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1. GİRİŞ 

 

“Azəralüminium” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (“Cəmiyyət”) 2018-ci ildə təsis edilmiş və  

16 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 1305481501 

saylı vergi eyniləşdirmə nömrəsi ilə məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti kimi qeydiyyata alınmışdır. 

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin səhmdar strukturu aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 
31 dekabr 

2021-ci il 

 31 dekabr 

2020-ci il 

 
Mülkiyyət, %  Mülkiyyət, % 

    
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 100.00  100.00 

    
Cəmi 100.00  100.00 

 

 

Cəmiyyətin ən üst nəzarət subyekti “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. 

 

Cəmiyyətin fəaliyyəti 

 

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı şirkəti, həmçinin 

Cənubi Qafqazda yeganə ilkin alüminium istehsalçısıdır. Cəmiyyətin əsas fəaliyyəti alüminium 

kompleksində və digər obyektlərdə cəmləşdirilmişdir. Bu fəaliyyətə istehsal prosesində müasir 

texnologiyaların yeniliklərindən istifadə edərək fasiləsiz tökmə rulonlar, külçələr və soyuqyayma 

məhsullar kimi ilkin alüminium və əlavə məhsulların istehsalı daxildir. Ümumilikdə istehsal prosesi 

ən yüksək beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verdiyindən dünyanın müxtəlif bazarlarında geniş 

istifadə və tətbiq olunur. 

 

Qeydiyyat ünvanı və iş yeri: 

 

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasında təsis edilmişdir. Cəmiyyətin qeydə alınmış hüquqi ünvanı 

Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, mənzil 35, Bakı, Azərbaycan Respublikasıdır. Cəmiyyətin əsas iş 

yeri Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, AZ2000, Yevlax Şossesi 53-dür. 

 

Cəmiyyətin əməliyyat mühiti 

 

2020-ci ildə koronavirus pandemiyasının yayılması qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir göstərmişdir. Bir 

çox ölkələrdə səyahətlərə və fərdi şəxslərin hərəkətlərinə məhdudiyyətlər qoyulmuş, ikinci dərəcəli iş 

yerlərinin bağlanması üzrə əhəmiyyətli məhdudiyyətlər tətbiq edilmiş və ya pandemiya nəticəsində bir 

sıra iş yerləri bağlanmışdır. Bu, Azərbaycan Respublikası ilə ticarət əlaqələri olan, iqtisadi cəhətdən 

güclü ölkələrin çoxunda ÜDM-də əhəmiyyətli dərəcədə azalmaya səbəb olmuşdur. 2020-ci ilin iyun 

ayından başlayaraq, Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla, bir çox ölkələrdə pandemiya 

əlamətlərində yaxşılaşma müşahidə olunmuş və sonradan müəyyən məhdudiyyətlər ləğv edilmişdir. 

 

Nəticədə, qlobal maliyyə və əmtəə bazarlarında bərpa müşahidə olunmuşdur. Lakin sonradan 

Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmış yoluxma sayı xeyli artmış və hökumət tərəfindən 2020-ci 

il dekabr ayının ortalarından etibarən yeni məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. 



“AZƏRALÜMİNİUM” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
 
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı) 
(Azərbaycan manatı ilə) 

10 

 

Ölkədə COVİD-19 ilə mübarizə üçün aparılan məhdudlaşdırıcı tədbirlər iqtisadi aktivliyin və məcmu 

xərc səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olmuşdur. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər 

iqtisadiyyatın otel, nəqliyyat, səyahət, əyləncə və sair digər seqmentlərinə, eləcə də beynəlxalq ticarətə 

öz təsirini göstərmişdir. 

 

16 yanvar 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan əhalisinin peyvəndlənməsinə başlanılması ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası hökuməti COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizə məqsədilə əvvəlki ildə tətbiq 

edilmiş səyahət məhdudiyyəti, biznes və digər sahələrin bağlanması və ölkə daxilində müəyyən 

ərazilərin bağlanması kimi xüsusi karantin rejimi tədbirlərinin mərhələli şəkildə aradan qaldırılması 

barəsində qərar qəbul etmişdir. 

  
Pandemiya mühitində neft istehlakında nəzərə çarpacaq dərəcədə azalma olduğu üçün neft qiymətləri 

əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, lakin 2020-ci ilin ikinci rübündə sabit artım müşahidə olunmuşdur, 

lakin 2021-ci ildə dünya iqtisadiyyatının bərpası nəticəsində enerji resurslarının qiymətləri tədricən 

artmışdır. 

 

Cəmiyyətin əməliyyatları qlobal alüminium və alüminium oksidinin qiymətlərindən çox asılıdır. 

Alüminiumun qiyməti 2021-ci ildə bir ton üçün təxminən 3,200 ABŞ dolları məbləğinə yüksəlmiş və 

sonra ilin sonuna qədər 2,800 ABŞ dolları məbləğinə enmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası hökuməti iqtisadi islahatları və ölkənin hüquqi, vergi və qanunvericilik 

çərçivəsində inkişafını davam etdirir. Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək davamlı inkişafı, əsasən bu 

islahatlardan və sektordakı tərəqqidən, eləcə də hökumət tərəfindən iqtisadi, maliyyə və pul siyasəti 

üzrə həyata keçirilmiş tədbirlərdən və Azərbaycan manatı ilə xam neftin sabit qiymətlərindən asılıdır. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı, xüsusilə neft və qaz qiymətlərinə həssas olmasına 

baxmayaraq, son illərdə Azərbaycan Respublikası Hökuməti daha balanslı iqtisadiyyata keçidi 

sürətləndirmək və neft-qaz sektorundan asılılığı azaltmaq üçün böyük iqtisadi və sosial islahatlara 

başlamışdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 

Azərbaycanda ÜDM 2021-ci ildə 54.62 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olmuşdur. Uzunmüddətli 

perspektivdə, ekonometrik modellərimizə görə, 2022-ci ildə Azərbaycan ÜDM-nin 54.73 milyard 

ABŞ dolları və 2023-cü ildə 55.98 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır. 

 

Hökumət Azərbaycan manatının sabitliyi ilə əlaqədar olaraq pul siyasətini davam etdirmiş və 

Azərbaycan manatını sabitləşdirən xarici valyuta ehtiyatlarını ayırmışdır. Bu siyasət 2021-ci ildə 

makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədi ilə davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı il ərzində yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsini bir neçə dəfə dəyişdirmiş və bu dərəcə 

sabit artmaqla 6,25% - 7,25% arasında dəyişmişdir. 

