilmiş qiymətləndirmə üsulu, bazar iştirakçıları əməliyyata qiymət təyin
edərkən nəzərə aldıqları bütün amilləri özündə birləşdirir.
Ədalətli dəyəri ölçülən və maliyyə hesabatlarında açıqlanmış bütün aktivlər və öhdəliklər aşağıda
təsvir edilmiş və bütövlükdə ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün mühüm olan ən aşağı səviyyədə
məlumatlara əsaslanmış ədalətli dəyər iyerarxiyasında təsnifləşdirilir:
•
•
•

Səviyyə 1 – fəal bazarlarda oxşar aktivlər və öhdəliklər üzrə təyin edilmiş (nizamlanmamış)
bazar qiymətləri;
Səviyyə 2 – aktiv və ya öhdəlik üçün birbaşa və ya dolayısı ilə müşahidə edilə bilən məlumatlar
olan ilkin məlumatlardan istifadə edilir;
Səviyyə 3 – ədalətli dəyər qiymətləndirərkən aktiv və ya öhdəliklər üçün müşahidə edilən bazar
məlumatlarına əsaslanmayan ilkin məlumatlar daxil olan qiymətləndirmə üsulundan istifadə
edilir (müşahidə edilməyən məlumatlar).

Maliyyə hesabatlarında dövrü əsasda tanınmış aktivlər və öhdəliklər üzrə Qrup hər hesabat dövrünün
sonunda yenidən təyin edilmiş təsnifatla (bütövlükdə ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün zəruri olan ən
aşağı səviyyəli məlumata əsaslanmış) iyerarxiyada səviyyələr arasında köçürmələrin olub
olmamasını müəyyən edir.
Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər
Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər effektiv faiz dərəcəsi üsulundan istifadə etməklə uçota
alınır. Debitor borcları üzrə ehtiyat o halda yaradılır ki, Qrupun debitor borcu üzrə bütün məbləğləri
əvvəlki məqamda nəzərdə tutulmuş şərtlərə istinadən əldə edə bilməyəcəyinə dair ədalətli dəlillər
mövcud olsun. Ehtiyatın məbləği kimi aktivin qalıq dəyəri ilə əvvəlki effektiv faiz dərəcəsi ilə
diskontlaşdırma aparılmaqla təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin hazırkı dəyəri
arasındakı fərq nəzərdə tutulur. Ehtiyatın məbləği məcmu gəlir haqqında konsolidasiya edilmiş
hesabatda qeyd olunur.
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri asanlıqla müəyyən nağd pul məbləğinə çevrilə bilən və dəyəri
cüzi dəyişikliklərə məruz qalan vəsaitlərdir. Bloklaşdırılmış məbləğlər pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərindən çıxarılır. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya olunmuş maya
dəyərində qeydə alınır.
Tələblərə əsasən ödənilən və müəssisənin pul vəsaitlərinin ayrılmaz hissəsini təşkil edən bank
overdraftları pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin bir hissəsi olaraq daxil edilir.
ƏDV depozit hesabı
Əlavə Dəyər Vergisi (“ƏDV”) depozit hesabı sistemi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
tərəfindən ƏDV ilə bağlı neqativ halların qarşısını almaq məqsədilə 2008-ci il tarixindən etibarən
tətbiq olunur. 1 yanvar 2008-ci il tarixdən Vergilər Məcəlləsinə edilmiş düzəlişlərə əsasən, ƏDV
ödənişinin məbləği təqdim olunmuş ƏDV hesab-fakturalarına uyğun olaraq vergi ödəyicisinin ƏDV
depozit hesabında aparılan əməliyyatlar çərçivəsində bu hesaba ödənilmiş olduğu vergi məbləğidir.
Bu modulun köməkliyi ilə, vergi ödəyicisi ƏDV hesab fakturasında qeyd olunmuş ƏDV məbləğini
digər vergi ödəyicisinin ƏDV depozit hesabına ödəyir. Eyni zamanda Dövlət Büdcəsi qarşısında
bütün növ vergi öhdəlikləri və Gömrük Komitəsinə ödənilməli olan idxal əməliyyatları ilə bağlı
ƏDV məbləğləri vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV depozit hesabı vasitəsilə ödənilə bilər.
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Ödənilmiş məbləğlər barədə məlumat Vergilər Nazirliyi tərəfindən Baş Dövlət Xəzinədarlığına və
daha sonra Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına (“ARMB”) ötürülür. Mərkəzi Bank Baş
Dövlət Xəzinədarlığı (“BDX”) tərəfindən təqdim olunmuş məlumat əsasında məbləğlərin müvafiq
yerli xəzinədarlıq orqanlarına köçürülməsini təmin edir. Vergilər Nazirliyi təqdim olunmuş
məlumatda qeyd edilən məbləğlərin vergi ödəyicisinin şəxsi faylına daxil edilməsini təmin edir.
Cari sistem Vergilər Nazirliyinin Avtomatlaşdırılmış Vergi Məlumatı Sisteminə qoşulmamışdır. Eyni
zamanda BDX-da və ARMB-da elektron məlumat mübadiləsi təşkil olunmuşdur.
ƏDV depozit hesabının tətbiqi ödənişlərə və qaytarılan ƏDV məbləğlərinə vaxtlı-vaxtında nəzarət
etmək imkanı verir. Vergi borcları olan vergi ödəyiciləri bu məbləğləri yalnız Dövlət Büdcəsinə
köçürə bilər. Vergi ödəyiciləri banklara getmədən dövlət büdcəsinə, digər vergi ödəyicilərinin althesablarına və gömrük komitəsinə depozit hesabı vasitəsilə ödəniş edə bilərlər. Vergilər Nazirliyi
xüsusi proqram təminatından istifadə etməklə depozit hesabıyla aparılan bütün əməliyyatlara
avtomatik şəkildə nəzarət edir.
ƏDV depozit hesabındakı vəsaitlərdən istifadə məhdudlaşdırılmışdır və yalnız ƏDV və digər
müvafiq vergilərlə bağlı əməliyyatlar üçün istifadə edilə bilər.
Maliyyə aktivlərinin uçotunun xitamı
Qrup maliyyə aktivi müqaviləsi üzrə pul vəsaitlərinin alınması hüququnun başa çatması və ya maliyyə
aktivi, eləcə də sahiblik hüququ ilə bağlı bütün əhəmiyyətli risk və mükafatların digər tərəfə ötürülməsi
halında maliyyə aktivinin tanınmasına xitam verir. Qrup sahiblik hüququ ilə bağlı bütün əhəmiyyətli
risk və mükafatların digər tərəfə ötürdükdə belə transfer edilmiş aktiv üzərində nəzarəti saxlayırsa, bu
zaman saxlanılmış maraqlar hesabatlardan aktiv kimi tanınır və müvafiq şəraitdə Qrupun ödənilməsi
ehtimal edilən məbləğlər də müvafiq olaraq öhdəlik kimi tanınır.
Qrup ötürülmüş aktiv üzrə mülkiyyət hüququ ilə bağlı risk və mənfəəti əsas etibarilə özündə
saxlayarsa, o, belə aktivi uçotda tanımağa davam edir və aldığı məbləğlər ilə əlaqədar girovu təmin
edilmiş borc vəsaitlərini də uçotda tanıyır.
Maliyyə aktivinin tanınması tamamilə dayandırıldığı halda, maliyyə aktivinin balans dəyəri ilə
alınmış və alınacaq məbləğlər və digər məcmu gəlirlərdə tanınmış və kapitalda toplanan yığılmış
gəlir və ya zərərlər arasındakı fərq mənfəət və ya zərərdə tanınır.
Maliyyə aktivi hesabatlardan qismən çıxarıldıqda Qrup aktivin qalıq dəyərini cari iştirak ilə bağlı
tanınması davam edən qism və transfer edilən hissələrin nisbi ədalətli dəyərinə görə təyin edilmiş və
maliyyə vəziyyəti hesabatında tanınmayan qismdən ibarət iki hissəyə ayırır.
Aktivin tanınmasına xitam verilmiş qisminə aid edilən qalıq dəyəri ilə onun transferindən alınan
məbləğlərin cəmi arasındakı fərq, məcmu gəlir hesabında xitam anınadək tanınmış mənfəət və zərər
məbləğləri dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır.
Məcmu gəlir hesabında tanınmış mənfəət və zərər məbləğlərini, aktivin tanınmasına xitam verilən
qismi ilə tanınması davam edən qismi arasında bölərkən bu qismlərin ədalətli dəyərlərinin nisbətləri
əsas götürülür.
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Amortizasiya olunmuş maya dəyərində tanınmış aktivlər
Maliyyə aktivlərinin və ya aktivlər qrupunun dəyərində azalma yaranması ilə bağlı rəhbərliyin əlində
hər hansı bir obyektiv sübut olduğu hallarda Qrup bu aktivlər üzrə itkiləri qarşılamaq məqsədilə
ehtiyat yaradır. Ehtimal edilən itkilər, gələcəkdə zəmanət və alınan girovlar da daxil olmaqla,
amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində ölçülən aktivlər üzrə gələcəkdə əldə edilə biləcək pul
vəsaitlərinin, effektiv faiz dərəcəsindən istifadə edilərək diskont edilməsi nəticəsində yaranmış
dəyərlə bu aktivlərin qalıq dəyəri arasındakı fərq kimi hesablanır. Daha sonrakı dövrdə
dəyərsizləşmə zərərinin azalması və bu azalmanın obyektiv olaraq dəyərsizləşmə zərərinin
tanınmasından sonra baş vermiş hadisəyə aid edilməsi, məsələn bərpa olunma halları, istisna olmaqla
belə dəyərsizləşmə zərərləri geriyə qaytarılmır. Dəyərsizləşmə zərərinin qaytarılması halında gələcək
dövrdə ehtiyat hesabına düzəliş verilir.
İlkin dəyər ilə ölçülən maliyyə aktivləri üçün isə ehtimal edilən itkilər, bu aktivlərdən gələcəkdə əldə
edilə biləcək pul vəsaitlərinin bu tip aktivlər üzrə mövcud bazar faiz dərəcəsindən istifadə edərək
diskont edilməsi nəticəsində yaranmış dəyərlə bu aktivlərin qalıq dəyəri arasındakı fərq kimi
hesablanır. Bu tip ehtiyatlar yaradıldıqdan sonra geri qaytarılmır.
Dəyərsizləşmədən yaranmış zərərlərin müəyyən edilməsi qeyri-likvid aktivlərin təhlillərinə əsaslanır
və rəhbərliyin fikrincə baş vermiş zərərləri bərpa etməyə kifayət edən məbləği əks etdirir. Ehtiyatlar
ayrı-ayrılıqda mühüm əhəmiyyət kəsb edən maliyyə aktivləri və ayrı-ayrılıqda mühüm əhəmiyyət
kəsb etməyən maliyyə aktivləri üçün fərdi və ya kollektiv qiymətləndirmə üçün qeyri-likvid
aktivlərin fərdi qiymətləndirilməsi nəticəsində yaradılır.
Dəyərsizləşmədən yaranmış zərərlərdə dəyişiklik mənfəət və zərər hesablarında tanınır və
dəyərsizləşmədən yaranmış zərərlərin cəmi maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidasiya edilmiş
hesabatda göstərildiyi kimi aktivlərə çatanda çıxılır. Dəyərsizləşmə zərərinin baş verməsinə dair
obyektiv sübutun olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsində Qrupun nəzərə aldığı amillərə
debitorlar və ya emitentlərin likvidliyi, ödəmə qabiliyyətinin və biznes və maliyyə risklərinə məruz
qalma dərəcəsi, oxşar maliyyə aktivləri üzrə qanun pozuntularının səviyyəsi və tendensiyalar, milli
və yerli iqtisadi tendesiyalar və şərait və girov və zəmanətlərin ədalətli dəyəri haqqında məlumatlar
daxildir.
Bu və ya digər amillər birlikdə və ya ayrı-ayrılıqda maliyyə aktivində dəyərsizləşmə zərərlərinin
yaranması haqqında kifayət qədər obyektiv sübut təqdim edə bilər.
Qrup amortizasiya olunmuş maya dəyərində tanınmış maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşmədən
yaranmış zərərlərini birbaşa silinmə vasitəsilə maya dəyərində ölçülmüş maliyyə aktivləri üzrə
ehtiyat hesabından istifadə etməklə hesablanılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, zərərlərin
qiymətləndirilməsi rəhbərliyin ehtimallarına əsaslanır. Dəyərsizləmədən yaranmış zərərlər üzrə
ehtiyatlar ilə əlaqəli zərərləri Qrupun dəf etdiyi müəyyən dövrlərdə Qrupun rəhbərliyi hesab edir ki,
qeyri-likvid aktivlər üzrə yaranmış zərərlərin qarşılanması üçün kifayət qədər dəyərsizləşmədən
yaranmış zərərlər üzrə ehtiyat yaradılmışdır.
Maliyyə öhdəlikləri
Maliyyə öhdəlikləri, “MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri” və “digər maliyyə öhdəlikləri” olmaqla iki
hissəyə ayrılır.
MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri
Maliyyə öhdəlikləri ticarət məqsədləri ilə saxlanıldıqda və ya xüsusi olaraq MZHƏDT şəklində
nəzərdə tutulduqda MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri kateqoriyasına aid edilirlər.
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MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri ədalətli dəyərlə təqdim edilir və yenidən ölçülmə zamanı yaranan
mənfəət və zərər məbləğləri müvafiq olaraq mənfəət və zərər hesablarında tanınır. Mənfəət və zərər
hesabında tanınan xalis mənfəət və ya zərərə maliyyə öhdəliyi üzrə ödənilən bütün faizlər daxildir və
bu məbləğ məcmu gəlir hesabatında “digər gəlirlər/(zərərlər)” bəndində öz əksini tapır.
Digər maliyyə öhdəlikləri
Digər maliyyə öhdəlikləri ilkin olaraq bütün əməliyyat xərcləri çıxıldıqdan sonra ədalətli dəyər ilə
ölçülür.
Digər maliyyə öhdəlikləri növbəti dövrlərdə effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə olunmaqla
amortizasiya edilmiş maya dəyərində ölçülür və faiz xərcləri effektiv gəlir kriteriyasına əsaslanaraq
tanınır.
Effektiv faiz dərəcəsi metodu, maliyyə öhdəliyinin amortizasiya olunmuş maya dəyərinin
hesablanılması və faiz xərci məbləğinin müvafiq dövrlər üzrə paylaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu
metod maliyyə öhdəliyinin nəzərdə tutulan istifadə müddəti üzrə təxmin edilən gələcək ödəniləcək
vəsaitləri və ya müvafiq olduqda, daha qısa müddət üzrə maliyyə öhdəliyinin qalıq dəyərini dəqiq
diskontlaşdıran dərəcədir.
Borc alınmış vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər əvvəlcə borc öhdəlikləri ilə bağlı emissiya xərcləri çıxılmaqla, əldə edilmiş
daxilolmaların ədalətli dəyərində qeydə alınır. Borc alınmış vəsaitlər effektiv faiz metodundan
istifadə etməklə amortizasiya olunmuş dəyərdə uçota alınır. Borc alınmış vəsaitlər Qrupun hesabat
tarixindən sonra ən azı 12 ay müddətində öhdəliyin ödənilməsinin təxirə salınması üçün qeyd-şərtsiz
hüququ olana qədər borc alınmış vəsaitlər cari öhdəliklər olaraq təsnif edilir.
Amortizasiya olunan dəyər effektiv faiz dərəcəsi metodunun ayrılmaz hissəsi olan haqlar və ya
xərclər və alış ilə bağlı hər hansı güzəşt və ya mükafat nəzərə alınmaqla hesablanılır. Əmlak, tikili və
avadanlıqların tikitisini maliyyələşdirmək üçün borc alınmış vəsaitlər aktivin tikintisinin başa
çatması və təyinatı üzrə istifadəyə hazırlanması üçün tələb olunan vaxt ərzində kapitallaşdırılır.
Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər ilkin uçot zamanı ədalətli dəyərlə ölçülür və sonradan
effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə amortizasiya dəyəri ilə ölçülür.
Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasına xitam verilməsi
Qrup, maliyyə öhdəliklərinə yalnız Qrupun öhdəliklərinin silinməsi, ləğv edilməsi və ya müddətinin
başa çatması hallarında xitam verir. Tanınmasına xitam verilmiş maliyyə öhdəliyinin qalıq dəyəri ilə
ödənilmiş və ya ödəniləcək məbləğlərin cəmi arasındakı fərq dərhal mənfəət və zərər hesablarında
tanınır.
Maliyyə aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri yalnız Qrupun aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi üçün müəyyən
edilmiş hüququ olduqda və ya eləcə də Qrupun müqavilə üzrə əvəzləşdirməni aparmaq və ya eyni
zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə
bilər. Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin uçotdan çıxarılması hüququ olmayan maliyyə aktivinin
köçürülməsini uçota alarkən Qrup köçürülmüş aktivi və ya əlaqədar öhdəliyi əvəzləşdirmir.

27

“AZVİRT” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
KONSOLIDASIYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İLLƏR ÜZRƏ (Davamı)
(min Azərbaycan manatı ilə)

Ehtiyatlar
Ehtiyatlar, Qrup keçmiş hadisələr nəticəsində cari hüquqi və ya əsaslanmış öhdəliyə malik olduqda,
öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi səmərə yaradan ehtiyatların azalma ehtimalı olduqda və
öhdəlik məbləği etibarlı şəkildə qiymətləndirildikdə uçota alınır.
Ehtiyat kimi tanınan məbləğ hesabat dövrünün sonunda müvafiq risklər və qeyri-müəyyənliklər də
nəzərə alınmaqla cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb olunan məbləğin təxmini göstəricisidir.
Ehtiyatı hesablayarkən cari öhdəliyi yerinə yetirmək üçün tələb olunan pul vəsaitlərinin təxminindən
istifadə edilirsə, ehtiyatın qalıq dəyəri bu pul vəsaitlərinin cari dövrə olan diskontlaşdırılmış
dəyəninin cəminə bərabərdir (pulun vaxt dəyərinin əhəmiyyət kəsb etdiyi hallarda).
Ehtiyatın qarşılanması üçün tələb edilən iqtisadi faydaların tam və ya qismən üçüncü şəxslərin
hesabına geri qaytarılması gözlənilirsə, debitor borc aktiv kimi yalnız o halda tanınır ki, üçüncü
tərəfin kompensasiya ödəməsi ehtimalı var və bu məbləğ etibarlı şəkildə təxmin edilə bilər.
Vergi qanunvericiliyi
Vergi xərcləri cari və təxirə salınmış vergi xərclərinin cəmindən ibarətdir.
Cari vergilər
Azərbaycan Respublikası
Cari vergi xərci hesabat dövrü ərzində yaranmış vergi mənfəəti əsasında hesablanır. Hesabatdakı
bəzi gəlir və xərclərin digər dövrlərdə vergi bazasına aid ediləcəyinə və bəzi maddələrin heç bir vaxt
vergi bazasını hesablayarkən istifadə edilməyəcəyinə görə vergi mənfəəti maliyyə hesabatlarındakı
mənfəətdən fərqlənir. Qrupun cari mənfəət vergisi xərci, hesabat dövrünün sonuna qədər qüvvədə
olan vergi dərəcələrindən istifadə etməklə hesablanır.
Serbiya Respublikası
Serbiya Respublikasında fəaliyyət göstərən və ya mərkəzi idarəetmə və nəzarəti Serbiya
Respublikasında həyata keçirilən rezident şirkətlər dünya miqyasında yaranmış gəlirləri üzrə 15%
vergiyə cəlb olunurlar. Gəlirlərini Serbiya Respublikasından əldə edən qeyri-rezident şirkətlər də
yuxarıda qeyd olunan dərəcədə vergiyə cəlb olunurlar.
Təxirə salınmış vergi
Təxirə salınmış vergi isə aktiv və öhdəliklərin mühasibat uçotuna uyğun qalıq dəyərləri ilə onların vergiyə
uyğun qalıq dəyərləri arasındakı fərqlərdən yaranan və gələcəkdə ödəniləcək və ya geri alınacaq
məbləğlərin əsasında hesablanır və bu zaman öhdəlik üsulundan istifadə edilir. Təxirə salınmış vergi
öhdəliyi ümumiyyətlə bütün vergi bazasını artıran maddələr üçün hesablanır, təxirə salınmış vergi aktivi
isə bu aktivdən gələcəkdə istifadə etmək üçün kifayət qədər mənfəətin olması təxmini nəzərə alınaraq
tanınır. Müvəqqəti fərqlərin mühasibat mənfəətinə və vergi mənfəətinə təsir göstərməyən digər aktiv və
öhdəliklərin ilkin tanınması zamanı yarandığı hallarda (biznes kombinasiyaları istisna olmaqla), belə
vergi aktiv və öhdəlikləri tanınmır.
Təxirə salınmış vergi aktivinin qalıq dəyəri hesabat tarixində nəzərdən keçirilir və əgər gələcəkdəki
mənfəət əldə edilməsi ilə bağlı təxminlər bu aktivi reallaşdırmağa imkan vermirsə bu vergi aktivinin
dəyəri tam və ya qismən bu təxminlərə uyğunlaşdırılmaq üçün azaldılır.
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Təxirə salınmış vergini hesablayarkən vergi aktivinin reallaşdırılması və ya öhdəliyin ödənilməsi zamanı
qüvvədə olan vergi dərəcəsindən istifadə edilməlidir. Birbaşa səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlar
istisna olmaqla, təxirə salınmış vergi xərci və ya gəliri birbaşa məcmu gəlir hesabında əks etdirilir.
Aşağıdakı hallarda təxirə salınmış vergi aktivi və vergi öhdəliyi əvəzləşdirilərək xalis şəkildə təqdim edilə
bilər:



Qrupun cari mənfəət vergisi aktivini mənfəət vergisi öhdəliyi ilə əvəzləşdirmək üçün qanuni və
icrası mümkün olan hüququ mövcud olduqda; və
Təxirə salınmış aktiv və öhdəliklər bir vergi orqanı tərəfindən qoyulan məbləğlərə aid edildikdə və
bu vergilər üzrə öhdəlik eyni müəssisəyə məxsus olduqda.

Qrupun fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə Qrupun fəaliyyəti ilə bağlı qiymətləndirilmiş müxtəlif vergilər
mövcuddur. Bu vergilər əməliyyat xərclərinin komponentləri kimi məcmu gəlir haqqında
konsolidasiya edilmiş hesabata daxil edilir.
Əlavə dəyər vergisi
Azərbaycan Respublikası
Satış ilə əlaqədar ödəniləcək əlavə dəyər vergisi, vergi orqanlarına aşağıda qeyd edilmiş tarixlərdən
daha tez olanında ödənilir: (a) müştərilərdən alınacaq vəsaitlərin alındığı zaman, və ya (b) mal və ya
xidmətlərin müştərilərə təqdim edilməsi zamanı. Alınacaq ƏDV bir qayda olaraq, ƏDV hesab
fakturası alındıqdan sonra, ödəniləcək ƏDV ilə əvəzləşdirilir. Vergi orqanları ƏDV üzrə
hesablaşmalar ilə əlaqədar əvəzləşdirməyə icazə verirlər.
Satışlar və alışlar ilə əlaqədar olan ƏDV maliyyə vəziyyəti hesabatında ümumi məbləğdə uçota alınır
və aktiv və öhdəlik kimi ayrıca olaraq açıqlanır. Alınacaq vəsaitlərin dəyərsizləşməsi ilə əlaqədar
ehtiyat yaradıldıqda, dəyərsizləşmə zərəri ƏDV daxil olmaqla borcluya aid olan ümumi məbləğin
tərkibində uçota alınır.
Serbiya Respublikası
Mal və xidmətlərin tədarükü və malların idxalı üzrə formalaşan satış qiymətinin 20% həcmində
ƏDV hesablamır. ƏDV vergi ödəyiciləri son 12 ay ərzində 8,000 min Serbiya dinarından yuxarı
dövriyyəsi olan hüquqi şəxslər və sahibkarlardır.
Torpaq vergisi
Azərbaycan Respublikası
Azərbaycan Respublikasında torpaq mülkiyyətçiləri və ya istifadəçiləri təsərrüfat fəaliyyətinin
nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyə şəklində hesablanan torpaq
vergisini ödəməlidirlər. Məbləği 0.06 AZN-dən 20 AZN-ə qədər təyin edilən müxtəlif vergi
dərəcələri sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı
yaşayış fondlarının həyətyanı sahələrinin tutduğu torpaqların növündən və eləcə də torpağın
məskunlaşma yerindən asılıdır.
Hesabat dövrü bir təqvim ili sayılır. Torpaq mülkiyyətçiləri və ya istifadəçiləri hər il mayın 15-dən
gec olmayaraq müvafiq bəyannaməni vergi orqanına təqdim etməlidirlər. Hesablanmış torpaq vergisi
bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq müəssisələr tərəfindən
ödənilməlidir.
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Əmlak vergisi
Azərbaycan Respublikası
Əmlakın qalıq dəyərindən artıq olan dəyərdə sığorta olunduğu və əmlak vergisinin bazar dəyərində
hesablandığı hallar istisna olmaqla, daimi nüməyəndəliklə bağlı rezident və qeyri-rezident
müəssisələr üçün vergitutma obyekti onların əsas vəsaitlərinin orta illik qalıq dəyəridir.
Beləliklə, belə müəssisələr əmlak vergisini sahib olduqları əsas aktivlərin orta illik qalıq dəyərindən
1 faiz dərəcəsi ilə ödəyirlər. Eyni vaxtda, rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin vergitutma
obyekti tikililər və onların hissələrindən, eləcə də fiziki şəxslərin su və hava nəqliyyatı vasitələrindən
ibarətdir. Əmlak vergisinin dərəcəsi mülkiyyətdə olan aktivlərin növündən asılı olaraq dəyişir.
Müəssisənin əmlak vergisi üçün vergi dövrü bir təqvim ili sayılır. Mülkiyyətində əsas aktivləri olan
müəssisələr, vergi bəyannaməsini hesabat dövründən sonrakı ilin 31 mart tarixindən gec olmayaraq
təqdim etməlidirlər. Əmlak vergisinin ödəyiciləri cari vergi ödəmələri kimi hər rübün ikinci ayının
15-dən gec olmayaraq əvvəlki ildəki əmlak vergisi məbləğinin 20 faizi həcmində vergi ödəyir.
Azərbaycan Respublikasında Qrupun fəaliyyətləri üzrə təyin edilən digər vergi növləri də
mövcuddur. Bu vergilər məcmu gəlir haqqında konsolidasiya edilmiş hesabata daxil edilmişdir.
Mənfəət vergisindən başqa bütün vergilər ümumi və inzibati xərclər olaraq qeydə alınır.
Serbiya Respublikası
Əmlak vergisi Serbiya Respublikasında daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ və tikinti
torpaqlarından istifadə hüququ üzrə ödənilən vergidir. Vergi bazası əmlakın bazar dəyərinə
bərabərdir. Özünü qiymətləndirmə qaydaları tələb olunan və saxlanılan vergi ödəyicilərindən rüblük
olaraq 0.4% dərəcəsi ilə vergi tutulur və tələb olunmayan və saxlanılmayan vergi ödəyicilərindən isə
rüblük olaraq 0.4%-2% dərəcəsində vergi tutulur.
İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar
Əmək haqları, məvaciblər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər,
məzuniyyət və bülletenlər üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan Qrupun işçiləri
tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır.
Səhmdar kapitalı
Adi və satıla bilməyən imtiyazlı səhmlər hər ikisi dividendlərlə birlikdə kapital kimi klassifikasiya
olunur. Yeni səhmlərin buraxılmasına birbaşa aid olan xərclər kapitalda vergilərdən sonra tutulmalar
kimi qeyda alınır.
Buraxılmış səhmlərin ədalətli dəyərindən əlavə alınan məbləğ qeydlərdə ehtiyat kapitalı kimi qeyd
olunur.
Şərti aktivlər və öhdəliklər
Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti hesabatında tanınmır amma bu öhdəliklərlə bağlı pul vəsaitlərinin
ödənilməsinin ehtimalı çox az olduğu hallar istisna olmaqla qalan hallarda hesabatlarda açıqlamalar
verilir.
Şərti aktivlər maliyyə vəziyyəti hesabatında tanınmır amma belə aktivlərlə bağlı iqtisadi mənfəətlərin
alınması ehtimalı çox az olduğu hallar istisna olmaqla qalan hallarda hesabatlarda açıqlamalar verilir.
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Dividendlər
Dividendlər öhdəlik kimi uçota alınır və hesabat tarixində kapitaldan o hallarda çıxılır ki, hesabat
tarixində və ya ondan öncə elan edilsinlər. Dividendlər o hallarda açıqlanır ki, onlar maliyyə
vəziyyəti hesabatı tarixindən əvvəl təklif edilsin, və ya hesabat tarixindən sonra, lakin konsolidasiya
edilmiş maliyyə hesabatları təsdiq edildikdən öncə elan edilsin və ya təklif olunsun.
Xarici valyutanın çevrilməsi
Xarici valyutalardakı əməliyyatlar, əməliyyatlar tarixində valyuta məzənnələrində Qrupun
müəssisələrinin müvafiq funksional valyutalarına çevrilir.
Qrupun müəssisələri arasındakı kredit və bununla bağlı xarici valyuta mübadiləsi üzrə gəlir və ya
zərər konsolidasiya əsasında aradan qaldırılır. Bununla yanaşı, kredit müxtəlif funksional valyutaları
olan Qrupun müəssisələri arasında olduğu halda, xarici valyuta mübadiləsi üzrə gəlir və ya zərər tam
şəkildə aradan qaldırıla bilməz və kreditin yaxın gələcəkdə ödənilməyəcəyi təqdirdə konsolidasiya
edilmiş mənfəət və zərərdə tanınır və bu xarici əməliyyatda xalis investisiyanın bir hissəsini təşkil
edir. Belə olan halda, xarici valyuta mübadiləsi üzrə gəlir və ya zərər digər məcmu gəlirlərdə qeydə
alınır.
Əməliyyat valyutası hiperinflyasiyalı iqtisadiyyatın valyutası olmayan Qrupdakı müəssisələrin
maliyyə vəziyyəti və nəticələri müxtəlif təqdimat valyutalarına aşağıdakı qaydalara əsasən
çevrilməlidir:
a) Maliyyə vəziyyəti haqqında hər bir hesabat üçün aktivlər və öhdəliklər müvafiq hesabat
dövrünün sonunda yekun məzənnə ilə konvertasiya edilir;
b) Gəlirlər və xərclər orta valyuta məzənnələri ilə konvertasiya edilir (bu orta məzənnə əməliyyat
tarixlərində tətbiq olunan məzənnələrin məcmu təsirinin təxmini qiyməti ilə uyğun olmadığı
halda gəlirlər və xərclər əməliyyat tarixlərində konvertasiya edilir);
c) Kapital komponentləri tarixi dərəcə ilə konvertasiya edilir; və
d) Bütün meydana çıxan məznnə fərqləri digər məcmu gəlirdə tanınır.
Xarici əməliyyatlar üzərində nəzarət itirildikdə, müxtəlif təqdimat valyutasına çevrilmə üzrə əvvəllər
tanınmış məzənnə fərqləri il üzrə silinmələrdən yaranan gəlir və ya zərərin bir hissəsi olaraq digər
məcmu gəlirlərdən mənfəət və ya zərər hesablarına yenidən təsnif edilir.
Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə Qrup tərəfindən istifadə edilən il
sonu valyuta məzənnələri aşağıdakı kimidir:
31 dekabr
2017-ci il
ABŞ dolları/AZN, hesabat tarixinə
Avro/AZN hesabat tarixinə
Serbiya dinarı/AZN hesabat tarixinə
Serbiya dinarı/AZN, il üzrə orta məzənnə