 

Cəmiyyətin rəhbərliyi makroiqtisadi mühitdəki dəyişiklikləri izləyir və yaxın gələcəkdə Cəmiyyətin 

fəaliyyətinin dayanıqlığını və inkişafını dəstəkləmək üçün zəruri hesab etdiyi tədbirləri görür. 

 
Beynəlxalq kredit reytinq agentlikləri, mütəmadi olaraq, Azərbaycan Respublikasının kredit reytinqini 

qiymətləndirirlər. “Fitch” və “S&P” Azərbaycan Respublikasının reytinqini “BB+” olaraq 

qiymətləndirmişdir. “Moody’s Investors Service” ölkə üçün “Ba2” kredit reytinqini təyin etmişdir. 

 
Azərbaycan Respublikasının gələcək iqtisadi inkişafı, əsasən, hökumətin vergi, hüquq, tənzimləyici və 

siyasi islahatlarla birlikdə həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və pul tədbirlərinin səmərəliliyindən 

asılıdır. Rəhbərlik Cəmiyyətin fəaliyyətinə təsir göstərəcək iqtisadi mühitdəki bütün islahatları və 

nəticədə onların maliyyə vəziyyətinə necə təsir göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaq iqtidarında deyil. 

Rəhbərlik hazırda müxtəlif neft qiymətləri üzrə həssaslıq təhlili həyata keçirir və biznesin 

davamlılığını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər planı hazırlayır. 
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2. ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTLƏRİNİN XÜLASƏSİ 

 

Təqdimatın əsasları 

 

Hazırkı maliyyə hesabatları Beynəlxalq Mühasibat Standartları Şurası tərəfindən dərc edilmiş Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (“MHBS”) və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına Şərhlər Komitəsi (“MHBSŞK”) tərəfindən dərc edilmiş şərhlər əsasında hazırlanmışdır. 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə maliyyə hesabatları Cəmiyyətin ilk tam komplekt 

MHBS əsasında hazırlanmış maliyyə hesabatlarıdır.  
 

Fasiləsizlik prinsipi 
 

Hazırkı maliyyə hesabatları Cəmiyyətin fasiləsizlik prinsipi əsasında yaxın gələcəkdə işini normal 

şərtlər altında davam etdirəcəyini nəzərdə tutur.  
 

Rəhbərlik hesab edir ki, Cəmiyyət yaxın gələcəkdə fəaliyyətini davam etdirəcək və Cəmiyyətin ləğvinə 

nə istək, nə də ehtiyac olacaq, eləcə də fəaliyyəti dayandırmaq və ya Azərbaycan Respublikasının 

qanunları və ya normativ aktları əsasında kreditorlardan qorunmaq üçün müdafiə axtarmaq üzrə nə 

niyyət, nə də zərurət mövcuddur.  

 

Buna görə, aktivlər və öhdəliklər adi fəaliyyət gedişində Cəmiyyətin aktivləri reallaşdırmaq və 

öhdəlikləri yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik olması fərziyyəsi ilə hesabatlarda əks etdirilmişdir. 

Bəzi maliyyə hesabatları standartları rəhbərlik tərəfindən Cəmiyyətin 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.  

 

Rəhbərliyin fasiləsizlik prinsipi üzrə ehtimalının qiymətləndirməsi müəyyən bir müddətdə hadisələrin 

və ya şərtlərin gələcək inkişafı ilə əlaqədar subyektiv qərarların qəbul edilməsini nəzərdə tutur. 

 

Cari və uzunmüddətli təsnifləşdirmələr 
 

Cəmiyyət aktiv və öhdəlikləri cari/uzunmüddətli təsnifləşdirmələr əsasında maliyyə hesabatlarında 

təqdim edir. Aktiv aşağıdakı hallarda cari aktiv sayılır: 

 

• Adi əməliyyat dövründə satılması və ya istehlak edilməsi nəzərdə tutulduqda və ya satılması 

ehtimal edildikdə; 

• İlkin olaraq ticarət məqsədilə saxlanıldıqda; 

• Hesabat tarixindən sonrakı on iki ay ərzində satılması ehtimal edildikdə; və ya 

• Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat tarixindən sonra ən az on iki ay müddətində 

öhdəliyin ödənilməsi üzrə mübadilə edilməsi və ya istifadə edilməsi məhdudlaşdırılmayanda.  

 

Digər bütün aktivlər uzunmüddətli aktivlər sayılır. 
 

Öhdəlik aşağıdakı hallarda cari öhdəlik sayılır: 
 

• Adi əməliyyat dövrü ərzində ödənilməsi gözlənildikdə; 

• İlkin olaraq ticarət məqsədilə saxlanıldıqda; 

• Hesabat tarixindən sonrakı on iki ay ərzində ödənilməsi ehtimal edildikdə; və ya 

• Hesabat dövründən sonra ən az on iki ay müddətində öhdəliyin ödənilməsini təxirə salmaq üzrə 

qeyri-şərtsiz hüquq mövcud olmadıqda. 
 

Cəmiyyət bütün digər öhdəlikləri uzunmüddətli öhdəliklər olaraq təsnif edir.  
 

Təxirə salınmış vergi aktiv və öhdəlikləri uzunmüddətli aktiv və öhdəliklər kimi təsnif edilir. 
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Təqdimatın digər əsasları  
 

Maliyyə hesabatları, başqa cür qeyd edilmədiyi hallarda, Azərbaycan Manatı (“AZN”) ilə ifadə edilir. 

Maliyyə hesabatları şərti dəyər kimi ədalətli dəyərdə qeydə alınan əmlak, tikili və avadanlıqlar və 

qeyri-maddi aktivlər istisna olmaqla tarixi dəyər əsasında tərtib edilmişdir. 

 

Cəmiyyət mühasibat sistemini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə təşkil 

edir. Hazırkı maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən yerli mühasibat prinsiplərinə uyğun tərtib edilmiş 

mühasibat sistemindən istifadə edilmiş və MHBS-ə uyğunlaşdırılmaq məqsədilə hesabatlara düzəlişlər 

edilmişdir. Bu düzəlişlərə əməliyyatların iqtisadi mahiyyətini əks etdirmək üçün müəyyən 

təsnifləşdirilmələr, həmçinin müəyyən aktiv və öhdəliklərin, eləcə də gəlir və xərclərin maliyyə 

hesabatlarındakı maddələrə uyğunlaşdırılması məqsədilə edilən yenidən təsnifləşdirilmələr aiddir. 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər peşəkar müstəqil qiymətləndiricilərin apardığı 

qiymətləndirmə ilə bazara əsaslanan sübutlardan formalaşmış yenidən qiymətləndirmə tarixindəki 

ədalətli dəyərdən sonradan yığılmış amortizasiya və dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla, maliyyə 

hesabatlarında şərti dəyər olaraq ədalətli dəyərdə qeydə alınır. 