1.7001
2.0307
0.0171
0.0164

31 dekabr
2016-cı il
1.7707
1.8644
0.0151
0.0143

Xarici valyutada əməliyyatlar əməliyyatların ilkin tanınması üzrə uyğun olduqları tarixdə qüvvədə
olan funksional valyuta məzənnələri ilə Qrup tərəfindən qeydə alınır.
Xarici valyutada denominasiya edilən monetar aktivlər və öhdəliklər hesabat tarixində funksional
valyuta məzənnələri ilə çevrilir.
Pul vəsaitlərinin ödənilməsindən və ya çevrilməsindən yaranan fərqlər mənfəət və ya zərərdə tanınır.
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Xarici valyuta ilə olan və ilkin dəyəri ilə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr əməliyyatın
həyata keçirildiyi tarixdə mövcud olan məzənnə ilə çevrilməlidirlər. Xarici valyutada olan və ədalətli
dəyərlə ölçülən qeyri-monetar maddələr ədalətli dəyərin ölçüldüyü tarixdə mövcud olan məzənnə ilə
çevrilməlidirlər. Ədalətli dəyər ilə ölçülən qeyri-monetar maddələrin çevrilməsi üzrə yaranan gəlir və
ya zərər maddələrin ədalətli dəyərində dəyişiklik üzrə gəlir və ya zərərin tanınması hissəsində qeydə
alınır (digər məcmu gəlirlərdə və ya mənfəət və ya zərərdə tanınan ədalətli dəyər və ya zərəri olan
maddələr üzrə çevrilmə fərqləri də həmçinin müvafiq olaraq digər məcmu gəlirlərdə və ya mənfəət
və ya zərərdə tanınır).
Gəlirlər
Tikinti müqavilələri üzrə gəlir müqavilə üzrə razılaşdırılmış ilkin məbləğdən və müqavilə üzrə
görülən işlərdə gəlirin yaranması ilə nəticələnəcəyi ehtimal olunan dərəcədə və etibarlı əsasda
qiymətləndirilə bildikdə kənarlaşmalar, iddialar və həvəsləndirici ödənişlərdən ibarətdir.
Tikinti müqaviləsinin nəticəsi etibarlı şəkildə qiymətləndirilə biləcəyi təqdirdə, müqavilə gəlirləri
işin faiz etibarı ilə tamamlanması metoduna uyğun olaraq mənfəət və ya zərərdə tanınır. İşin faiz
etibarı ilə tamamlanması hər bir müqavilə üzrə hər bir hesabat tarixinin sonunda proqnozlaşdırılmış
cəmi xərclərə nisbətən bu günə qədər çəkilmiş faktiki xərclərin nisbətinə istinad edərək
qiymətləndirilir. Gəlir və müqavilə xərclərinə müqavilənin həcmində və qiymətində edilən
dəyişikliklər səbəbilə mütəmadi olaraq yenidən baxılır. Müqavilənin həcmində edilən hər hansı
dəyişiklik təxmin edilən dəyişikliyin baş verməsi ilə eyni dövrdə qüvvədə olan müqavilələrin faiz
etibarı ilə tamamlanmasında əks etdirilir.
Tikinti müqaviləsinin nəticəsi etibarlı əsasda qiymətləndirilə bilmədikdə, müqavilə gəlirləri yalnız
müqavilə üzrə çəkilmiş xərclərin əvəzinin ödəniləcəyi ehtimal olunduğu məbləğdə tanınmalıdır.
Müqavilə üzrə tanınan gəlirdən əvvəl alınan pul vəsaitləri təxirə salınmış və ya qazanılmayan gəlir
kimi təsnif edilir. Smetadakı məbləğlərdən artıq olan icra olunan müqavilələr üzrə çəkilmiş xərclər və
proqnozlaşdırılmış mənfəət qazanılmamış gəlirlər olaraq əks etdirilir.
Qrupun müqavilələrinin əksəriyyəti sabit qiymətli müqavilələrdir. Qrup, bir qayda olaraq “məsrəflər
üstəgəl marja” tipli müqavilələr bağlamır. Müqavilələr, adətən, Qrupun inflyasiya vəziyyətini
kompensasiya etmək üçün konkret matriallar və ləvazimatlara düzəlişlər etməyə imkan verən qiymət
tənzimləməsi maddəsini ehtiva edir.
Tikinti xərcləri çəkildiyi zaman xərc olaraq tanınır. Tikinti xərclərinə konkret müqaviləyə birbaşa aid
olan xərclər, məsələn, tikintidə istifadə edilən materiallar, tikintidə çalışan işçilərin maaşları,
subpodratçılar ilə əlaqəli və digər xərclər, eləcə də müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətə aid edilə
bilən dolayı xərclər, məsələn, birbaşa aid olmayan əməkhaqları və avadanlıqların təmiri, daxildir.
Əlavə olaraq, müqaviləyə birbaşa aid olan və müqavilənin razılaşdırılmış şərtləri əsasında müqavilə
üzrə ödənilməli olan xərclər tikinti xərclərinə daxildir. Müqavilə xərclərinə ümumi inzibati xərclər,
satış xərcləri, araşdırma və inkişaf üzrə xərclər və müqavilədə istifadə edilməyən avadanlıqların
amortizasiyası üzrə xərclər daxil edilmir.
Cari hesablamalar cəmi tikinti xərclərinin cəmi müqavilə gəlirlərindən artıq olduğunu göstərərsə,
gözlənilən zərərin tam məbləği dərhal əməliyyatlar üzrə tutulmalar olaraq tanınır.
Qrup müqavilələr çərçivəsində görülən işlərin mahiyyəti üzrə bir ildən beş ilə qədər zəmanət verir.
Zəmanət xərclərinin həcmi belə xərclər üzrə rəhbərliyin ən yaxşı təxminlərinə əsaslanır və xüsusi
tənzimləmələri və keçmiş hadisələri nəzərə alaraq yarandıqları anda layihə xərclərinə yönəldilir.
Zəmanət tələbləri adətən nominal xarakterli olmuşdur.
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Maliyyə xərcləri
Borclar üzrə xərclərə faiz xərcləri, maliyyə lizinqləri üzrə maliyyə xərcləri, digər faiz gətirən uzunmüddətli ödənişlər və borc xidmətləri üzrə olan xərclər daxildir.
Tikinti və ya müəyyən aktivlərin istehsalı ilə (istifadə üçün hazırlıq və ya satış səviyyəsinə
gətirilməsi üçün əhəmiyyətli dərəcədə uzun müddətə ehtiyacı olan aktivlər) birbaşa əldə edilməsi
səbəbilə yaranan borclar üzrə xərclər, aktivlərin təxmin edilən istifadə və satış üçün hazır olacağı
müddətə ərzində, həmin aktivlərin dəyərinə əlavə edilir.
Digər bütün xərclər yarandıqları müddət üzrə, məcmu gəlir haqqında xüsusi-məqsədli konsolidasiya
edilmiş hesabatda tanınır.
Maliyyə gəlirləri
Maliyyə gəlirləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə vaxt nisbəti əsasında tanınır. Alınacaq
vəsaitlərin dəyərlərinin azaqlması halında Qrup, maliyyə alətinin qalıq məbləğini alətin ilkin effektiv
faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılmış gələcək pul vəsaitlərinin axını olan bərpa edilə bilən məbləğə
qədər azaldır və endirimi maliyyə gəlirləri olaraq cəlb etməyə davam edir. Dəyərsizləşmə kreditləri
üzrə maliyyə gəlirləri ilkin effektiv faiz dərəcəsindən istifadə etməklə tanınır.
3.

UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT TƏXMİNLƏRİ VƏ
FƏRZİYYƏLƏR
Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması hesabat tarixinə təqdim edilən
aktiv və öhdəliklərin məbləğlərinə təsir göstərə biləcək və başa çatmış müddət ərzində gəlir və
xərclərin təqdim edilmiş məbləğləri üzrə rəhbərlikdən təxminlərin və mülahizələrin verməsini tələb
edir.
Biznes fəaliyyətlərinə xas olan qeyri-müəyyənliyin nəticəsi olaraq, maliyyə hesabatlarında bir sıra
bəndlər dəqiqliklə qiymətləndirilə bilmir və yalnız təxmin olunması mümkündür. Qiymətləndirməyə
konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları hazırlandığı zaman mövcud ən son məlumatlara əsaslanan
mühakimələr daxildir. Gələcək inkişaf haqqında mövcud şərait və fərziyyələr Qrupun nəzarətindən
kənarda yaranan bazar dəyişikliklərinə və ya şəraitə müvafiq olaraq dəyişə bilər. Belə dəyişikliklər
baş verdikdə fərziyyələrdə əks etdirilir.
Əhəmiyyətli uçot təxminləri əmlak, tikili və avadanlıqların amortizasiya edilən faydalı ömürləri,
maddi və qeyri-maddi aktivlərin dəyərsizləşməsi, maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri, köhnəlmiş malmaterial ehtiyatları üzrə ehtiyatların təmin edilməsi, vergi və hüquq sahəsində dəyişikliklər və təxirə
salınmış vergi üzrə ehtiyatların təmin edilməsi ilə bağlıdır. Faktiki nəticələr bu təxminlərdən fərqlənə
də bilər.
Mülahizələr
Qrupun mühasibat uçotu siyasətinin tətbiq edilməsi prosesində rəhbərlik maliyyə hesabatlarında
tanınmış məbləğlər üzrə əhəmiyyətli təsirə malik təxminlərdən başqa rəhbərlik aşağıdakı
mülahizələri edir:
Gəlirlərin tanınması
Qrup tikinti müqavilələri üzrə gəlirin tanınması üzrə “mərhələli üsul”dan istifadə edir (cəmi
proqnozlaşdırılmış layihə xərclərində yaranmış cari hesablanmış xərclərin nisbəti ilə müəyyən
edilmiş). Qrup maliyyə hesabatlarının hazırlanması tarixində Qrupa məlum olan proqnozlaşdırılmış
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məlumatlardan ümumi nəticəni layihənin hər mərhələsində nəzərə alaraq layihələri tamamlamaq
üçün xərci qiymətləndirir. Bu qiymətləndirmələrin zəruri şərti Qrupun effektiv nəzarət mühiti,
müqavilələrin fasiləsiz monitorinqi və qiymətləndirmələrin düzgünlüyünün müəyyən edilməsidir.
Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq Qrupunun rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmə tarixi təcrübəyə və digər amillərə, o cümlədən gələcək hadisələr üzrə təxminlərə
əsaslanır. Keçirilmiş orijinal layihəyə öz texniki və iqtisadi parametrlərinə əhəmiyyətli
dəyişikliklərin itirilməsi təhlükəsi olan layihələr üçün investorla açıq danışıqlar halında, Qrup
investorlara müqavilə və konstruktiv öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə əsaslanmış tamamlanma
xərclərini qiymətləndirir.
Qrup layihənin cəmi proqnozlaşdırılmış gəlirlərinə gələcəkdə gözlənilən xərclərin əsas əmsalı
əsasında təminatlı təmir işləri üçün yaradılmış ehtiyatları qiymətləndirir. Əmsal müəyyən edərkən
Qrup zəmanətlərin təmin edilməsi sahəsində tikinti sənayesinin inkişafı və təminatlı təmir işləri üzrə
keçmiş xərclərin tarixi məlumatlarını əks etdirir.
Qrup xidmətlərin satışı üçün mühasibat uçotunda mərhələli üsuldan istifadə edir. Mərhələli üsulun
istifadəsi tələb edir ki, Qrup yerinə yetirilmiş ümumi xidmətlərin hissəsi olaraq icra edilmiş
xidmətləri qiymətləndirsin.
Əmlak, tikili və avadanlıqların dəyərsizləşməsi üzrə göstəricilər
Dəyərsizləşmə üzrə hər hansı göstərici olduğu təqdirdə əmlak, tikili və avadanlıqlar yoxlanılır. Qrup
rəhbərliyinin fikrincə, dəyərsizləşmə üçün əhəmiyyətli amillər aşağıdakıların yoxlanılmasını tələb
edir: aktivlərin bazar dəyərində əhəmiyyətli azalma; əvvəlki və ya proqnozladırılmış əməliyyat
nəticələri ilə müqayisədə nəzərəçarpan dərəcədə aşağı əməliyyat nəticələri, likvidləşdiriləcək və ya
əvəzləşdiriləcək aktivlər üzrə planlar daxil olmaqla ümumi məqsədlə və biznes startegiyasında
istifadə olunan və ya istifadəsi təxmin edilən aktiv əhəmiyyətli dəyişikliklərin dərəcəsi və ya təzi;
zədələnmiş və ya hesabdan silinmiş aktivlərin mövcudluğu, sənaye və ya iqtisadiyyatda əhəmiyyətli
mənfi tendensiyalar və digər amillər.
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə hesablanmış dəyərsizləşmə
müvafiq olaraq 1,662 min AZN və 5,758 min AZN təşkil etmişdir.
Az hərəkətli və köhnəlmiş mal-materiallar üzrə ehtiyatlar
Az hərəkətli və köhnəlmiş mal-materiallar üzrə ehtiyatlar Qrupun mal və material ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi əsasında hesablanır. Mal-material ehtiyatlarının silinməsi mal və material
ehtiyatları zədələndikdə, köhnəldikdə və ya ehtiyatların satış qiyməti azaldıqda zəruri olur. Malmaterial ehtiyatları ilin sonunda Qrupun rəhbərliyi tərəfindən mal və material ehtiyalarının istifadəyə
yararlığının və faydalılığının qiymətləndirilməsi əsasında silinir.
Bir neçə səbəbə görə ehtiyatların yaradılması zəruri olur: məsələn, mal-material ehtiyatları zədələnə
və ya köhnəlmiş ola bilər, yaxud onların satış qiymətləri ilin sonundan sonrakı tarixlərdə azalmış ola
bilər.
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə az hərəkətli mal-materiallar üzrə ehtiyatlar müvafiq olaraq
1,989 min AZN və 661 min AZN təşkil etmişdir (Qeyd 12).
Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlərin və subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlərin
dəyərsizləşməsi
Debitor borclarının və subpodratçılarda saxlanılan əmanətlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar
müştərilərin debitor borclarının yığılması ehtimalının rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsinə
əsaslanır.
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Dəyərsizləşmə məbləği ilkin effektiv faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılmış proqnozlaşdırılan gələcək
pul vəsaitlərinin cari dəyəri və aktivin qalıq dəyəri arasındakı fərqdir. Rəhbərlik aşağıda qeyd
olunanları nəzərə almaqla gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini qiymətləndirir: müştərilərə verilən
müqavilə üzrə kredit şərtlərinə uyğun debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlərin təhilləri, müştəri
tarixlərinin toplanması, ümumi iqtisadi şərtlər, sənayenin xüsusiyyətləri və müştərilərin maliyyə
vəziyyəti.
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlərin dəyərsizləşməsi
üzrə ehtiyatlar müvafiq olaraq 4,280 min AZN və 6,982 min AZN təşkil etmişdir (Qeyd 16).
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlər üzrə dəyərsizləşmə
müvafiq olaraq 1,024 min AZN və 1,114 min AZN təşkil etmişdir (Qeyd 15).
Azərbaycan Respublikasının cari vergiləri
Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyində müxtəlif şərhlər edilir və dəyişikliklər
tez-tez baş verir. Qrupun əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq ediləcək səlahiyyətli vergi orqanının
nümayəndələri tərəfindən edilmiş vergi qanunverciliyinə aid şərhlər rəhbərliyin fikirləri ilə
uzlaşmaya bilər. Nəticədə, səlahiyyətli vergi orqanının nümayəndələri əməliyyatlara etiraz edə bilər
və Qrupa əhəmiyyətli dərəcədə əlavə vergilər, cərimələr və faizlər təyin edilə bilər.
Müvafiq olaraq, üç təqvim ili üzrə vergi öhdəlikləri ilə əlaqədar olaraq vergi və gömrük orqanlarının
nümayəndələri tərəfindən yoxlanıla bilər. Müəyyən hallarda yoxlama daha artıq dövrləri əhatə edə
bilər.
Serbiya Respublikasının cari vergiləri
Cari vergi müvafiq dövr üçün vergi tutulan gəlirlərə (vergi zərərinə) aid olan ödənilməli (bərpa
edilən) gəlir vergisi üzrə öhdəlik məbləğidir. Başqa sözlə, cari vergi vergi qaydalarına əsasən vergi
ödəyicisində müəyyən edilmiş ödənişli gəlir vergisi hesab olunur.
Əmlak, qurğu və avadanlıqların faydalı iqtisadi ömrü
Əmlak, qurğu və avadanlıqların faydalı iqtisadi ömürlərinin qiymətləndirilməsi oxşar aktivlərlə
təcrübəyə əsaslananaraq rəhbərlik tərəfindən edilmiş təxminlərə əsaslanır. Aktivin faydalı iqtisadi
ömrünü müəyyənləşdirərkən rəhbərlik gözlənilən istifadə, proqnozlaşdırılan texniki köhnəlmə, fiziki
aşınma və fiziki mühiti nəzərə alır. Bu şərtlərdə və ya təxminlərdə baş verən hər hansı dəyişiklik
gələcək amortizasiya dərəcələri üçün düzəlişlərə səbəb ola bilər.
Məhkəmə işləri
Qrup, həllini gözləyən işlər və ya danışıqlar yolu ilə həll, vasitəçilik, arbitraj və ya dövlət
tənzimlənməsi kimi digər cari iddialar, həmçinin digər şərti öhdəliklər ilə bağlı ehtiyatların ölçülməsi
və tanınmasında və şərti öhdəliklərə məruz qalma məsələlərində əhəmiyyətli mühakimələr yürüdür.
Mühakimələrin yürüdülməsi qaldırılmış iddiaların baş tutması və ya öhdəliklərin yaranması
ehtimalının qiymətləndirilməsində və başa çatmış hesablaşmanın mümkün hədlərini dəyərləndirmək
üçün əhəmiyyətlidir. Qiymətləndirmə prosesində qətiyyətsizliklər ucbatından əsl zərərlər
qiymətləndirilmiş zərərlərdən fərqli ola bilər.
Bu qiymətləndirmələr daxili mütəxəssislərin (mövcud olduğu hallarda) və ya hüquq məsləhətçisi
kimi kənar məsləhətçilərin dəstəyi ilə formalaşdırılmış yeni məlumatlara əsasən dəyişdirilə bilər.
Qiymətləndirmələrə yenidən baxılması gələcək əməliyyat nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərə bilər.
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4.

YENİ VƏ YENİDƏN İŞLƏNİLMİŞ STANDARTLARIN VƏ ŞƏRHLƏRİN QƏBUL
EDİLMƏSİ
Cari ildə Qrup Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (MUBSŞ) və MUBSŞ-un
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri Komitəsi (BMHŞK) tərəfindən qəbul edilmiş, Qrupun
fəaliyyəti üçün münasib olan və 31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatmış hesabat dövrlərinə şamil
olunan bütün yeni və yenidən işlənilmiş standartları və onlara dair şərhləri qəbul etmişdir. Bu yeni
standart və şərhlərin qəbul edilməsi Qrupun mühasibat uçotu siyasətinə, yəni cari və ya əvvəlki illər
üzrə hesabat verilən məbləğlərə əhəmiyyətli təsirlər göstərməmişdir.
MUBS 7 “Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat” standartına dəyişikliklər – Qrup bu
dəyişiklikləri cari ildə ilk dəfə tətbiq etmişdir. Dəyişikliklər müəssisənin maliyyə fəaliyyəti haqqında
maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə təmin edilmiş məlumatları təkmilləşdirmək məqsədilə MUBS 7
standartına aydınlıq gətirilməsini nəzərdə tutur.
Bu məqsədə nail olmaq üçün MUBSŞ maliyyə fəaliyyəti nəticəsində yaranmış öhdəliklərdə aşağıda
qeyd olunmuş dəyişikliklərin açıqlanmasını (zəruri olduğu dərəcədə) tələb edir: (i) maliyyələşdirmə
fəaliyyəti nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən irəli gələn dəyişikliklər; (ii) törəmə müəssisələrə və ya
digər müəssisələrə nəzarət hüququnun əldə olunması və ya itirilməsindən irəli gələn dəyişikliklər; (iii)
xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri; (iv) ədalətli dəyərdə dəyişikliklər; və (v) digər
dəyişikliklər.
MUBS 12 “Mənfəət Vergisi” standartına dəyişikliklər – MUBS 12 “Mənfəət Vergisi” standartına
olunmuş dəyişiliklərin məqsədi təcrübədə standartın tətbiqi ilə bağlı yaranmış müxtəlifliyin aradan
qaldırılması üçün borc alətləri ilə bağlı təxirə salınmış vergi aktivləri üzrə uçot aparılması qaydalarına
və reallaşdırılmamış zərərlər üzrə təxirə salınmış vergi aktivlərinə aydınlıq gətirilməsidir.
2014-2016-cı illəri əhatə edən dövr üzrə MHBS-lərə illik düzəlişlər, MHBS 12 “Digər
müəssisələrdə iştirak paylarının açıqlanması” standartına dəyişikliklər – Qrup, 2014-2016-cı
illəri əhatə edən dövr üzrə MHBS-lərə İllik Düzəlişlərə daxil edilmiş 12 saylı MHBS-ə cari ildə ilk
dəyişikliklər tətbiq etmişdir. Bu paketə daxil edilmiş digər dəyişikliklər hesabat tarixində məcburi
şəkildə qüvvəyə minməmişdir və onlar Qrup tərəfindən ha-hazırda qəbul edilməmişdir.
12 saylı MHB-də bildirilir ki, müəssisə tərəfindən satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilən törəmə
müəssisələrdə, assosiasiyalarda yaxud birgə müəssisələrdə iştirak payları haqqında ümumiləşdirilmiş
maliyyə məlumatı təmin etməsi tələb olunur. Dəyişiklik onu təsnif edir ki, bu analoji investisiyalar
üçün açıqlanma 12 saylı MHBS-in tələblərindən verilmiş yeganə imtiyazdır.
Yuxarıda qeyd ediləndən fərqli şəkildə təsvir edilmədiyi təqdirdə, yeni Standartlar və Şərhlər Qrupun
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməyəcək.

5.

DƏRC OLUNMUŞ, LAKİN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR VƏ
ŞƏRHLƏR
Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi tarixində Qrup tərəfindən, qüvvəyə minmə tarixindən
əvvəl qəbul edilmiş standart və şərhlərdən əlavə, aşağıda göstərilən standart və şərhlər dərc edilmiş
lakin qüvvəyə minməmişdir.
2014-2016-cı illəri əhatə edən dövr üzrə MHBS-lərə illik düzəlişlər 1 saylı MHBS-ə və 28 saylı
MUBS-a edilmiş, lakin Qrup üçün məcburi qaydada qüvvəyə minməmiş dəyişiklikləri ehtiva edir.
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Düzəlişin mövzusu

Standart
MHBS 1 “Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarının İlk dəfə
Tətbiq edilməsi”

İlk dəfə tətbiq edənlər üçün qısamüddətli istisnaların silinməsi:
Düzəlişlər MHBS 7, MUBS 19, MHBS 12 və MUBS 27 ilə əlaəqdər
olan MHBS 1-də qısamüddətli istisnaları aradan qaldırır.

MUBS 28 “Asılı Təsərrüfat
Cəmiyyətlərinə İnvestisiya
Qoyuluşları”

Asılı və ya birgə müəssisələrin ədalətli dəyərdə ölçülməsi: Düzəlişlər
aydınlıq gətirir ki, vençur təşkilat və ya digər ixtisaslaşmış qurum olan
müəssisə tərəfindən saxlanılan asılı və birgə müəssisələrdə investisiya
qoyuluşlarının mənfəət və zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə ölçmək
üçün seçkilər ilkin tanınma zamanı investisiyalar əsasında asılı və ya
birgə müəssisələrdə hər bir investisya üçün mövcuddur.

MHBS 1 və MUBS 28 standartlarına düzəlişlər 1 yanvar 2018-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan
illik dövrlər üzrə qüvvədədir.
MUBS və MUSŞ mövcud MHBS və ABŞ ÜQMP gəlir tələblərini əvəz edəcək birgə gəlirin
tanınması standartı MHBS 15 “Müştərilərlə bağlanmış Müqavilələr üzrə Gəlirlər” hazırlamışlar.
MHBS 15 standartı MHBS rəyçisinin gəlirin necə və nə vaxt tanımasını, eyni zamanda belə
müəssisələrin istifadəçiləri daha dolğun və uyğun açıqlamalar ilə təmin edəcəyini müəyyənləşdirir.
Standart, müştərilərlə bağlanmış müqavilələrə tətbiq ediləcək beş-pilləli vahid prinsiplər modelini
təqdim edir. MHBS 15 standartı 2014-cü ilin may ayında hazırlanmışdır və fəaliyyətin başlanması
tarixi 1 yanvar 2018-ci il tarixindən sonraya təsadüf edən illik dövrlər üçün tətbiq olunacaqdır.
Standartın erkən tətbiq edilməsinə icazə verilir.
MUBS 40 “İnvestisiya Mülkiyyətinin Transferləri” aydınlaşdırır ki, müəssisə yalnız əmlakın
istifadəsində baş vermiş dəyişikliyə dair sübut olduğu halda əmlakı yalnız investisiya
mülkiyyətinə/mülkiyyətindən təsnifləşdirə bilər. Dəyişikliklər 1 yanvar 2018-ci il və ya bu tarixdən
sonra başlayan illik dövrlər üzrə qüvvədədir. Erkən tətbiq edilməsinə icazə verilir. Müəssisə
dəyişikliklərin ilk dəfə tətbiq olunduğu illik hesabat dövründə və ya hesabat dövrünün başlanmasında
sonra baş vermiş istifadə edilmiş dəyişikliklərə olan düzəlişləri tətbiq edir. Keçmişə nəzər salmadan
istifadəsi mümkün olduqda retrospektiv tətbiqinə də icazə verilir.
BMHŞK 22 “Xarici Valyuta ilə Həyata keçirilən Əməliyyatlar və Əvvəlcədən Ödəmələr”
standartı aşağıdakı hallarda xarici valyuta əməliyyatlarına və ya onun hissələrinə xitab edir:
•
•
•

Xarici valyuta ilə göstərilən və ya qiymətləndirilən ödənişlər mövcuddursa;
Müəssisə vaxtından əvvəl ödənilən aktivlər və ya təxirə salınmış gəlir öhdəliklərini həmin
ödənişlər ilə bağlı müvafiq aktiv, xərc və gəlirin tanınmasından əvvəl tanıyırsa; və
Vaxtından əvvəl ödənilən aktivlər və ya təxirə salınmış gəlir öhdəlikləri qeyri-monetar hesab
olunarsa.

Şərhlər Komitəsi valyuta məzənnəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə həyata keçirilən əməliyyatın
tarixi vaxtından əvvəl ödənilən qeyri-monetar aktivlər və ya təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin ilkin
tanınma tarixi olduğu qənaətinə gəlmişdir. Vaxtından əvvəl ödənilən çoxsaylı ödənişlər və ya
daxilolmalar mövcud olarsa, əməliyyatın tarixi hər bir ödəniş və ya daxilolma üzrə təyin edilir.
Şərh 1 yanvar 2018-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üzrə qüvvədədir. Erkən tətbiq
edilməsinə icazə verilir.
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MHBS 9 “Maliyyə Alətləri” standartı – 2014-cü ilin iyul ayında MBUSŞ, maliyyə alətləri
layihəsinin bütün mərhələlərini əks etdirən və Maliyyə Alətləri: Tanınma və Ölçmə standartına dair 39
saylı MUBS-i əvəz edən 9 saylı MHBS Maliyyə Alətləri standartının son versiyasını və 9 saylı MHBSin bütün əvvəlki versiyalarını dərc etmişdir. Standart standartlaşdırma və ölçmə, dəyərsizləşmə və
hecinq uçotu üçün yeni tələbləri təqdim edir.


Təsnifat və ölçmə aspektindən, yeni dərc edilmiş bu standart, kapital alətləri və törəmə maliyyə
alətləri istisna olmaqla, aktivlərini idarə edilməsi üçün müəssisənin biznes modelinin və
alətlərin müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkəti xüsusiyyətlərinin birləşməsi əsasında bütün
maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsini tələb edəcəkdir. MUBS 39 standartının
qiymətləndirmə kateqoriyaları növbəti kateqoriyalarla əvəz ediləcək: mənfəət və ya zərər
vasitəsilə ədalətli dəyər (MZHƏD), digər məcmu gəlir vasitəsilə ədalətli dəyər (DMGƏD) və
amortizasiya edilmiş dəyərlər kateqoriyası. 9 saylı MHBS, müəssisələrə amortizasiya edilmiş
xərclərə və ya DMGƏD alətlərinə MZHƏD kimi uyğunlaşdırmaq üçün imkan verəcək ki, bu da
ölçmə və ya tanınma uyğunsuzluğunu aradan qaldıracaq və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.
Ticarət üçün tutulmayan kapital alətləri, DMGƏD kimi geri qaytarılmayacaq şəkildə təyin edilə
bilər, bu da gəlir hesabatında mənfəət və ya zərərin sonradan yenidən təsnifləşdirilməməsi ilə
mümkündür. Maliyyə öhdəliklərinin mühasibat uçotu 39 saylı MUBS-un tələblərinə əsasən
eyni olacaq;



9 saylı MHBS Qrupun bütün borc qiymətli kağızları, kreditlər və debitor borcları üzrə gözlənilən
kredit itkilərini həm 12 aylıq və ya ömürlük əsasda uçota almağı tələb edir. Qrup bütün debitor
borcları üzrə sadələşdirilmiş yanaşmanın tətbiqini və gözlənilən ömürlük zərərləri uçota almağı
ehtimal edir. 9 saylı MHBS-in qəbul edilməsi nəticəsində öz kapitalına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstəriləcəyini planlaşdırır, lakin təsir əhatisinin müəyyənləşdirilməsi üçün irəli görünən elementlər
də daxil olmaqla, bütün məqbul və dəstəklənən məlumatları nəzərə alan daha ətraflı təhlil aparmaq
lazımdır.



9 saylı MHBS, 1 yanvar 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün
qüvvədədir və erkən tətbiq edilməsinə icazə verilir. Retrospektiv tətbiq tələb olunur, lakin
müqayisəli məlumatın yenidən bəyan edilməsi tələb olunmur; Qrup, yeni standartı qəbul
edərkən müqayisəli dövrün məlumatları dəyişdirilməyəcək, standartın tətbiqindən yaranacaq
məcmu təsirlər 1 yanvar 2018-ci il tarixinə, Qrupun bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabında öz
əksini tapacaqdır. Qrup 9 saylı MHBS-in qəbul edilməsi nəticəsində öz kapitalına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstəriləcəyini planlaşdırır, lakin təsir əhatəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün irəli
görünən elementlər də daxil olmaqla, bütün məqbul və dəstəklənən məlumatları nəzərə alan
daha ətraflı təhlil aparmaq lazımdır.