 

Faydalı istifadə müddəti üzrə təxminləri, qalıq dəyərləri və köhnəlmə metodları hər bir hesabat 

tarixində yenidən təhlil edilir və təxminlərdə olan dəyişikliklərin təsiri prospektiv əsasda tətbiq edilir. 

 

Cəmiyyət hər bir hesabat tarixinin sonunda əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərinin 

qalıq dəyərlərinin dəyərsizləşməsinə dair ehtimalın olmasını qiymətləndirir. Əgər hər hansı belə 

ehtimal mövcuddursa, dəyərsizləşmə zərərinin dərəcəsini (əgər varsa) müəyyən etmək məqsədilə 

aktivin bərpa edilə bilən dəyəri təxmin edilir. Fərdi aktivin bərpa edilə bilən dəyərini qiymətləndirmək 

mümkün olmadıqda, Cəmiyyət aktivin aid olduğu nağd pul yaradan vahidin bərpa edilə bilən dəyərini 

təxmin edir. 

 

Əgər aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərindən 

azdırsa, aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) balans dəyəri onun bərpa edilə bilən məbləğinə qədər 

azaldılmalıdır. Aktiv yenidən qiymətləndirilmiş məbləğdə uçota alınıbsa, aktivin dəyərsizləşməsi 

yenidən qiymətləndirmə rezervinin azalması kimi tanınır, əks halda dəyərsizləşmə zərəri dərhal gəlir 

və ya zərər hesabatlarında tanınır.  

 

Dəyərsizləşmə zərəri daha sonrakı dövrdə geri qaytarıldıqda, aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) 

balans dəyəri onun bərpa edilə bilən məbləğinə qədər qaldırılmalıdır, lakin qiymətdən düşmədən irəli 

gələn itkinin ləğvi ilə əlaqəli olan aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) artmış balans dəyəri əvvəlki 

illərdə həmin aktiv (və ya nağd pul yaradan vahid) üçün heç bir dəyərsizləşmə zərərinin tanınmış 

olmadığı müəyyən edilmiş balans dəyərindən yuxarı olmamalıdır. Aktiv üçün dəyərsizləşmə zərərinin 

ləğvi, həmin aktiv yenidən qiymətləndirmə metoduna əsasən təkrar qiymətləndirilmiş məbləğlə əks 

etdirilmədikdə birbaşa mənfəət və ya zərərdə tanınmalıdır, əks halda qiymətləndirilmiş aktivin 

dəyərsizləşməsindən irəli gələn zərərin ləğvi yenidən qiymətləndirmə artımı kimi tanınmalıdır. 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər hesabdan silindikdə və ya onların davamlı 

istifadəsi artıq iqtisadi mənfəət gətirmədikdə, belə aktivlərin tanınması dayandırılır. Əmlak, tikili və 

avadanlıq vasitələrinin satılaraq hesabdan silinməsi və ya istismardan çıxarılmasından irəli gələn hər 

hansı gəlir və ya zərər belə aktivlərin qalıq dəyəri ilə satışdan əldə olunmuş gəlirlər arasında fərq kimi 

müəyyən edilir və mənfəət və ya zərər hesabında tanınır. 

 
Əmlak, tikili və avadanlıqların bir hissəsinin faydalı istifadə müddəti fərqli olduqda, onlar əmlak, tikili 
və avadanlıqların ayrı-ayrı maddələri (əsas komponentləri) kimi uçota alınır. 
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Elektrolizatorların vaxtaşırı yenidən işlənməsinin dəyəri ehtimal olunan istehsal dövrü ərzində 
kapitallaşdırılır və amortizasiya edilir. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqların bir hissəsinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar xərclər, bu hissədə əks olunan 

gələcək iqtisadi faydaların Cəmiyyətə daxil olacağı və dəyərinin etibarlı şəkildə ölçülə biləcəyi 

təqdirdə, balans dəyərində uçota alınır. Əvəz edilmiş hissənin qalıq dəyəri silinir. Əsas vəsaitlərə 

gündəlik xidmət xərcləri gəlir hesabatında yaranan kimi əks etdirilir. 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər, bir qayda olaraq, aşağıdakı kimi təxmin edilən 

faydalı istifadə müddəti ərzində düz xətt metodu əsasında amortizasiya edilir. Torpaq amortizasiya 

olunmur: 

 
Binalar və bənzər tikililər 20-50 il 

Maşın və avadanlıqlar 7-20 il 

Elektrolizatorlar 5-15 il 

Nəqliyyat vasitələri 5-7 il 

Digər 7-15 il 

Qeyri-maddi aktivlər 2-10 il 

 

 

Aktivin qalıq dəyəri dedikdə, aktivin artıq istifadə edilmiş olması və istifadə müddətinin sonunda 

olacağı vəziyyətində olması fərziyyəsi ilə, satışın təxmini xərcləri çıxılmaqla Cəmiyyətin həmin 

aktivin satışından əldə edə biləcəyi vəsaitlərin məbləği nəzərdə tutulur. 

 

Aktivin qalıq dəyəri aktivin balans dəyərinə bərabər və ya ondan daha çox olan məbləğə qədər arta 

bilər. Belə olduğu halda, qalıq dəyəri sonradan aktivin balans dəyərindən aşağı məbləğə qədər 

azalanadək aktivin amortizasiya haqqı sıfırdır. 

 

Mal-material ehtiyatları 
 
Mal-material ehtiyatları maya dəyəri və ya xalis satış dəyərinin ən aşağı səviyyəsində uçota alınır. Mal-

material ehtiyatlarının dəyəri orta çəkili dəyər prinsipinə əsaslanır və ehtiyatların əldə edilməsinə 

çəkilən xərcləri, eləcə də istehsal və ya emal xərclərini və bu aktivləri mövcud yerlərinə və vəziyyətinə 

gətirmək üçün çəkilən digər xərcləri əhatə edir. İstehsal edilmiş ehtiyatlar və tamamlanmamış istehsala 

münasibətdə isə maya dəyəri adi iş qabiliyyətinə əsaslanan istehsal xərclərinin müvafiq hissəsini əhatə 

edir. 

 

Xalis satış dəyəri, təxmini tamamlama və satış xərcləri çıxılmaqla, adi iş müddətində ehtimal olunan 

satış qiymətidir. 