MHBS 2 “Pay Alətləri Əsasında Ödəmə” standartına düzəliş – MUBSŞ, MHBS 2 “Pay Alətləri
Əsasında Ödəmə” standartına yekun düzəlişlərini açıqlamışdır. Həmin düzəlişlər pay alətləri
əsasında ödəmə əməliyyatlarının təsnif edilməsinə və ölçülməsinə aydınlıq gətirir.
Fəaliyyətin keyfiyyət şərtlərinin daxil olduğu dəyərinin nağd ödənilməsi müəyyənləşdirilmiş
səhmlər əsasında ödəmə sövdələşmələrinin uçotu
Bu düzəlişlər olunana qədər, MHBS 2 standartında dəyərinin nağd ödənilməsi müəyyənləşdirilmiş
səhmlər əsasında ödəmə sövdələşmələri üzrə öhdəliklərin ədalətli dəyərinə hüququn verilməsi
şərtlərinin hansı şəkildə təsir göstərməsi ilə bağlı hər hansı təlimat daxil edilməmişdir. MUBSŞ,
kapital alətləri vasitəsilə həyata keçirilən pay alətləri əsasında ödəmələr üzrə istifadə olunmuş eyni
yanaşmanı davam etdirən dəyərinin nağd ödənilməsi müəyyənləşdirilmiş səhmlər əsasında ödəmələr
üzrə uçot tələblərini təqdim edən təlimat əlavə etmişdir.
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Xalis ödəmə xüsusiyyətləri ilə pay alətləri əsasında ödəmə sövdələşmələrinin təsnifatı
MUBSŞ, MHBS 2 satndartına istisna tətbiq etmişdir. İstisna nəticəsində, müəssisə ödənişlərini pay
alətləri əsasında ödəmə sövdələşmələri ilə həyata keçirdikdə pay alətləri əsasında ödəmələr təmin
olunmuş tamlıqda kapital alətləri əsasında ödəmələr olaraq təsnif edilir.
Dəyərinin nağd ödənilməsi müəyyənləşdirilmiş səhmlər əsasında ödəmədən kapital alətləri
əsasında ödəməyə keçərkən pay alətləri əsasında ödəməyə düzəlişlərin uçota alınması
Bu düzəlişlər olunana qədər, MHBS 2 şərtlər və şərait ilə bağlı düzəlişlər səbəbilə dəyərinin nağd
ödənilməsi müəyyənləşdirilmiş səhmlər əsasında ödəmədən kapital alətləri əsasında ödəməyə
keçdiyi zamanda baş verən halları nəzərdə tutmamışdır. MUBSŞ aşağıdakı izahatları təqdim edir:
- Belə dəyişikliklərdə dəyərinin nağd ödənilməsi müəyyənləşdirilmiş səhmlər əsasında ödəmə ilə
tanınmış əsl öhdəliyin tanınması dayandırılır və kapital alətləri vasitəsilə həyata keçirilən
ödəmələr düzəliş tarixinə qədər yerinə yetirilmiş xidmətlər dərəcəsində ədələtli dəyərə düzəliş
tarixində tanınır;
- Düzəliş tarixinə öhdəliyin qalıq məbləği və eyni tarixdə kapitalda tanınmış məbləğ arasında fərq
yaranarsa, həmin fərq dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınacaq.
Bu düzəlişlər 1 yanvar 2018-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün
qüvvəyə minir. Erkən tətbiq edilməsinə icazə verilir.
MHBS 16 “İcarələr”, MHBS məruzəçisinin icarələri tanıma, ölçmə, təqdim etmə və açıqlama formasını
müəyyən edir. Standart, icarə müddəti 12 ay və ya daha az olarsa, yaxud baza aktivinin dəyəri az olarsa,
bütün icarələr üzrə aktiv və öhdəlikləri tanımaq üçün icarəçidən tələb olunan vahid mühasibat uçotu
modelini təmin edir. İcarəyə verən MHBS 16-nın yanaşması ilə icarələri əməliyyat və ya maliyyə
icarələri olaraq təsnif etməyə davam edir və icarəyə verənin mühasibat uçotu əsaslı olaraq dəyişməz qalır,
MUBS 17.
MHBS 16, 13 yanvar 2016-cı il tarixində dərc olunmuşdur və 1 yanvar 2019-cu il tarixində və həmin
tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq edilir.
MHBS 17 “Sığorta müqavilələri” standartı 2017-ci ilin may ayında dərc edilmiş və MHBS 4 “Sığorta
müqavilələri” standartını əvəz etmişdir. Yeni standart sığorta müqavilələrinin standart çərçivəsində
tanınması, ölçülməsi, təqdimatı və açıqlanması üzrə qaydaları təyin edir. Müəssisə MHBS 17 “Sığorta
müqavilələri” standartını tərtib etdiyi təkrar sığorta müqavilələrinə və sahib olduğu təkrar sığorta
müqavilələrinə, eləcə də seçim hüququ verən iştirak xüsusiyyətləri ilə buraxdığı investisiya
müqavilələrinə tətbiq edəcək.
17 saylı MHBS 1 yanvar 2021-ci il tarixində və ya bundan sonra başlayan illik hesabat dövrləri üzrə
qüvvədədir. MHBS 15 “ Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər” və MHBS 9 “Maliyyə alətləri”
standartları ilə birlikdə tətbiq edilərsə erkən tətbiqinə də icazə verilir.
BMHŞK 23 “Gəlir vergisi ilə bağlı yanaşmalarda qeyri-müəyyənlik”, 12 saylı MUBS-a əsasən
gəlir vergisi ilə bağlı metodlarda qeyri-müəyyənlik olduqda, vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin),
vergi bazalarının, istifadə edilməmiş vergi zərərlərinin, istifadə edilməmiş vergi kreditlərinin və vergi
dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu, xüsusi olaraq aşağıdakıları nəzərdə tutur:
• vergi ilə bağlı yanaşmaların kollektiv olaraq nəzərə alınması;
• vergi orqanlarının təftişlərinə dair fərziyyələr;
• vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin), vergi bazalarının, istifadə edilməmiş vergi zərərlərinin,
istifadə edilməmiş vergi kreditlərinin və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi; və
• fakt və vəziyyətlərə dəyişikliklərin təsiri.
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Bu şərh, 1 yanvar 2019-cu il tarixindən və ya ondan sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq edilir.
2015-2017-ci illəri əhatə edən dövr üzrə MHBS-lərə illik düzəlişlər – Beynəlxalq Mühasibat
Uçotu Standartları Şurasının (“BMUSŞ”) illik təkmilləşdirilməsi layihəsi nəticəsində dörd
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (MHBS) düzəlişləri əks etdirir.
Standart

Düzəlişin mövzusu

MHBS 3 “Biznes
Kombinasiyaları” və MHBS 11
“Birgə Razılaşmalar”

MHBS 3-ə düzəlişlər, müəssisə müştərək əməliyyat olan bir biznes üzərində
nəzarət əldə etdikdə, həmin bizneslə bağlı əvvəldən formalaşmış
investisiyanın
yenidən
qiymətləndirilməsinin
zəruri
olduğunu
aydınlaşdırır. MHBS 11-ə düzəlişlər, müəssisə müştərək əməliyyat olan
bir biznes üzərində nəzarət əldə etdikdə, həmin bizneslə bağlı əvvəldən
formalaşmış investisiyasının yenidən qiymətləndirilməsinə ehtiyac
olmadığını aydınlaşdırır.

BMU 12 “Mənfəət Vergisi”

Düzəlişlər, dividendlərin verilməsi ilə bağlı bütün gəlir vergisi nəticələri
(verilməsi ilə bağlı) verginin necə yaranmasından asılı olmayaraq, mənfəət
və ya zərərdə tanınmalıdır.

BMU 23 “Borc üzrə Xərclər”

Düzəlişlər, müvafiq aktivin, nəzərdə tutulduğu istifadəsi yaxud satış üçün
hazır olduqdan sonra hər hansı spesifik borc, ödənilməmiş qaldıqda,
müəssisə ümumi borclarla bağlı kaptallaşdırma dərəcəsini hesablayan
zaman həmin borc qalığı, müəssisənin ümumiyyətlə borc aldığı maliyyə
vəsaitlərinin bir hissəsinə çevrilir.

Bütün bu düzəlişlər, 2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən yaxud ondan sonra baş verəcək.
MUBS 28 “Asılı və Birgə Müssisələrə İnvestisiya Qoyuluşları” standartına dəyişikliklər –
MUBSŞ, asılı təsərrüfat cəmiyyətlərində uzunmüddətli iştirak payına dair 28 saylı MUBS-ə düzəlişlər
hazırlamışdır. Düzəlişə əsasən müəssisə, asılı təsərrüfat cəmiyyətində və ya birgə müəssisədə xalis
investisiyanın bir hissəsini təşkil edən, lakin iştirak payı metodunun tətbiq olunmadığı asılı yaxud birgə
müəssisədə uzunmüddətli mənfəətə 9 saylı MHBS-i tətbiq etməlidir. Düzəliş 1 yanvar 2019-cu il
tarixində və ya ondan sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir.
MHBS 9 “Maliyyə Alətləri” standartına dəyişikliklər – MUBSŞ, mənfi təzminat və maliyyə
öhdəliklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ödənilmiş avansların xüsusiyyətləri haqqında 9 saylı MHBS-ə
dair dəyişiklikləri dərc etmişdir.
Mənfi Təzminat ilə bağlı Ödənilmiş Avansların Xüsusiyyətləri - mənfi təzminat ödəmələri üzrə belə,
amortizasiya olunmuş dəyərdə ölçməyə icazə vermək məqsədilə xitam hüquqlarına dair 9 saylı MHBSin mövcud tələbini dəyişir. MUBSŞ həmçinin, müəssisənin dəyişiklik və ya dəyişdirmə tarixində
mənfəət və ya zərərdə dəyişiklik və ya mübadilə nəticəsində yaranan maliyyə öhdəliyinin amortizasiya
edilmiş dəyərinə hər hansı düzəlişin tanınmasını aydınlaşdırır.
Bu düzəlişlər 1 yanvar 2019-cu il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün
qüvvəyə minir.
6.

TÖRƏMƏ MÜƏSSİSƏNİN UÇOTUNUN LƏĞVİ – DAYANDIRILMIŞ ƏMƏLİYYATLAR
2 oktyabr 2017-ci ildə Qrup, hər birinin nominal dəyəri 20 manat olan 100 adi səhmini 2,000 AZN
müqabilində üçüncü tərəf sayılan resident fiziki şəxsə ötürülməsi yolu ilə “Şami Keçi Fermer
Təsərrüfatı” MMC-də olan 100% səhm payını tamamilə satmışdır. Qrup özünün törəmə müəssisəsini
satdığı üçün, bu müəssisə dayandırılmış əməliyyatlar bölümü üzrə təqdim edilmişdir.
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Qrupun dayandırılmış əməliyyatlar üzrə nəticələri aşağıdakı kimidir:
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Gəlir
Satış dəyəri

-

111
(257)

Ümumi zərər

-

(146)

Ümumi və inzibati xərclər
Əmlak, tikili və avadanlıq üzrə dəyərsizləşmə

(220)
-

(159)
(2,322)

Əməliyyatlar üzrə zərər

(220)

(2,627)

Xarici valyuta üzrə zərər

-

İL ÜZRƏ XALİS ZƏRƏR

(220)

(3)
(2,630)

Dayandırılmış əməliyyatlar üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri

-

183
(131)

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri

-

(3)

Dövr/il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

-

49

Ləğvetmənin Qrupun maliyə vəziyyətinə təsiri
Əmlak, tikili və avadanlıqlar
Bioloji aktivlər
Mal və material
Avadanlıq və digər xidmətlər üzrə ön odəmələr
Ödəniləcək vergilər
Digər öhdəliklər

(1,867)
(464)
(309)
(193)
1
1

Ləğv edilmiş xalis aktivlər

(2,831)

Alınmış məbləğ
Törəmə müəssisənin satışı üzrə zərər

2,764
(67)
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7.

ƏMLAK, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR
Binalar

Tikili və
avadan-lıqlar

Maşın və
avadanlıqlar

Kompüter
və avadanlıqlar

Mebel və
qurğular

Nəqliyyat
vasitələri

Yarımtikililər

Cəmi

İlkin dəyər
1 yanvar 2016-cı il

9,940

16,512

55,181

1,490

846

16,014

134
(55)
1

8
(56)
-

1,051
(1,691)
550

102
(107)
-

5
-

153
(50)
-

-

1,453
(1,959)
551

31 dekabr 2016-cı il

10,020

16,464

55,091

1,485

851

16,117

-

100,028

Əlavələr
Satışlar üzrə silinmələr
Törəmə müəssisənin ləğvi
Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri

(2,028)
3

(1)
-

181
(25)
(15)
-

1,563
68

1,912
(174)
(2,452)
1,107

Əlavələr
Satışlar üzrə silinmələr
Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri

31 dekabr 2017-ci il

(409)
-

165
(128)
1,036

3
(20)
-

99,983

7,995

16,055

56,164

1,468

850

16,258

1,631

100,421

(1,837)

(7,311)

(26,722)

(886)

(644)

(12,387)

-

(49,787)

(920)

(1,402)

-

-

(2,322)

(121)

(218)

(4,019)

(199)

(1,746)

-

(6,427)

(53)
-

(158)
-

1,490
(251)

87
-

33
-

-

(211)
1,610
(251)

Hesablanmış amortizasiya və
dəyərsizləşmə
1 yanvar 2016-cı il
Ehtiyat ayırmaları
Davam edən əməliyyatlar üzrə amortizasiya
tutulmaları
Dayandırılmış əməliyyatlar üzrə amortizasiya
tutulmaları
Satışlar üzrə silinmələr
Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri

-
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Binalar

31 dekabr 2016-cı il

Tikili və
avadanlıqlar

Maşın və
avadanlıqlar

Kompüter
və avadanlıqlar

Mebel və
qurğular

Nəqliyyat
vasitələri

Yarımtikililər

Cəmi

(2,931)

(9,089)

(29,502)

(998)

(768)

(14,100)

-

(57,388)

(120)
163
(44)
(1)

(437)
422
(132)
-

(4,947)
60
(563)

(155)
11
-

(25)
1
-

(1,045)
21
-

-

(6,729)
93
585
(176)
(564)

(2,933)

(9,236)

(34,952)

(1,142)

(792)

(15,124)

-

(64,179)

31 dekabr 2017-ci il

5,062

6,819

21,212

326

58

1,134

1,631

36,242

31 dekabr 2016-cı il

7,089

7,375

25,589

487

83

2,017

-

42,640

İl üzrə amortizasiya tutulmaları
Satışlar üzrə silinmələr
Törəmə müəssisənin ləğvi
Dayandırılmış əməliyyatlar üzrə amortizasiya tutulmaları
Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri
31 dekabr 2017-ci il
Xalis qalıq dəyəri:

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə müvafiq olaraq 10,776 min AZN, və 3,340 min AZN məbləğlərində əmlak, qurğu və avadanlıqlara daxil edilmiş maddələr tam
şəkildə amortizasiya edilmişdir.
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə əmlak, qurğu və avadanlıqlara daxil edilmiş maddələr müvafiq olaraq sıfır AZN və 3,274 min AZN məbləğlərində sığortalanmışdır.
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8.

QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR
Cəmi

Proqram
təminatı və
lisenziyalar

İlkin dəyər
1 yanvar 2016-cı il

145

145

2

2

147

147

Əlavələr
Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri

1,434
63

1,434
63

31 dekabr 2017-ci il

1,644

1,644

1 yanvar 2016-cı il

(67)

(67)

İl üzrə tutulma

(15)

(15)

31 dekabr 2016-cı il

(82)

(82)

İl üzrə tutulma
Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri

(13)
(4)

(13)
(4)

31 dekabr 2017-ci il

(99)

(99)

31 dekabr 2017-ci il

1,545

1,545

31 dekabr 2016-cı il

65

65

Təqdimat valyutasına çevrilmənin təsiri
31 dekabr 2016-cı il

Hesablanmış amortizasiya

Xalis qalıq dəyəri:

44

“AZVİRT” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
KONSOLIDASIYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İLLƏR ÜZRƏ (Davamı)
(min Azərbaycan manatı ilə)

9.

BİOLOJİ AKTİVLƏR
Yetkinlik yaşına
çatmamış keçilər
(AZN ilə)

Südlük
keçilər
(AZN ilə)

Cəmi

İlkin dəyər
1 yanvar 2016-cı il

217

421

638

Əlavələr
Silinmələr

19
(35)

112
(137)

131
(172)

31 dekabr 2016-cı il

201

396

597

(201)
-

(396)
-

(597)
-

1 yanvar 2016-cı il

(20)

(38)

(58)

İl üzrə tutulma
Silinmələr

(20)
-

(40)
30

(60)
30

December 31, 2016

(40)

(48)

(88)

İl üzrə tutulma
Törəmə müəssisənin ləğvi

(15)
55

(30)
78

(45)
133

Törəmə müəssisənin ləğvi
31 dekabr 2017-ci il
Hesablanmış amortizasiya

31 dekabr 2017-ci il

-

-

-

31 dekabr 2017-ci il

-

-

-

31 dekabr 2016-cı il

161

348

509

Xalis qalıq dəyəri:

10.

MÜŞTƏRİDƏ SAXLANILAN VƏ SONRADAN GERİ QAYTARILMASI GÖZLƏNİLƏN
VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

“Koridori Srbije” Ltd. şirkətində saxlanılan
və geri qaytarılması gözlənilən vəsaitlər

462

-

Cəmi müştəridə saxlanılan və geri
qaytarılması gözlənilən vəsaitlər

462

-
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Qrup və “Koridori Srbije” Ltd. arasında Serbiya Respublikasında E-763 Magistral avtomobil yolunun
inşası üzrə müqavilə razılığına əsasən “Koridori Srbije” Ltd. şirkətinin görülən işlərin keyfiyyəti üçün
zəmanət olaraq yerinə yetirilmiş işlərin dəyərinin 5 faizini saxlamaq hüququna malikdir. 31 dekabr
2017-ci il tarixinə Qrupun keyfiyyətin zəmanəti olaraq, “Koridori Srbije” Ltd. Şirkətindən alınacaq
vəsaitləri 462 min AZN təşkil etmişdir. (2016-ci il: sıfır) Rəhbərlik bu əmanətlərin tamamilə toplana
biləcəyindən və əlavə işlərlə bağlı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təsir
olmayacağından əmindir.
11. ÖDƏNİLMİŞ ƏDV
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Ödənilmiş ƏDV

2,898

5,475

Cəmi ödənilmiş ƏDV

2,898

5,475

12. MAL-MATERİAL EHTİYATLARI
Mal-material ehtiyatları qalığı aşağıdakılardan ibarətdir:
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Tikinti materialları
Ehtiyat hissələri
Davam edən işlər
Yanacaq
Süd məhsulları
Digər

5,861
1,975
720
46
-

8,958
1,366
72
197
783

Cəmi mal-material ehtiyatları, ümumi

8,602

11,376

(1,989)

(661)

6,613

10,715

Çıxılsın: yararsız mal-material ehtiyatlarının
silinməsi (Qeyd:28)
Cəmi mal-material ehtiyatları, xalis

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə mal-material ehtiyatlarına daxil edilmiş vəsaitlər üzrə
mülkiyyət hüquqları məhdudlaşdırılmış aktivlər, eləcə də öhdəliklər üzrə təminat olaraq təqdim
olunmuş aktivlər mövcud olmamışdır.
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13.

MAL-MATERİAL EHTİYATLARI VƏ DİGƏR XƏRCLƏR ÜZRƏ AVANS
31 dekabr
2017-ci il
Mal-material ehtiyatları üzrə avans ödənişləri
Çıxılsın: mal-material ehtiyatları və digər xərclər
üzrə avans ödənişləridə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
(Qeyd:28)
Cəmi mal-material ehtiyatları və xərclər üzrə
avans ödənişləri, xalis

31 dekabr
2016-cı il

3,600

3,582

(688)

(699)

2,912

2,883

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə Qrupun iki müştərisinə 2,583 min AZN və 2,341 min AZN
məbləğlərində cari avans ödənişləri mövcud olmuşdur. Həmin ödənişlər mal-material ehtiyatları və
digər xərclər üzrə cəmi avans ödənişlərinin müvafiq olaraq 89% və 81%-ni təşkil etmişdir.
14.

TƏQDİM OLUNMUŞ KREDİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Kənar tərəflərə təqdim olunmuş kreditlər
Əlaqəli tərəflərə təqdim olunmuş kreditlər

3,046
1,123

2,796
239

Cəmi təqdim olunmuş kreditlər

4,169

3,035

31 dekabr 2017-ci il tarixinə kənar şəxslərə verilmiş kreditlər bir ildən az müddətə 3.98% faiz
dərəcəsi ilə 3,046 min AZN məbləğini təşkil edir. Əlaqəli tərəflərə verilmiş kreditlər bir ildən az
müddətə 6.46% və 3.98% faiz dərəcələri ilə 1,123 min AZN məbləğini təşkil edir (2016: əlaqəli
tərəflərə bir ildən az müddətə 5.34% və 10.81% faiz dərəcələri ilə 2,796 min AZN və 239 min AZN
məbləğində verilmiş kredit).
15. SUBPODRATÇILARDA SAXLANILAN VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlər

1,916

1,953

Cəmi subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər, ümumi

1,916

1,953

(1,024)

(1,114)

892

839

Çıxılsın: subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər üzrə dəyərsizləşmə ilə bağlı
ehtiyatlar
Cəmi subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər, xalis
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Subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatda dəyişikliklər aşağıda təqdim
olunmuşdur:
2016-cı il

2017-ci il
1 yanvar tarixinə qalıq

(1,114)

Ehtiyatda xalis dəyişiklik (Qeyd 28)

(1,114)

90

31 dekabr tarixinə qalıq

-

(1,024)

(1,114)

Müqavilələrin yerinə yetirilməsi üzrə əmanətlər tikinti layihələrinin əvvəlində layihəni həyata
keçirən şirkətə avans olaraq ödənilir. Vəsaitlər müqavilənin şərtlərinə və tikintinin inkişaf
mərhələsinə uyğun olaraq Qrupa geri ödənilir.
Layihələr üzrə tender əmanətləri müqavilələrin tender dövründə layihəni həyata keçirən şirkətə
avanns olaraq ödənilir. Vəsaitlər tender prosesi tamamlandıqdan sonra, Qrupa geri ödənilir.
16. DEBİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR ALINACAQ VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il
Xarici subpodratçılardan tikinti işləri üzrə alınacaq
vəsaitlər
Yerli subpodratçılardan tikinti işləri üzrə alınacaq
vəsaitlər
Digər xidmətlər üzrə debitor borcları

31 dekabr
2016-cı il

30,294

38,170

16,747
1,264

11,147
-

Cəmi debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər,
ümumi

48,305

49,317

Çıxılsın: debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər
üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatı

(4,280)

(6,982)

Cəmi debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər,
xalis

44,025

42,335

Debitor borclarının və digər alınacaq vəsaitlərin ödəmə müddətlərinin təhlili aşağıda qeyd
olunmuşdur:
Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş
- 90 gündən az vaxtı keçmiş
- 90 gündən 180 günədək vaxtı keçmiş
- 180 gündən 365 günədək vaxtı keçmiş

36,007
559
7,459

41,079
256
1,000

Cəmi vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş kreditlər

44,025

42,335

4,280

6,982

Cəmi vaxtı keçmiş debitor borcları, ümumi

48,305

49,317

Çıxılsın: debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər
üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatı

(4,280)

(6,982)

Fərdi olaraq dəyərsizləşmiş
- 365 gündən çox vaxtı keçmiş

Cəmi debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər,
xalis
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Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatda dəyişikliklər aşağıda
təqdim olunmuşdur:
2016-cı il

2017-ci il
1 yanvar tarixinə qalıq

(6,982)

(6,042)

2,702

(940)

(4,280)

(6,982)

Dəyərsizləşmə ehtiyatlarında xalis dəyişiklik
31 dekabr tarixinə qalıq

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə Qrupun cəmi debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlərin
60% və 90%-ni təşkil edən 26,543 min AZN və 38,170 min AZN məbləğlərində iki müştəridən
alınacaq debitor borcları və digər alınacaq vəsaitləri mövcud olmuşdur.
17. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Nağd pul vəsaitləri
Bankda yerləşdirilən nağd pul vəsaitləri
Overnayt bank əmanətləri

1
499
-

6
3,392
1,298

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

500

4,696

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarxilərinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin istifadəsinə dair
heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdır.
31 dekabr 2016-cı il tarixinə overnayt bank əmanətləri 9, 11 və 90 gün müddətinə müvafiq olaraq
2.00%, 1.75% və 6.50% faiz dərəcəsi ilə “UniCredit” Bank Srbija A.D. Beogradda yerləşdirilmiş pul
vəsaitləri və onların ekvivalentləri ilə əlaqəlidir.
18. DİGƏR AKTİVLƏR
31 dekabr
2017-ci il
Digər maliyyə aktivləri:
İşçilərə təqdim olunmuş kreditlər
Digər
çıxılsın: digər aktivlər üzrə dəyərsizləşmə
Cəmi digər maliyyə aktivləri

31 dekabr
2016-cı il
278
38
(8)

142
13
-

308

155

379
1

276

380

276

688

431

Digər qeyri-maliyyə aktivləri:
Əvvəlcədən ödənilmiş digər vergilər
ƏDV əmanət hesabı
Cəmi digər qeyri-maliyyə aktivləri
Cəmi digər aktivlər
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19.

SUBPODRATÇILARDAN ALINMIŞ VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Xarici subpodratçılardan alınmış əmanətlər

6,920

10,216

Cəmi subpodratçılardan alınmış vəsaitlər

6,920

10,216

Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər magistral yolun inşasının icra olunmasında subpodratçılardan
alınmış qısamüddətli vəsaitlərdir.
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə Qrupun subpodratçılardan alınmış cəmi vəsaitlərin 34% və
43%-ni təşkil edən 2,381 min AZN və 4,371 min AZN məbləğlərində bir subpodratçıdan alınmış
vəsaitlərin cari qalığı mövcud olmuşdur.
20. MÜŞTƏRİDƏN ALINMIŞ AVANSLAR
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

“China Shandong International Economic &
Technical” Ltd.-dən alınmış avanslar
“Koridori Srbije”-dən alınmış avanslar

2,059
-

5,221

Cəmi müştəridən alınmış avanslar

2,059

5,221

Müştəridən alınmış avanslar Serbiya Respublikasında 763 saylı Magistral yolun inşası üzrə “China
Shandong International Economic & Technical” Ltd. şirkətindən alınmış avansları əks etdirir.
21. BORC ALINMIŞ VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

“UniCredit” Bank Srbija A.D. Beograd
“Azər-Türk Bank” ASC
“Dəmirbank” ASC

2,132
-

2,180
1,500

Cəmi borc alınmış vəsaitlər

2,132

3,680

31 dekabr 2017-cı il tarixinə borc alınmış vəsaitlər “UniCredit” Bank Srbija A.D. Beograd-dan bir ay
müddətinə rüblük EURLIBOR + 3.5% faiz dərəcəsi ilə 2,132 min AZN məbləğində banklardan
alınmış qısamüddətli borc vəsaitlərini əks etdirir (December 31, 2016: “Azər-Türk Bank” ASC və
“Dəmirbank” ASC-dən bir il müddətinə müvafiq olaraq 15% və 17% illik faiz dərəcəsi ilə 2,180 min
AZN və 1,500 min AZN məbləğlərində banklardan alınmış qısamüddətli borc alınmış vəsaitlər). Borc
alınmış vəsaitlər təminatsızdır.
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22. KREDİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR
31 dekabr
2017-ci il
Xarici subpodratçılara olan kreditor borcları
və digər ödəniləcək vəsaitlər
Yerli subpodratçılara olan kreditor borcları
və digər ödəniləcək vəsaitlər
Cəmi kreditor borcları və digər
ödəniləcək vəsaitlər

31 dekabr
2016-cı il

19,210

21,686

3,749

8,313

22,959

29,999

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə Qrupun cəmi kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlərin
33% və 17%-ni təşkil edən 7,643 min AZN və 5,121 min AZN məbləğlərində iki müştəriyə
ödəniləcək kreditor borclarının və digər vəsaitlərin qalıqları mövcuddur.
Müqavilələrə əsasən, xidmət və təchizat üçün ödəniş üzrə orta kredit dövrü 30-60 günə qədərdir.
Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlərin sektor üzrə təhlili aşağıdakı kimidir:
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Tikinti
Enerji
Xidmət
Digər

11,812
6,365
2,989
1,793

14,466
11,921
1,890
1,722

Cəmi kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər

22,959

29,999

23. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR
31 dekabr
2017-ci il
Digər maliyyə öhdəlikləri:
Əməkhaqqı və işçilərə ödəniləcək vəsaitlər
Digər
Cəmi digər maliyyə öhdəlikləri

31 dekabr
2016-cı il

1,315
180

801
138

1,495

939

230
177

212
177

407

389

1,902

1,328

Digər qeyri-maliyyə öhdəlikləri:
Dövlət və yerli fondlara ödəniləcək vəsaitlər
Tikinti müqavilələri üzrə ehtimal olunan zərərlər üçün təminat haqqı
Cəmi digər qeyri-maliyyə öhdəlikləri
Cəmi digər öhdəliklər
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24. SƏHMDAR KAPİTALI
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə 129 min AZN təşkil edən səhmdar kapitalı bir səhmin
nominal dəyəri 3,225 AZN olan 40 səhmdən ibarətdir.
Qrupun mülkiyyətinə aid məlumatlar üçün Qeyd 1-ə baxın.
İl ərzində elan edilmiş və ödənilmiş dividendlər aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr 2017-ci il
tarixində başa çatmış
il üzrə

31 dekabr 2016-cı il
tarixində başa
çatmış il üzrə

3,029
(3,029)

-

-

-

1 yanvar tarixinə ödəniləcək dividentlər
İl üzrə elan edilmiş dividentlər
İl üzrə ödənilmiş dividentlər
31 dekabr tarixinə ödəniləcək dividentlər

25. TİKİNTİ MÜQAVİLƏLƏRİ ÜZRƏ GƏLİRLƏR

Yerli tiktinti müqavilələri üzrə gəlirlər
Xarici tikinti müqavilələri üzrə gəlirlər
Cəmi tikinti müqavilələri üzrə gəlirlər

31 dekabr 2017-ci il
tarixində başa
çatmış il üzrə

31 dekabr 2016-cı
il tarixində başa
çatmış il üzrə
(yenidən təsnif
olunmuş)

67,298
40,063

50,068
138,474

107,361

188,542

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə cəmi tikinti müqavilələri üzrə gəlirlərin 30% və 21%-ni
təşkil edən 32,640 min AZN və 39,103 min AZN məbləğlərində tikinti müqavilələri üzrə gəlirlərə
daxil edilmiş vəsaitlər bir müştəridən alınmışdır.
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26. TİKİNTİ ÜZRƏ MAYA DƏYƏRİ
31 dekabr 2017-ci
il tarixində başa
çatmış il üzrə

31 dekabr 2016-cı
il tarixində başa
çatmış il üzrə
(yenidən təsnif
olunmuş)

Subpodratçı xərcləri
Material xərcləri
Əməkhaqqı və əlaqəli xərclər
Əmlak, qurğu və avadanlıqların amortizasiya
xərcləri
Yanacaq xərcləri
Daşınma xərcləri
Sosial sığorta xərcləri
Təmir və texniki xidmət xərcləri
İcarə xərcləri
Kommunal xərclər
Neft və sürtkü yağları
İşgüzar səfər xərcləri
Sığorta xərcləri
Mənfəət vergisindən başqa vergilər
Rabitə xərcləri
Sağlamlıq və təhlükəsizlik xərcləri
Digər

40,412
17,715
12,980

99,760
26,061
12,406

5,906
3,794
3,303
2,225
1,823
696
525
416
369
201
125
50
80

5,546
6,773
1,805
2,287
1,832
528
470
302
459
225
116
222
308
179

Cəmi tikinti üzrə xərclər

90,620

159,279

27. ÜMUMİ VƏ İNZİBATİ XƏRCLƏR

Məsləhət və peşəkar xidmətlər
Əməkhaqqı və əlaqəli xərclər
İşgüzar səfər xərcləri
Köhnəlmə və amortizasiya
Sığorta xərcləri
Yanacaq xərcləri
Sosial sığorta
Ofis təchizatı
Təhlükəsizlik xərcləri
Rabitə xərcləri
Bank tutulmaları
Mənfəət vergisindən başqa vergilər
Sponsorluq xərcləri
İcarə xərcləri
Üzvlük haqqları
Nümayəndəlik xərcləri
Təmir və texniki xidmət xərcləri
Reklam xərcləri
Kommunal xərclər
Cərimə və sanksiyalar
Digər
Cəmi ümumi və inzibati xərclər
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31 dekabr 2017-ci il
tarixində başa
çatmış il üzrə

31 dekabr 2016-cı il
tarixində başa
çatmış il üzrə

2,353
1,794
1,228
1,057
989
578
382
360
284
272
216
212
88
81
75
62
40
20
10
382

784
1,037
931
1,167
145
439
254
196
47
239
260
210
323
81
13
36
37
119
34
25
465

10,483

6,842

“AZVİRT” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
KONSOLIDASIYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İLLƏR ÜZRƏ (Davamı)
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28.