 

Maliyyə alətləri 

  

Cəmiyyət maliyyə aləti üzrə müqavilə tərəflərindən biri olduqda, maliyyə alətləri və maliyyə 

öhdəlikləri onun maliyyə hesabatlarında tanınır. Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri, ilkin olaraq, ədalətli 

dəyərlə ölçülür. Maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin alınması və ya yaranması ilə birbaşa 

ələqəli olan əməliyyat xərcləri (mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülən maliyyə aktivləri 

və maliyyə öhdəliklərindən başqa) ilkin tanınmada maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin 

ədalətli dəyərinə müvafiq olaraq əlavə edilir və ya maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin 

ədalətli dəyərindən müvafiq olaraq çıxılır. Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə tanınan 

maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin alınmasına birbaşa aid olan əməliyyat xərcləri dərhal 

mənfəət və ya zərərdə tanınır. 
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Maliyyə aktivləri 

 

Maliyyə aktivlərinin müntəzəm şəkildə satın alınması və ya satılması satış tarixi əsasında tanınır və ya 

xitam verilir. Bütün tanınmış maliyyə aktivləri sonradan, maliyyə aktivlərinin təsnifatına əsasən, 

amortizasiya edilmiş dəyərdə və ya ədalətli dəyərdə bütünlüklə ölçülür. 

 

Maliyyə aktivlərinin təsnifatı 

 

Aşağıdakı şərtlərə cavab verən borc alətləri sonradan amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür: 
 

 maliyyə aktivi müqavilə ilə pul vəsaitləri axınını toplamaq üçün aktivləri saxlamaq məqsədi 

daşıyan biznes modeli daxilində saxlanılır; və 

 maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə əsas pul vəsaitlərinin və 

ödənilməmiş əsas məbləğ üzrə faizlərin ödənilməsini nəzərdə tutan pul vəsaitlərinin yaranmasına 

səbəb olur. 

 

Aşağıdakı şərtlərə cavab verən borc alətləri sonradan digər məcmu gəlir vasitəsilə ədalətli dəyərlə 

ölçülür (DMGVƏD): 

 

 maliyyə aktivi müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq pul vəsaitləri axınının yığılması və maliyyə 

aktivlərinin satışı məqsədi daşıyan biznes modeli çərçivəsində saxlanılır; və 

 maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə əsas pul vəsaitlərinin və 

ödənilməmiş əsas məbləğ üzrə faizlərin ödənilməsini nəzərdə tutan pul vəsaitlərinin yaranmasına 

səbəb olur. 
 

Adətən, bütün digər maliyyə aktivləri sonradan mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülür 

(MZVƏD). 
 

Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, Cəmiyyət maliyyə aktivinin ilkin tanınmasında aşağıdakı qəti 

seçimi/təyinatı həyata keçirə bilər: 
 

 müəyyən meyarlar qarşılanmadıqda, Cəmiyyət kapital investisiyası üzrə müvafiq ədalətli dəyərdə 

dəyişikliyin digər məcmu gəlirdə təqdimatı üçün qəti tədbirlər həyata keçirə bilər; və 

 Cəmiyyət uçot sistemində uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq 

məqsədilə, amortizasiya edilmiş maya dəyərində və ya DMGVƏD ölçülmə meyarlarına cavab 

verən borc investisiyasını əks keçid etməmək şərtilə MZVƏD-də təyin edə bilər. 

 

Amortizasiya olunmuş dəyər və effektiv faiz dərəcəsi metodu 
 

Effektiv faiz dərəcəsi metodu borc alətinin amortizasiya olunmuş dəyərinin hesablanması və faiz 

gəlirinin müvafiq dövr üzrə bölgüsü üsuludur. Satın alınan və ya yaranan kredit zərərinə məruz qalmış 

maliyyə aktivlərindən (yəni ilkin tanınma zamanı dəyərsizləşmiş aktivlər) başqa maliyyə aktivləri üzrə 

effektiv faiz dərəcəsi, ehtimal olunan kredit zərərləri istisna olmaqla borc alətinin nəzərdə tutulan 

müddəti və ya (tətbiq olunarsa) daha qısa müddət ərzində hesablanmış gələcək nağd pul 

daxilolmalarını (o cümlədən effektiv faiz dərəcəsinin ayrılmaz hissəsini təşkil edən ödənilmiş, yaxud 

alınmış bütün haqlar, ödənişlər, əməliyyat xərcləri və ya mükafatlar) ilkin tanınma anında xalis qalıq 

məbləğinədək diskontlaşdıran dəqiq dərəcədir. 
 

Satın alınmış və ya əldə edilmiş kredit dəyərsizləşməsi üzrə maliyyə aktivləri üçün, kreditlə tənzimlənən 

effektiv faiz dərəcəsi, gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini, ehtimal olunan kredit zərərləri daxil 

olmaqla, ilkin tanınma zamanı borc alətinin amortizasiya olunmuş dəyərinə diskontlaşdırılmaqla 

hesablanır. 
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Maliyyə aktivinin amortizasiya olunmuş dəyəri ilkin tanımada maliyyə aktivinin əsas ödəniş 

çıxılmaqla, hər hansı zərər üzrə düzəliş edilməklə həmin ilkin dəyər ilə ümumi dəyər arasındakı fərq 

üzrə effektiv faiz dərəcəsini istifadə etməklə məcmu amortizasiya əlavə olunmaqla, maliyyə aktivinin 

ölçüldüyü dəyərdir. Maliyyə aktivinin ümumi balans dəyəri hər hansı bir zərər öhdəliyinə düzəliş 

edilməzdən əvvəl maliyyə aktivinin amortizasiya olunmuş dəyəri hesab olunur. 
 

Faiz gəliri daha sonra amortizasiya edilmiş dəyərdə və DMGVƏD ilə qiymətləndirilən borc alətlərinin 

effektiv faiz metodundan istifadə edilməklə tanınır. Satın alınmış və ya əldə edilmiş kredit 

dəyərsizləşməsi üzrə yaranmış maliyyə aktivləri istisna olmaqla, maliyyə aktivləri üçün, faiz gəliri 

sonradan kredit itkisinə məruz qalmış maliyyə aktivləri istisna olmaqla, maliyyə aktivinin ümumi 

balans dəyərinə effektiv faiz dərəcəsini tətbiq etməklə hesablanır. Sonradan kredit dəyərsizləşməsi 

üzrə yaranmış maliyyə aktivləri üçün faiz gəlirləri effektiv faiz dərəcəsini maliyyə aktivinin 

amortizasiya olunmuş dəyərinə tətbiq etməklə tanınır. Əgər sonrakı hesabat dövrlərində kredit üzrə 

dəyərsizləşməyə məruz qalmış maliyyə aləti üzrə kredit riski maliyyə aktivinin artıq kredit üzrə 

dəyərsizləşməyə məruz qalmamasına səbəb olursa, faiz gəlirləri effektiv faiz dərəcəsini maliyyə 

aktivinin ümumi balans dəyərinə tətbiq etməklə tanınır. 

 

Cəmiyyətin maliyyə aktivlərinin əksəriyyəti daha sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülmüş 

maliyyə aktivləri kimi təsnif edilmişdir. Cəmiyyətin maliyyə öhdəlikləri daha sonra amortizasiya 

olunmuş dəyərlə ölçülmüş maliyyə öhdəlikləri kimi təsnif edilmişdir. Cəmiyyət mənfəət və zərər 

vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülmüş hər hansı maliyyə öhdəliklərinin təsnifatını seçmir. 

 

Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi 
 

Cəmiyyət ehtimal olunan kredit zərəri modelini amortizasiya edilmiş dəyərlə və ya digər məcmu gəlir 

vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülmüş maliyyə aktivlərinə tətbiq edir.  
 

İlkin tanınmadan sonra maliyyə aktivi üzrə kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artdıqda, bu maliyyə 

aktivi üçün ehtimal olunan kredit zərəri üzrə ehtiyat ömürlük ehtimal olunan kredit zərərinə bərabər 

dəyərdə ölçülür. 
 

Əgər hesabat tarixində maliyyə aktivi üzrə kredit riski ilkin tanınmadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə 

artmamışdırsa, bu maliyyə aktivi üçün ehtimal edilən kredit zərəri (sadələşdirilmiş yanaşmanın seçildiyi 

kreditor borcları istisna olmaqla) 12 aylıq ehtimal edilən kredit zərərlərinə bərabər dəyərdə ölçülür. Kreditor 

borcları və digər alınacaq vəsaitlər üçün əhəmiyyətli bir maliyyələşdirmə komponentinin olub-

olmamasından asılı olmayaraq, ömür boyu ehtimal olunan kredit zərəri əsasında ölçülmə tətbiq olunur.  

 

Cəmiyyət ehtimal olunan kredit zərərini qiymətləndirmək üçün daxili modeldən istifadə edir. Model 9 

saylı MHBS-ə uyğun olaraq tərtib edilmiş və qarşı tərəflərin kredit risklərinin qiymətləndirilməsi üçün 

maliyyə sisteminin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, qarşı tərəflərə hesab sistemini təyin etməklə 

hazırlanmışdır. Təyin edilmiş bal (reytinq) fərdi şəkildə hesablanmış Defolt Ehtimalıdır (DE). Aktivin 

bir bal qrupundan daha aşağı bal qrupuna keçməsi digər meyarlar arasında kredit riskinin əhəmiyyətli 

artımı hesab olunur. 

 

Ədalətli dəyərin ölçülməsi 

 

Ədalətli dəyər ölçülmə tarixində bazar iştirakçıları arasında intizamlı əməliyyatda aktivi satmaq üçün 

qəbul edilmiş və ya öhdəliyi ötürmək üçün ödəniləcək qiymətdir. Ədalətli dəyərin ölçülməsinə əsasən, 

aktivin satılması və ya öhdəliyin ötürülməsi üzrə əməliyyat:  

 

 aktiv və ya öhdəlik üçün əsas bazarda; və ya 

 əsas bazarın yoxluğu şəraitində aktiv və ya öhdəlik üçün ən əlverişli bazarda baş verir.   
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Əsas bazar və ya ən əlverişli bazar Cəmiyyət tərəfindən əlçatan olmalıdır. Aktiv və ya öhdəliyin 

ədalətli dəyəri bazar iştirakçılarının öz iqtisadi maraqlarına uyğun hərəkət etdiklərini nəzərə alaraq 

aktiv və ya öhdəliklərin ədalətli dəyərini müəyyənləşdirərkən bazar iştirakçılarının aktiv və ya 

öhdəliyin ölçülməsində istifadə etdikləri mülahizələrdən istifadə edilir. Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

ədalətli dəyəri ölçülərkən bazar iştirakçısının aktivin ən çox və ən yaxşı istifadə tətbiqindən 

yararlanmaqla ondan istifadə etmək və ya başqa bazar iştirakçısına satmaq yolu ilə iqtisadi mənfəəti 

artırmaq bacarığı nəzərə alınır.   

 

Cəmiyyət həmin şəraitdə müvafiq olan və ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün mövcud olan məlumatlar 

üzrə müvafiq müşahidə edilən gəlirlərin istifadəsini artıran və müşahidə edilə bilməyən gəlirlərin 

istifadəsini azaldan qiymətləndirmə üsullarından istifadə edir.  

 

Ədalətli dəyəri ölçülən və maliyyə hesabatında açıqlanmış bütün aktiv və öhdəliklər aşağıda təsvir 

edilmiş və bütövlükdə ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün mühüm olan ən aşağı səviyyədə məlumatlara 

əsaslanmış ədalətli dəyər iyerarxiyasında təsnifləşdirilir:  
 

 1-ci Səviyyə – fəal bazarlarda oxşar aktivlər və öhdəliklər üzrə təyin edilmiş (nizamlanmamış) 

bazar qiymətləri;  

 2-ci Səviyyə – ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli məlumatın 

birbaşa və ya dolayısı ilə müşahidə edilə biləcəyi qiymətləndirmə üsulları; 

 3-cü Səviyyə – ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli məlumatın 

müşahidə oluna bilmədiyi qiymətləndirmə üsulları. 
 

Maliyyə hesabatında dövrü əsasda tanınmış aktivlər və öhdəliklər üzrə Cəmiyyət 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. 
 

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması 
 

Cəmiyyət yalnız aktiv üzrə pul daxil olmaları ilə bağlı müqavilə hüquqlarının vaxtı bitdikdə, yaxud 

maliyyə aktivini və aktiv üzrə mülkiyyət hüquqları ilə bağlı bütün risk və imtiyazları əsas etibarilə 

digər müəssisəyə ötürdükdə maliyyə aktivinin tanınmasını dayandırır. 
 

Maliyyə öhdəlikləri və kapital 
 

Borc və ya kapital aləti olaraq təsnifləşdirmə 
 

Borc və kapital alətləri müqavilə razılaşmalarının məzmununa və maliyyə öhdəliyi ilə kapital alətinin 

təriflərinə uyğun olaraq ya maliyyə öhdəliyi, ya da kapital kimi təsnif edilir. 