DİGƏR XƏRCLƏR
31 dekabr 2017-ci il
tarixində başa çatmış
il üzrə

31 dekabr 2016-cı il
tarixində başa çatmış
il üzrə

Satılmayan mal-material ehtiyatlarının
Zəmanətlər
silinməsi üzrə ehtiyatlar
Bioloji aktivlərin silinməsi üzrə zərər
Digər

1,328
8

368
177
142
61

Cəmi digər xərclər

1,336

748

29. DİGƏR GƏLİRLƏR
31 dekabr 2017-ci il
tarixində başa
çatmış il üzrə

31 dekabr 2016-cı il
tarixində başa
çatmış il üzrə

3-cü tərəflərdən toplanmış cərimələr üzrə gəlirlər
Əmlak, qurğu və avadanlıqların silinməsi üzrə
gəlirlər
Subpodratçılara əmanətlər üzrə dəyərsizləşmənin
bərpası
Mal və material və digər xidmətlər üçün öncədən
ödəmələr üzrə dəyərsizləşmənin bərpası
Materialların satışından daxilolmalar
Digər

1,146

85

240

83

90

-

11
21

205
182

Cəmi digər gəlirlər

1,508
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30. MƏNFƏƏT VERGİSİ
Qrup ödəniləcək cari mənfəət vergisi, eləcə də aktiv və öhdəlikləri üzrə vergi bazalarını fəaliyyət
göstərdiyi ölkələrin vergi qanunvericiliyinə əsasən hesablayır və uçotda əks etdirir ki, bu da MHBSdən fərqli ola bilər.
Qrup bəzi xərclərin vergiyə cəlb olunmadığından və bəzi gəlirlərin vergi məqsədləri üçün vergidən
azad olması nəticəsində daimi vergi fərqləri ilə üzləşir.
Təxirə salınmış vergilər maliyyə hesabatları məqsədləri üçün uçota alınan aktiv və öhdəliklərin
balans dəyəri ilə verginin hesablanması məqsədilə istifadə edilən məbləğlər arasındakı müvəqqəti
fərqlər üzrə xalis vergi təsirini əks etdirir. 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə olan müvəqqəti
fərqlər əsasən gəlir və xərclərin tanınması üzrə müxtəlif metodlar/zaman müddətləri, eləcə də
müəyyən aktivlər üzrə vergi-uçot əsaslı fərqlərdən yaranan müvəqqəti fərqlər ilə əlaqəlidir.
Azərbaycan Respublikasının və Serbiya Respublikasının vergi qanunvericiliyi xüsusilə müxtəlif şərh
və dəyişikliklər yarada bilər. Bundan əlavə, rəhbərliyin vergi qanunvericiliyi haqqında şərhləri vergi
orqanlarının şərhlərindən fərqlənə bilər, əməliyyatlara vergi orqanları tərəfindən etiraz edilə bilər və
nəticədə Qrupa bu maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli ola biləcək vergi, cərimə və faizlər təyin
edilə bilər.
Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə qalıqlardakı ümumi hərəkət aşağıdakı kimidir:
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31 dekabr 2017-ci il
tarixində başa
çatmış il üzrə
İlin əvvəlində

31 dekabr 2016-cı
il tarixində başa
çatmış il üzrə

(10)

(810)

Təqdimat valyutasına çevrilmə
Mənfəət və zərər hesablarına tutulmalar

(418)

(1)
801

İlin sonunda

(428)

(10)

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə olan müvəqqəti fərqlərə aşağıdakılar daxildir:
31 dekabr
2017-ci il
Vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər:
Debitor borcları və digər alınacaq vəaitlər
Mal-material ehtiyatları və digər xərclər üzrə
avans ödənişləri
Subpodratçılarda saxlanılan əmanətlər
Mal-material ehtiyatları
Əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə avans
ödənişləri
Qeyri-maddi aktivlər
Digər aktivlər
Digər öhdəliklər

31 dekabr
2016-cı il

2,851

6,982

1,065
1,077
2,232

1,271
1,114
915

406
10
569
567

291
7
512

8,777

11,092

Vergi bazasını artıran müvəqqəti fərqlər:
Əmlak, tikili və avadanlıqlar

(10,916)

(11,142)

Cəmi vergi bazasını artıran müvəqqəti
fərqlər

(10,916)

(11,142)

Xalis vergi bazasını artıran müvəqqəti
fərqlər

(2,139)

(50)

(428)

(10)

Cəmi vergi bazasını azaldan müvəqqəti
fərqlər

Xalis təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
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Maliyyə mənfəəti ilə mənfəət vergisi xərci arasında əlaqə 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərində
başa çatmış illər üzrə aşağıdakı kimi izah edilir:

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir
Qanunla təyin edilmiş vergi dərəcələri
Qanunla təyin edilmiş vergi dərəcəsi ilə nəzəri vergi
Daimi fərqlər üzrə vergi təsiri

31 dekabr 2017-ci
il tarixində başa
çatmış il üzrə

31 dekabr 2016-cı
il tarixində başa
çatmış il üzrə

10,959

17,436

20%

20%

(2,192)
(277)

(3,487)
(166)

31 dekabr 2017-ci
il tarixində başa
çatmış il üzrə
Mənfəət vergisi xərci
Cari mənfəət vergisi xərcləri
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyində
dəyişiklik
Mənfəət vergisi xərcləri

31 dekabr 2016-cı
il tarixində başa
çatmış il üzrə

(2,469)

(3,653)

(2,051)

(4,454)

(418)

801

(2,469)

(3,653)

Cari vergi qanunvericiliyinə əsasən, Qrup şirkətlərinin müxtəlif vergi zərərləri və cari vergi aktivləri
digər Qrup şirkətlərinin cari vergi öhdəlikləri və vergi tutulan mənfəətlərinə qarşı əvəzləşdirilə
bilməz və müvafiq olaraq vergilər konsolidasiya edilmiş vergi zərərləri olduqda hesablanır. Buna
görə təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri yalnız həmin vergiyə cəlb olunan müəssisəyə aid
olduqda əvəzləşdirilir.
31. TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR
Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində Qrup müştərilərinin tələbatlarını qarşılamaq məqsədilə
müəyyən şərti risklər yarada bilən, lakin maliyyə vəziyyəti hesabatında əks etdirilməyən maliyyə
alətlərində tərəf kimi çıxış edir. Müxtəlif kredit risklərinə malik bu alətlər konsolidasiya edilmiş
maliyyə vəziyyəti hesabatında öz əksini tapmamışdır.
Müştərilərin öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikləri hallarda, girov və zəmanətlərin dəyərsiz olduğu
zaman şərti öhdəliklər və təəhhüdlər üzrə Qrupun maksimal kredit itkisi, bu maliyyə alətlərini
yaradan müqavilələr üzrə göstərilən məbləğlər şəklində təyin edilir.
Qrup şərti öhdəliklər üzrə, maliyyə vəziyyəti hesabatında əks etdirilən öhdəliklərində tətbiq edilən
kredit nəzarət və idarəetmə siyasətindən istifadə edir.
Kapital öhdəlikləri
Qrupun 31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərində hazırlanmış kapital xərcləri üzrə əhəmiyyətli
öhdəlikləri mövcud olmamışdır.
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Məhkəmə proseduraları
Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində müştərilər və üçüncü şəxslər tərəfindən Qrupa qarşı
iddialar irəli sürülür. Qrupun rəhbərliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli zərər
baş verməyəcəkdir və müvafiq olaraq maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün heç bir
ehtiyat yaradılmamışdır.
Vergi qanunvericiliyi
Azərbaycan vergi qanunvericiliyindəki müddəalara bəzən müxtəlif şərhlər və dəyişikliklər edilir və
bu dəyişikliklər müxtəlif mənalarda şərh edilə bilər və nəticədə Azərbaycan vergi orqanları bu
müddəaları özləri hesab etdikləri kimi şərh edə bilərlər. Praktikada, Azərbaycan vergi orqanları belə
hallarda adətən vergi ödəyicilərinin əleyhinə qərar çıxarırlar ki, nəticədə vergi ödəyiciləri öz
hüquqlarını məhkəmə vasitəsilə müdafiə etməyə məcbur olurlar. Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan vergi orqanları məhkəmə orqanları tərəfindən təqdim edilmiş “haqsız vergi qazancı”,
“əməliyyatın əsas kommersiya məqsədi” konsepsiyalarından və “əməliyyatın kommersiya
mahiyyəti/(məqsədi)” kriteriyasından istifadə edə bilərlər.
Belə qeyri-müəyyənliklər, əsasən maliyyə alətlərinin/derivativlərin və transfer qiymətini təyin etmək
məqsədilə əməliyyatın bazar qiymətinin istifadə edilməsi zamanı vergi qanunvericiliyinə uyğun
olaraq edilmiş şərhinə aid edilə bilər. Bu hallar eləcə də kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılması
zamanı yaranan müvəqqəti fərqlərin və bunun vergi öhdəliyinə təsirinin vergi orqanları tərəfindən
mənfəət vergisi bazasının bilərəkdən azaldılması kimi şərh edilməsinə aid edilə bilər. Rəhbərlik
əmindir ki, bütün lazımi vergilər hesablanmış, öhdəliklər yaradılmışdır və ona görə də əlavə vergi
ehtiyatının yaradılmasına ehtiyac yoxdur.
Ümumiyyətlə, vergi ödəyicilərinin audit tarixindən əvvəlki üç ilə aid maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti
vergi orqanları tərəfindən yoxlanıla bilər. Bundan əlavə, vergi yoxlamaları başa çatsa belə aparılmış
yoxlamaların daha yüksək vergi orqanları tərəfindən yoxlanılması ehtimalı da istisna edilmir.
Həmçinin, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının müddəalarına əsasən vergi
yoxlamasının əhatə etdiyi üç illik limit, məhkəmənin qərarına əsasən vergi ödəyicisinin vergi
orqanlarını bilərək yanlış yönləndirdiyi və onlara yanlış yönləndirici məlumatlar verdiyi hallarda
uzadıla bilər.
32. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR
MUBS 24 “Əlaqəli tərəflərlə bağlı qeydlər” standartının tələblərinə əsasən əlaqəli tərəflər və ya
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarətdir:
(a)

(b)
(c)
(ç)
(d)

Qrupun birbaşa, dolayısı yolla və ya hər hansı bir üçüncü tərəf vasitəsilə nəzarət etdiyi,
nəzarətində olduğu və ya bərabər nəzarət altında olduğu tərəflər (buraya ana şirkətlər, törəmə
müəssisələr, eyni səviyyədə olan törəmə müəssisələr aiddir); Qrupun fəaliyyətində marağı və
bu fəaliyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmək imkanı olan şəxslər; və Qrupun fəaliyyətinə
ortaq nəzarət həyata keçirən şəxslər;
Assosiasiya edilmiş müəssisələr – Qrup tərəfindən fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərilə biləcək, lakin törəmə və ya birgə müəssisə olmayan tərəflər;
Qrupun tərəf kimi çıxış etdiyi birgə müəssisələr;
Qrupun və ya ana şirkətin idarə heyətinin üzvləri;
(a) və ya (ç) bəndlərində göstərilən şəxslərin yaxın ailə üzvləri;
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(e)

(ç) və ya (d) bəndlərində göstərilən şəxslər tərəfindən birbaşa və ya dolayısı yolla səsvermə
hüquqlarının əhəmiyyətli hissəsini əlində cəmləşdirən nəzarətdə olan tərəflər, müəssisələr və
birgə müəssisələr aiddir; və ya

(a)

(ə) İş müddəti bitdikdən sonra Qrupun keçmiş işçiləri və ya Qrupun əlaqəli olduğu şəxs
tərəfindən alınacaq mükafatlar.

31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə Qrup və digər əlaqəli tərəflər arasındakı əməliyyatların
təfərrüatları aşağıda qeyd edilmişdir:
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Əlaqəli
tərəflərlə
olan əməliyyatlar

Konsolidasiya
edilmiş maliyyə
hesabatlarında
bu bənd üzrə
cəmi məbləğ

Təqdim olunmuş kreditlər

Əlaqəli
tərəflərlə
olan əməliyyatlar

Konsolidasiya
edilmiş maliyyə
hesabatlarında bu
bənd üzrə cəmi
məbləğ

4,169

- Əlaqəli tərəflərə təqdim olunmuş kreditlər

1,123

3,035
239

Ümumi və inzibati xərclər

10,483

- Təqdimat xərcləri

7,001

62

Maliyyə gəlirləri
- Əlaqəli tərəflərdən alınmış maliyyə
gəlirləri

36
7

16

7

13

Direktorlar və rəhbərliyin əsas üzvlərinin mükafatlandırılması aşağıdakı kimi olmuşdur:
31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

Əlaqəli
tərəflərlə
olan əməliyyatlar

Konsolidasiya
edilmiş maliyyə
hesabatlarında
bu bənd üzrə
cəmi məbləğ

Əlaqəli
tərəflərlə
olan əməliyyatlar

Konsolidasiya
edilmiş maliyyə
hesabatlarında
bu bənd üzrə
cəmi məbləğ

- qısa müddətli işçi müavinətləri

181

16,657

112

16,143

Cəmi

181

16,657

112

16,143

Əsas idarəetmə heyətinin
kompensasiyası:

33. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ
31 dekabr 2017 və 2016-cı il tarixlərinə Qrupun ədalətli dəyərdə ölçülən maliyyə alətləri mövcud
olmamışdır.
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Aşağıda qeyd olunmuş cədvəldə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri ədalətli dəyərdə ölçülmür və hər bir
ədalətli dəyər ölçməsinin təsnifləşdirildiyi ədalətli dəyər iyerarxiyasında mövcud olan səviyyələr ilə
təhlil edilir.
Aşağıdakılardan istifadə etməklə ədalətli dəyərin ölçülməsi
Qiymətləndirmə
tarixi

Ədalətli dəyərləri açıqlanan
aktivlər
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər
Debitor borcları və digər
alınacaq vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Digər maliyyə aktivləri
Ədalətli dəyərləri açıqlanan
öhdəliklər
Subpodratçılardan alınmış
vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər
ödəniləcək vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

Fəal bazarda
təyin olunmuş
qiymətlər
(Səviyyə 1)

Müşahidə
edilə bilən
əhəmiyyətli
məlumatlar
(Səviyyə 2)

Müşahidə
edilə bilməyən
əhəmiyyətli
məlumatlar
(Səviyyə 3)

Cəmi
2017-ci il

31 dekabr 2017-ci il

-

-

4,169

4,169

31 dekabr 2017-ci il

-

-

892

892

31 dekabr 2017-ci il

-

-

44,025

44,025

31 dekabr 2017-ci il
31 dekabr 2017-ci il

500
-

-

308

500
308

31 dekabr 2017-ci il
31 dekabr 2017-ci il

-

-

6,920
2,132

6,920
2,132

31 dekabr 2017-ci il
31 dekabr 2017-ci il

-

-

22,959
1,495

22,959
1,495

Aşağıdakılardan istifadə etməklə ədalətli dəyərin ölçülməsi
Qiymətləndirmə
tarixi

Ədalətli dəyərləri açıqlanan
aktivlər
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər
Debitor borcları və digər
alınacaq vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Digər maliyyə aktivləri
Ədalətli dəyərləri açıqlanan
öhdəliklər
Subpodratçılardan alınmış
vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər
ödəniləcək vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

Fəal bazarda
təyin olunmuş
qiymətlər
(Səviyyə 1)

Müşahidə
edilə bilən
əhəmiyyətli
məlumatlar
(Səviyyə 2)

Müşahidə
edilə bilməyən
əhəmiyyətli
məlumatlar
(Səviyyə 3)

Cəmi
2016-cı il

31 dekabr 2016-cı il

-

-

3,035

3,035

31 dekabr 2016-cı il

-

-

839

839

31 dekabr 2016-cı il

-

-

42,335

42,335

31 dekabr 2016-cı il
31 dekabr 2016-cı il

4,696
-

-

155

4,696
155

31 dekabr 2016-cı il
31 dekabr 2016-cı il

-

-

10,216
3,680

10,216
3,680

31 dekabr 2016-cı il
31 dekabr 2016-cı il

-

-

29,999
939

29,999
939
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Ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri
Aşağıdakı qeydlər, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən Qrupun
maliyyə alətlərinin qalıq dəyərləri və ədalətli dəyərlərin növü ilə müqayisə edilir. Cədvəldə qeyrimaliyyə aktivlərinin və qeyri-maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyərləri daxil deyildir.
Ədalətli dəyəri qalıq dəyərinə yaxın olan aktivlər və öhdəliklər
Likvid və ya ödəmə dövrü qısamüddətli (üç aydan daha az) olan maliyyə aktivləri və maliyyə
öhdəlikləri üzrə hesab edilir ki, qalıq dəyərləri ədalətli dəyərlərinə yaxındır. Bu fərziyyə həmçinin
xüsusi ödəmə müddəti və dəyişən dərəcəli maliyyə alətləri olmadan, depozitlərə də tətbiq edilir.
Sabit və dəyişən dərəcəli maliyyə alətləri
Fəal bazar qiyməti olan borc alətləri üzrə ədalətli dəyər təyin edilmiş bazar qiymətləri əsasında
müəyyən edilir. Fəal bazar qiyməti olmayan borc alətlərinin ədalətli dəyəri, hal-hazıırda oxşar şərtlər,
kredit riski və qalan ödəmə müddəti üzrə borc üçün mövcud olan dərəcələr istifadə etməklə pul
vəsaitlərinin gələcək hərəkəti azaldılmaqla qiymətləndirilir.
34. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ
Qrupun fəaliyyəti üçün risklərin idarə edilməsi əməliyyatların mühüm elementini təşkil edir. Qrupun
əməliyyatlarına təsir göstərəcək əsas risklər aşağıdakılardan ibarətdir:


Kredit riski;




Likvidlik riski;
Bazar riski.