 

Kapital alətləri 

 

Kapital aləti müəssisənin bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra qalan aktivlərində hər hansı bir pay əldə 

etmək hüququ verən istənilən bir müqavilədir. Cəmiyyət tərəfindən buraxılan kapital alətləri birbaşa 

buraxılma xərcləri çıxılmaqla əldə edilən vəsaitlərin cəmi məbləğində tanınır.  
 

Cəmiyyətin öz kapital alətlərini satın alması, kapitalı azaldan bir əməliyyatdır və nəticəsi kapital 

bölümündə tanınır. Cəmiyyətin öz kapital alətlərini satın alması, satması, buraxması və ya ləğv etməsi 

ilə bağlı yaranmış mənfəət və zərər məbləğləri mənfəət və zərər hesablarında tanınmamalıdır. 
 

Maliyyə öhdəlikləri 
 

Bütün maliyyə öhdəlikləri sonradan effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə və MZVƏD 

əsasında tanınmaqla amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
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Maliyyə öhdəliyi (i) biznesin birləşməsi zamanı alıcının şərti mükafatı olduqda, (ii) ticarət və ya (iii) 

MZVƏD üçün nəzərdə tutlduğu halda maliyyə öhdəlikləri MZVƏD üzrə təsnif edilir. 
 

(i) Biznesin birləşməsi zamanı alıcının şərti mükafatı olmayan, (ii) ticarət və ya (iii) MZVƏD üzrə 

təsnif edilməyən maliyyə öhdəlikləri sonradan effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edərək 

amortizasiya olunmuş dəyərdə ölçülür. Effektiv faiz metodu maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin, 

yaxud maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləri qrupunun amortizasiya olunmuş dəyərinin hesablanması və 

faiz gəliri, yaxud faiz xərcinin müvafiq dövr üzrə bölüşdürülməsi üsuludur. Effektiv faiz dərəcəsi borc 

alətinin nəzərdə tutulan müddəti və ya (tətbiq olunarsa) daha qısa müddət ərzində hesablanmış gələcək 

nağd pul daxilolmalarını (o cümlədən effektiv faiz dərəcəsinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən 

məntəqələrdə ödənilmiş, yaxud alınmış bütün haqlar, əməliyyat xərcləri və digər mükafat yaxud 

endirimlər) ilkin tanınma anında xalis balans məbləğinədək dəqiqliklə diskontlaşdıran dərəcədir. 

 

Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması 

 

Cəmiyyət maliyyə öhdəliyini maliyyə hesabatlarından (və ya maliyyə öhdəliyinin bir hissəsini) yalnız 

bu öhdəlik ləğv edildiyi halda, məsələn müqavilədə göstərilən öhdəlik yerinə yetirildikdə və ya ləğv 

olunduqda və ya müddəti başa çatdığı zaman çıxarır. 

 

Əsaslı şərtlərlə borc alətləri üzrə mövcud debitor və kreditor arasında mübadilə aparılması halları 

maliyyə öhdəliyinin ləğv edilməsi və yeni maliyyə öhdəliyinin tanınması kimi nəzərə alınır. Eynilə, 

mövcud maliyyə öhdəliyinin və ya onun bir hissəsinin (debitorun maliyyə çətinlikləri ilə əlaqəli 

olmasından asılı olmayaraq) şərtlərinin əhəmiyyətli şəkildə dəyişdirilməsi maliyyə öhdəliyinin ləğv 

edilməsi və yeni maliyyə öhdəliyinin tanınması kimi tanınır. 

 

Yeni yaradılmış maliyyə öhdəliyinin şərtlərinə əsasən, o cümlədən alınmış hər hansı haqlar üzrə nağd 

ödənilmiş haqlar və ilkin effektiv faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılmış ödənişlər də daxil olmaqla, pul 

vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılmış hazırkı dəyəri, maliyyə öhdəliyi üzrə qalan pul vəsaitlərinin 

hərəkətinin diskontlaşdırılmış hazırkı dəyərindən ən azı 10 faiz fərqləndikdə, yeni müddəaların 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olması hesab edilir. Borc alətlərinin mübadiləsi və ya şərtlərin 

dəyişdirilməsi öhdəliyin ləğvi olaraq nəzərə alınırsa, çəkilmiş xərclər və ya haqlar ləğvetmə üzrə gəlir 

və ya zərərin bir hissəsi kimi tanınır. Mübadilə və ya dəyişdirmə öhdəliyin ləğvi olaraq nəzərə 

alınmırsa, hər hansı xərclər və ya haqlar öhdəliyin balans dəyərində düzəliş olaraq tanınır və 

dəyişdirilmiş öhdəliyin qalan müddəti ərzində amortizasiya olunur. 
 

Maliyyə alətlərinin əvəzləşdirilməsi  

 

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri yalnız Cəmiyyətin aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi üçün 

müəyyən edilmiş hüququ olduqda, eləcə də Cəmiyyətin müqavilə üzrə əvəzləşdirməni aparmaq və 

eyni zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda əvəzləşdirilə 

bilər. 
 

Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər 
 

Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər gözlənilən pul axınlarını effektiv faiz dərəcəsi üsulundan 

istifadə etməklə amortizasiya dəyərində uçota alınır. Cəmiyyət debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər üçün ehtimal olunan kredit zərərlərini hesablamaq üçün ehtiyat cədvəlindən istifadə edir. 

Ehtiyat dərəcələri oxşar zərər modellərinə malik olan müxtəlif müştəri seqmentləri üzrə (yəni, coğrafi, 

məhsul növü, müştəri növü və reytinqi, akkreditiv və digər kredit növləri ilə əhatəsi) qruplarda vaxtı 

keçmiş günlərə əsaslanır.  
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Ehtiyat cədvəli ilkin olaraq Cəmiyyətin tarixən müşahidə olunmuş defolt dərəcələrinə əsaslanır. 

Cəmiyyət tarixi kredit zərəri təcrübəsini perspektiv məlumatlarla uyğunlaşdırmaq üçün cədvələ 

düzəlişlər edir. Məsələn, əgər istehsal sektorunda defolt sayının artmasına gətirib çıxaran 

proqnozlaşdırılan iqtisadi şərtlər (yəni, ümumi daxili məhsul) gələn il ərzində pisləşəcəkdirsə, bu 

zaman tarixi defolt dərəcələrinə düzəliş edilir. Hər bir hesabat tarixində tarixi müşahidə olunmuş defolt 

dərəcələri yenilənir və gələcək perspektiv ehtimallar təhlil edilir. Tətbiq olunduğu hallarda Cəmiyyət 

qarşı tərəflərin xarici dərəcələrindən əldə edilmiş faiz dərəcələrinə əsaslanır. 
 

Tarixi müşahidə olunmuş defolt dərəcələri, proqnozlaşdırılan iqtisadi şərtlər və ehtimal olunan kredit 

zərəri arasında korrelyasiyanın qiymətləndirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə təxminlərdən ibarətdir. 

Ehtimal olunan kredit zərərinin məbləği şərtlərdə və iqtisadi şəraitdə dəyişikliklərə həssasdır. 

Cəmiyyətin tarixi kredit zərəri üzrə təcrübəsi və iqtisadi şəraitin proqnozu da gələcəkdə müştərinin 

faktiki defolt vəziyyətini tam şəkildə əks etdirə bilməz. 
 

Təchizatçılara verilmiş avans ödənişləri 
 

Təchizatçılara verilmiş avans ödənişləri dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla ilkin dəyərlə tanınır. 

Avans ödənişləri ilə bağlı mal və ya xidmətlərin bir ildən sonra əldə ediləcəyi ehtimal olunduqda və 

ya ilkin tanınma zamanı aktivlə bağlı avans ödənişləri uzunmüddətli aktiv olaraq təsnif edildikdə 

hesabat tarixində bu avans ödənişləri uzunmüddətli aktiv olaraq təsnif edilir.  
 

Aktivlərin əldə olunması üçün ödənilmiş avanslar Cəmiyyət aktivin nəzarətini ələ keçirdikdən sonra 

aktivin qalıq dəyərinə köçürülür və aktivlə bağlı gələcək iqtisadi səmərələrin Cəmiyyətə daxil olacağı 

ehtimal olunur. Avans ödənişlərinə aid olan mal və ya xidmətlər əldə olunan zaman digər əməliyyatlar 

üzrə avans ödənişləri mənfəət və zərər hesablarına silinir. Avans ödənişləri ilə bağlı aktivlər mal və ya 

xidmətlərin əldə olunmadığına dair göstərici olduqda, avans ödənişlərinin qalıq dəyəri müvafiq olaraq 

silinir və müvafiq dəyərsizləşmə zərəri məcmu gəlir haqqında hesabatda qeydə alınır. 

 

Vergilər 
 

Təxirə salınmış vergi 

 

Təxirə salınmış vergi, maliyyə hesabatlarındakı aktiv və öhdəliklərin balans dəyərləri ilə onların vergi 

uçotuna uyğun qalıq dəyərləri arasındakı fərqlərdən yaranan və gələcəkdə ödəniləcək və ya geri 

alınacaq məbləğlərin əsasında hesablanır və bu zaman balans öhdəliyi 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 balans 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. 

 

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. Səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlarla bağlı təxirə salınmış vergilər də səhmdar 

kapitalında öz əksini tapır. 
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Aşağıdakı hallarda təxirə salınmış vergi aktivi və vergi öhdəliyi əvəzləşdirilərək xalis şəkildə təqdim 

edilə bilər: 

 

 Cəmiyyətin 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. 

 

Əlavə Dəyər Vergisi 

 

Ödəniləcək ƏDV və iddia olunan əvəzləşdiriləcək ƏDV arasındakı fərq hesabat ayından sonra  

20 gün ərzində dövlət büdcəsinə ödənilir. Satış ilə əlaqədar ödəniləcək əlavə dəyər vergisi vergi 

orqanlarına bu satışların qarşılığında ödəniş alındıqda ödənilir. Əvəzləşdiriləcək ƏDV bir qayda olaraq 

elektron ƏDV hesab-fakturası alındıqdan sonra ödəniləcək ƏDV ilə əvəzləşdirilir. Vergi orqanları 

ƏDV-nin xalis əsaslarla hesablanmasına icazə verir. 

 

Satış və alış ilə əlaqədar olan ƏDV maliyyə 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. 

 

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 ildən etibarən tətbiq 

olunan sistemdir. 1 yanvar 2008-ci il tarixindən 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 olan 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. Ödənilmiş məbləğlər 

barəsində məlumat vergi orqanı 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 Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Avtomatlaşdırılmış Vergi Məlumatı Sisteminə 

qoşulmuşdur. Eyni zamanda BDX-də və ARMB-də 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 ƏDV depozit 

hesabına və gömrük komitəsinə depozit hesabı vasitəsilə ödəniş edə bilərlər. Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 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. 
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Alınmış avanslar 
 
Müştərilərdən alınmış avanslar, ilkin olaraq, öhdəlik kimi qeydə alınacaq, lakin müəyyən müddətdən 

sonra və/yaxud biznesin normal fəaliyyəti nəticəsində aktivə çevrilmə ehtimal olunan maddəyə istinad 

edir. Müştərilərdən alınmış avanslar ilkin olaraq hər hansı birbaşa aid edilə bilən əməliyyat xərcləri 

daxil olmaqla, alınan kompensasiyanın ədalətli dəyəri ilə qeydə alınır və sonradan amortizasiya 

olunmuş maya dəyərində uçota alınır. 

 

Nizamnamə kapitalı 

 

Nizamnamə kapitalı Cəmiyyətin səhmdarının qoyduğu kapitalın məbləğidir. Cəmiyyət nizamnamə 

kapitalını səhmdarın təsdiqi çərçivəsində artıra və ya azalda bilər. 

 

Müştərilərlə bağlanmış müqavilələr üzrə gəlirlər 

 

15 saylı MHBS, gəlirlərin nə zaman, nə qədər və hansı müddətə uçota alınacağını müəyyən etmək 

üçün hərtərəfli bir çərçivə qurur. 

 

Cəmiyyətin müxtəlif mal və xidmətləri ilə əlaqədar əhəmiyyətli uçot siyasətinin təfərrüatları aşağıda 

verilmişdir: 

 

Malların satışı: əsas alüminium, ərintilər, alüminium oksidi və digər məhsulların satışından ibarətdir. 

 

Müştərilər, risklərin müqavilədə göstərilmiş “Incoterms” çatdırılma şərtləri əsasında, tədarük edilən 

mallar çatdırıldığı zaman onlar üzərində nəzarəti əldə edirlər. Hesab-fakturalar tərtib edilir və gəlirlər 

həmin vaxt uçota alınır. Hesab-fakturalar ümumiyyətlə 30 gün ərzində və ya əvvəlcədən ödənilir. 