Qrupun rəhbərliyi anlayır ki, səmərəli risklərin idarə oluması sisteminə malik olmaq vacib şərtdir. Bu
məqsədlə, Qrup rəhbərliyi risk idarəetmə qrupu yaratmışdır. Bu qrupun əsas məqsədi Qrupu ehtimal
edilən risklərə qarşı qorumaq və ona qarşıda qoyulan hədəflərə çatmaq imkanı yaratmaqdır. Risklərin
idarə olunması qrupu vasitəsilə Qrupun rəhbərliyi, aşağıdakı risklərin idarə olulnmasına nəzarət edir:
Kredit riski
Qrup kredit riskinə məruz qalır ki, bu zaman maliyyə alətinə tərəf olan bir iştirakçı öz öhdəliyini
yerinə yetirə bilmir və digər tərəf buna görə maliyyə zərərinə uğrayır.
Maksimal kredit riski
Qrupun məruz qaldığı maksimal kredit riski fərdi risklərdən və ümumi iqtisadiyyatın daşıdığı
risklərdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Likvidlik riski
Maliyyə aktivləri və öhdəliklərin ödəmə müddəti üst-üstə düşmədikdə likvidlik riski risk kimi
müəyyənləşdirilir. Likvidlik riski Qrupun maliyyə heyəti tərəfindən idarə olunur. Qrup likvidliyin
idarə olunması üçün rəhbərliyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri likvidlik aktivləri
səviyyəsinin hesab edilməsini; maliyyələşdirmə vəsaitlərinin əldə olunması üzrə imkanların
saxlanılmasını, idarəetmə qaydalarına qarşı təəhhüdlər planı və nizamnamə tələblərinə qarşı maliyyə
vəziyyəti hesabatı likvidlik əmsalının monitorinqinin keçirilməsini tələb edir.
Likvidlik və faiz dərəcəsi risklərinin təhlilləri aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuşdur:
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31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərin ödəniş təhlili aşağıda göstərilən kimi olmuşdur:
Orta çəkili 1 aya qədər
effektiv faiz
dərəcəsi

1 aydan 3
ayadək

3 aydan 1
ilədək

31 dekabr
2017-ci il

-

-

462
4,169

462
4,169

892

-

-

892

44,025

-

-

44,025

500
308

-

-

500
308

45,725

-

4,631

50,356

-

-

6,920

6,920

2,132

-

-

2,132

22,959
1,495

-

-

22,959
1,495

26,586

-

6,920

33,506

Likvidlik boşluğu

19,139

-

(2,289)

Məcmu likvidlik boşluğu

19,139

19,139

16,850

Maliyyə aktivləri:
Podratçılarda saxlanılan
sonradan geri qaytarılması
gözlənilən vəsaitlər
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər
Debitor borcları və digər
alınacaq vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Digər maliyyə aktivləri

5.37%

Cəmi maliyyə aktivləri
Maliyyə öhdəlikləri:
Subpodratçılardan alınmış
vəsaitlər
EURLIBOR
+ 3.5%

Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər
ödəniləcək vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri

31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə öhdəliklərin ödəniş təhlili aşağıda göstərilən kimi olmuşdur:
Orta
çəkili
effektiv
faiz
dərəcəsi
Maliyyə aktivləri:
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan
vəsaitlər
Debitor borcları və digər alınacaq
vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Digər maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə aktivləri

5.37%

1 aya qədər

1 aydan 3
ayadək

3 aydan 1
ilədək

31 dekabr
2016-cı il

-

-

3,035

3,035

839

-

-

839

42,335

-

-

42,335

4,696
155

-

-

4,696
155

48,025

-

3,035

51,060
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Orta
çəkili
effektiv
faiz
dərəcəsi

1 aya qədər

1 aydan 3
ayadək

3 aydan 1
ilədək

31 dekabr
2016-cı il

-

-

10,216
3,680

10,216
3,680

29,999
939

-

-

29,999
939

30,938

-

13,896

44,834

Likvidlik boşluğu

17,087

-

(10,861)

Məcmu likvidlik boşluğu

17,087

17,087

6,226

Maliyyə öhdəlikləri:
Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər
ödəniləcək vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

15.82%

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

Likvidlik və faiz dərəcəsi üzrə təhlillər MHBS 7 standartına müvafiq olaraq aşağıda göstərilən
cədvəllərdə təqdim edilmişdir. Bu cədvəllərdə əks edilən məbləğlər maliyyə vəziyyəti hesabatında
əks etdirilən məbləğlərlə uyğun deyil, ona görə ki, aşağıdakı təqdimat maliyyə öhdəliklərinin
maliyyə vəziyyəti hesabatında effektiv faiz üsulu əsasında təqdim edilmiş ümumi müqavilə üzrə
qalıq ödənişlərini (faizlərin ödənişi daxil olmaqla) əks etdirən ödəniş müddətlərinin təhlillərini əhatə
edir.
31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəniş müddəti üzrə təhlili aşağıda göstərilən
kimi olmuşdur:
1 aya qədər

1 aydan
3 ayadək

3 aydan 1
ilədək

1 ildən
5 ilədək

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Borc alınmış vəsaitlər

2,138

-

-

-

2,138

Cəmi faiz yaradan maliyyə öhdəlikləri

2,138

-

-

-

2,138

Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək
vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

-

-

6,920

-

6,920

22,959
1,495

-

-

-

22,959
1,495

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

26,592

-

6,920

-

33,512

31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəniş müddəti üzrə təhlili aşağıda göstərilən
kimi olmuşdur:
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1 aya qədər

1 aydan
3 ayadək

3 aydan 1
ilədək

1 ildən
5 ilədək

31 dekabr
2016-cı il
Cəmi

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Borc alınmış vəsaitlər

-

-

3,691

-

3,691

Cəmi faiz yaradan maliyyə öhdəlikləri

-

-

3,691

-

3,691

Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək
vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

-

-

10,216

-

10,216

29,999
939

-

-

-

29,999
939

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

30,938

-

13,907

-

44,845

Bazar riski
Bazar riski bazar amillərindəki, o cümlədən valyuta məzənnələri, faiz dərəcələri və əmtəə
qiymətlərindəki dəyişikliklərdən yaranır. Bu amillərdəki dəyişikliklər Qrupun gəlirlərinə və
xərclərinə və ya maliyyə alətlərinin dəyərinə təsir göstərə bilər. Qrupun bazar riskinin idarə
edilməsində məqsəd gəlirlərini optimallaşdıraraq bu riski məqbul olan parametrlər çərçivəsində
saxlamaqdır.
Material və xidmətlərin qiymətlərinin dəyişməsi riski
Qrup istehsal prosesində istifadə olunan material və xidmətlərin qiymətlərinin dəyişməsi riskinə
məruz qalır. Qrup etibarlı təchizatçılarla işləməklə, onlarla uzun müddət ərzində yaranmış işgüzar
əlaqələr qurmaqla və yeni və daha sərfəli resursların təmin edilməsi üçün axtarışlarla bu riskləri idarə
edir.
Faiz dərəcəsi riski
Aşağıdakı cədvəl “risk göstəricisinin ehtimal edilən mümkün dəyişməsi” üsulu ilə hesablanmış və
faizlərin dəyişməsinə Qrupun həssaslığını təqdim edir. Bu dəyişikliklərin həddi rəhbərlik tərəfindən
təyin edilir və onlara təqdim edilən risk hesabatlarında öz əksini tapır.
Vergidən əvvəlki zərərə təsiri:
31 dekabr 2017-ci il
tarixinə
Faiz
dərəcəsi
+1%

Faiz
dərəcəsi
-1%

31 dekabr 2016-cı il
tarixinə
Faiz
dərəcəsi
+1%

Faiz
dərəcəsi
-1%

Maliyyə öhdəlikləri:
Borc alınmış vəsaitlər

21

(21)

37

(37)

Əməliyyat mənfəəti üzərində xalis təsir

21

(21)

37

(37)
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Coğrafi konsentrasiya
Rəhbərlik həmçinin qanunvericilik və tənzimləmə sahəsindəki risklərin idarə edilməsinə və bu
risklərin Qrupun fəaliyyətinə təsirinə nəzarət edir. Bu nəzarət mexanizmi Qrupa Azərbaycan
Respublikasında investisiya mühitinin dəyişməsindən yaranan ehtimal edilən zərərləri minimal
həddə salmağa şərait yaradır. Aktiv və öhdəliklərin coğrafi konsentrasiyası aşağıdakı cədvəldə
göstərilir:
İƏİT
ölkələri

Azərbaycan
Respublikası

Digər qeyri
İƏİT
ölkələri

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Podratçılarda saxlanılan sonradan geri
qaytarılması gözlənilən vəsaitlər
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan əmanətlər
Debitor borcları və alınacaq vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Digər maliyyə akitvləri

892
14,846
36
264

-

462
4,169
29,179
464
44

462
4,169
892
44,025
500
308

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

16,038

-

34,318

50,356

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək
vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

-

-

6,920
2,132

6,920
2,132

3,346
1,287

400
-

19,213
208

22,959
1,495

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

4,633

400

28,473

33,506

XALİS MÖVQE

11,405

(400)

5,845

Azərbaycan
Respublikası

İƏİT
ölkələri

Digər qeyri
İƏİT
ölkələri

31 dekabr
2016-cı il
Cəmi

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlər
Debitor borcları və digər alınacaq
vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Digər maliyyə aktivləri

839

-

3,035
-

3,035
839

2,028
3,240
121

2,762
-

37,545
1,456
34

42,335
4,696
155

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

6,228

2,762

42,070

51,060

3,680

-

10,216
-

10,216
3,680

8,313
919

515
-

21,171
20

29,999
939

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

12,912

515

31,407

44,834

XALİS MÖVQE

(6,684)

2,247

10,663

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək
vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri
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(min Azərbaycan manatı ilə)

Xarici valyuta riski
Məzənnə fərqlərindən asılı olaraq maliyyə alətinin dəyərindəki dəyişmələr xarici valyuta riski
adlanır. Qrupun maliyyə vəziyyəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti mövcud valyuta məzənnələrinin
dəyişməsi zamanı belə risklərin təsirinə məruz qalır.
Qrupun xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsi zamanı məruz qalacağı risklər aşağıdakı cədvəldə
təqdim edilmişdir:
ABŞ dolları

AZN

Avro

Digər
valyuta

31 dekabr
2017-ci il
Cəmi

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Podratçılarda saxlanılan sonradan geri
qaytarılması gözlənilən vəsaitlər
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlər
Debitor borcları və alınacaq vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Digər maliyyə akitvləri

892
14,846
28
264

2,043
4
-

462
3,899
26,553
5
-

270
583
463
44

462
4,169
892
44,025
500
688

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

16,030

2,047

30,919

1,360

50,356

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər r
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək
vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

-

1,592
-

4,429
2,132

899
-

6,920
2,132

3,361
1,287

215
-

16,693
-

2,690
208

22,959
1,495

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

4,648

1,807

23,254

3,797

33,506

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ

11,382

240

7,665

(2,437)
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KONSOLIDASIYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İLLƏR ÜZRƏ (Davamı)
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ABŞ
dolları

AZN

Avro

Digər
valyuta

31 dekabr
2016-cı il
Cəmi

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Təqdim olunmuş kreditlər
Subpodratçılarda saxlanılan vəsaitlər
Debitor borcları və alınacaq vəsaitlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Digər maliyyə akitvləri

839
2,028
3,234
121

2,165
-

3,035
38,142
1,305
34

157
-

3,035
839
42,335
4,696
155

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

6,222

2,165

42,516

157

51,060

3,680

-

10,216
-

-

10,216
3,680

7,970
919

352
-

21,677
20

-

29,999
939

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

12,569

352

31,913

-

44,834

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ

(6,347)

1,813

10,603

157

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Subpodratçılardan alınmış vəsaitlər
Borc alınmış vəsaitlər
Kreditor borcları və digər ödəniləcək
vəsaitlər
Digər maliyyə öhdəlikləri

Xarici valyuta riskinə həssaslıq
Aşağıdakı cədvəl Qrupun ABŞ dollarının və Avronun Azərbaycan manatına nisbətən məzənnəsində
10%-lik artmasına və ya azalmasına həssaslığını təhlil edir. 10% rəhbərlik tərəfindən xarici valyuta
risklərini təhlil edərkən daxili risk hesabatlarında xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsinin Qrupa
təsirini təhlil edərkən istifadə olunur. Həssaslıq təhlili xarici valyutada olan monetar aktiv və
öhdəliklərin hesabat tarixinə qalıq dəyərindən istifadə edir və bu dəyəri məzənnədəki 10%-lik
dəyişiklik üçün uyğunlaşdırır. Əgər xarici ölkələrə verilən kreditlər və xaricdəki əməliyyatlar üzrə
verilən kreditlər borc verənin və ya borc alanın valyutasında deyilsə bu məbləğlər də həssaslıq
təhlilinə daxil edilir.
AZN/ABŞ
Dolları
+10%
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət üzrə xalis təsir

24

AZN/ABŞ
Dolları
+10%
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət üzrə xalis təsir

181

31 dekabr 2017-ci il tarixinə
AZN/ABŞ AZN/Avro AZN/Avro
Dolları
+10%
-10%
-10%
(24)

767

(767)

31 dekabr 2016-cı il tarixinə
AZN/ABŞ AZN/Avro AZN/Avro
Dolları
+10%
-10%
-10%
(181)

1,060

(1,060)

Qiymət riski
Qiymət riski bazar qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində, bu dəyişikliklərin konkret qiymətli kağıza və
ya onu yerləşdirən tərəfə məxsus amillərdən və ya bazarda alınıb-satılan bütün qiymətli kağızlara
təsir göstərən amillərdən asılı olaraq, maliyyə alətinin dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar riskdir. Qrup
ümumi və ya xüsusi bazar dəyişmələrindən yaranan qiymət risklərinə məruz qalır.
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Kapitalın idarə edilməsi
Kapitalın idarə edilməsində Qrupun məqsədləri onun fəaliyyətinin davam etmək qabiliyyətini
qorumaq üçün iştirakçıların mənfəətini qaytarmaq və cəlb olunmuş və şəxsi vəsaitlərin optimal
strukturunun qorunmasıdır.
Qrupun rəhbərliyi mütəmadi olaraq öz kapitalının strukturunu təhlil edir. Bu təhlilin nəticələri
əsasında Qrup kapital balansının cəmi strukturunun saxlanmasına yönəldilmiş tədbirlər həyata
keçirir.
Qrupun əsas maliyyə öhdəlikləri borc öhdəlikləri, maliyyə lizinqi öhdəlikləri və kreditor borcları və
ödəniləcək digər vəsaitlərdir. Bu maliyyə alətlərinin əsas məqsədi Qrupun fəaliyyəti üçün vəsait cəlb
etməkdir.
Həssaslıq təhlilinin məhdudiyyətləri
Yuxarıda göstərilən cədvəllərdə qeyd olunan təsirlər yalnız bir təxminin dəyişməsini və bu zaman
digər təxminlərin sabit qaldığını nəzərdə tutur. Reallıqda isə, təxminlər və digər faktorlar arasında
korrelyasiya mövcuddur. O da qeyd edilməlidir ki, bu həssaslıq münasibətləri xətti şəkildə deyil, və
bu nəticələri daha böyük və ya daha kiçik təsirləri ölçmək üçün interpolyasiya və ya ekstrapolyasiya
etmək olmaz.
Həmçinin, həssaslıq təhlilində Qrupun aktiv və öhdəliklərini mütəmadi olaraq idarə etməsi nəzərə
alınmır. Əlavə olaraq, Qrupun maliyyə vəziyyəti istənilən zaman faktiki bazar dəyişmələrinin
nəticəsində dəyişə bilər. Məsələn, Qrupun maliyyə risklərinin idarə olunması strategiyası, bazardakı
dəyişikliklərdən yaranan risklərə qarşı Qrupu qorumağı qarşısına məqsəd qoyur. İnvestisiya
bazarlarında müşayiət edilən düşmələr zamanı qiymətlər müəyyən həddin altına düşdükdə, rəhbərlik
investisiyaların satılmasına, investisiya portfelinin strukturunun dəyişdirilməsinə qərar verə bilər və
ya digər qoruyucu qərarlar qəbul edə bilər. Nəticədə, aktivlər bazar dəyəri ilə göstərildiyinə görə,
təxminlərdə baş verən dəyişikliklər öhdəliklərə faktiki təsir göstərməyə bilər.
Bu kimi hallarda, öhdəlik və aktivlərin ölçülməsində istifadə edilən müxtəlif üsullar səhmdar
kapitalında böyük dəyişikliklər yarada bilər.
Yuxarıda göstərilən həssaslıq təhlilinin digər məhdudiyyətlərindən biri Qrupun təxminlərinə görə
ehtimal edilən riskləri təqdim etmək məqsədilə yalnız qısa müddətdə bazar dəyişmələri ilə əlaqədar
proqnozlaşdırılması çətin olan fərziyyələrdən istifadə etməsidir. Bu zaman təxmin edilir ki, bütün
faiz dərəcələri eyni qaydada və istiqamətdə dəyişir.
35. HESABAT TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR
26 oktyabr 2017-ci il tarixində, Qrup 3,536,414 min som məbləğində dəyərləndirilən Bişkek-Oş
Yolunun Yenidənqurulması Layihəsinin 4-cü fazası üzrə tenderdə qalib olmuşdur. Layihənin ilkin
mərhələsinin 2018-ci ildə başlanması və üç il ərzində tamamlanması planlaşdırılır.
2018-ci il ərzində Qrupun İdarə Heyəti 1,513 min AZN məbləğində dividend elan etmişdir.
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