 

Müəyyən qrup satış müqavilələrinə əsasən, göndərilən malların son qiyməti çatdırılma yerindən bir 

neçə ay sonra müəyyən edilir. Mövcud tələblərə əsasən, Cəmiyyət, hesab-fakturanın yazıldığı tarixdəki 

təxmini satış qiymətinə əsaslanaraq tanınma anındakı gəlirin miqdarını təyin edir. Qiymət 

yekunlaşdırıldıqda təxmin edilən qiymət ilə faktiki qiymət arasındakı fərq digər gəlir kimi tanınır. 

 

Nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi: Malların satışının bir hissəsi olaraq, Cəmiyyət müqavilə şərtləri 

ilə müştəriyə daşımaları da həyata keçirir. Bəzi hallarda, çatdırılan mallara nəzarət daşınmanın başa 

çatmasından daha əvvəlki bir zamanda müştəriyə verilir. Bu hallarda, mallara nəzarətin köçürüldüyü 

andan etibarən nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi digər icra öhdəliyi kimi qəbul edilir. 

 

İşçilərə sərf olunan xərclər  

 

Əmək haqları, məvaciblər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər, 

məzuniyyət və bülletenlər üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan imtiyazlar 

Cəmiyyətin işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. 

 

Xarici valyuta əməliyyatları  

 

Cəmiyyətin funksional valyutası fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutası hesab edilir. 

Cəmiyyətin funksional valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan ABŞ dollarıdır  

(“ABŞ dolları”). 

 

Monetar aktiv və öhdəliklər ARMB-nin müvafiq hesabat tarixinə qüvvədə olan, rəsmi valyuta 

məzənnəsinə əsasən hər bir müəssisənin funksional valyutasına çevrilir. Xarici valyuta əməliyyatları 

əməliyyat tarixində mövcud olan məzənnə ilə uçota alınır. 
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İlin sonuna qüvvədə olan valyuta məzənnəsi ilə yerli valyutaya çevrilmə qeyri-monetar maddələrə, o 

cümlədən pay alətlərinə tətbiq edilmir. Məzənnə dəyişikliklərinin pay qiymətli kağızların ədalətli 

dəyərinə təsiri ədalətli dəyər üzrə yenidən qiymətləndirmə nəticəsində gəlir və ya xərclərin bir hissəsi 

kimi qeydə alınır. 

 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Cəmiyyət aşağıda göstərilən valyuta məzənnələrindən 

istifadə etmişdir: 
 

 31 dekabr  

2021-ci il 

31 dekabr 

2020-ci il 

   

1 ABŞ dolları 1.7000 AZN 1.7000 AZN 

1 Avro 1.9265 AZN 2.0890 AZN 

 

 
Şərti öhdəliklər və aktivlər 
 
Şərti öhdəliklər maliyyə hesabatlarında tanınmır. Onlar iqtisadi cəhətdən səmərəli resursların məxarici 

ehtimalı olmayanadək maliyyə hesabatlarının qeydlərində açıqlanır.  

 

Şərti aktivlər maliyyə hesabatlarında qeyd olunmur, lakin iqtisadi mənfəət əldə edilməsi ehtimalı 

olduqda maliyyə hesabatında açıqlanır. 

 

 

3. UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT TƏXMİNLƏRİ VƏ 

FƏRZİYYƏLƏR 

 

Cəmiyyətin 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 fəaliyyətlərinin qeyri-müəyyənliyi nəticəsində maliyyə hesabatlarında bir çox maddələrin 

dəqiq qiymətləndirilməsi mümkün olmur və yalnız müəyyən ehtimallar irəli sürülə bilər. Ehtimallar 

maliyyə hesabatları hazırlanarkən ən son məlumatlara əsaslanan mühakimələri nəzərdə tutur. Gələcək 

hadisələr haqqında mövcud vəziyyət və ehtimallar Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda yaranan bazar 

dəyişiklikləri və ya şəraitə görə dəyişə bilər. Bu cür dəyişikliklər baş verdikləri zaman Cəmiyyət 

tərəfindən edilən təxminlərdə öz əksini tapır. 

 

Ən əhəmiyyətli təxminlər əmlak və avadanlıqların amortizasiya dövrü, maliyyə və qeyri-maliyyə 

aktivlərinin dəyərsizləşməsi, maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri, köhnəlmiş mal-material ehtiyatları 

üzrə ehtiyatlar ilə bağlıdır. Faktiki nəticələr həmin təxminlərdən fərqli ola bilər. 
 

Mülahizələr 

 

Cəmiyyətin mühasibat uçotu siyasətinin tətbiq edilməsi prosesində rəhbərlik maliyyə hesabatlarında 

tanınmış məbləğlər üzrə nəzərə alınmış əhəmiyyətli təsiri olan təxminlərdən başqa aşağıdakı 

mülahizələri edir. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər üzrə ədalətli dəyər 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər Cəmiyyətə təhvil verildiyi tarixə hesablanmış 

şərti dəyər olaraq ədalətli dəyərlə ölçülmüşdür. 
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Əmlak, tikili və avadanlıqların bazar dəyəri, 13 saylı MHBS-ə əsasən əmlakın, tikili və avadanlıqların 

ədalətli dəyərinə bərabər olan bənzər əmlak, tikili və avadanlıqlar üçün bazar satış qiymətlərinin 

əhlilini əhatə edən bazar yanaşması metodu ilə qiymətləndirilmişdir. 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqların və qeyri-maddi aktivlərin faydalı istifadə müddəti 

 

Cəmiyyət hər maliyyə ilinin sonunda əmlak, tikili və avadanlıqların və qeyri-maddi aktivlərin qalan 

faydalı istifadə müddətini qiymətləndirir. Bu aktivlərin nəzərdə tutulan faydalı istifadə müddəti ötən 

ilin qiymətləndirilməsindən fərqli olduqda, “Uçot Siyasətləri, Uçot Qiymətləndirmələrində 

Dəyişikliklər və Xətalar” adlı 8 saylı MUBS-a müvafiq olaraq uçot təxminlərində dəyişiklik olaraq 

uçota alınır. Belə təxminlərin əmlak, tikili və avadanlıqların və qeyri-maddi aktivlərin qalıq 

dəyərlərinin məbləğləri və mənfəət və zərərdə tanınmış amortizasiya üzrə təsirləri olur. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqların və digər qeyri-maliyyə aktivlərin dəyərsizləşməsi  
 

Cəmiyyət hər bir hesabat tarixinə aktivlərin dəyərsizləşməsinə dair ehtimalın olmasını qiymətləndirir. 

Əgər hər hansı belə ehtimal mövcuddursa və ya fərdi aktiv üçün illik dəyərsizləşmə üzrə təhlil tələb 

edilirsə, Cəmiyyət aktivin bərpa edilə bilən məbləğini təxmin edir. Aktivin bərpa edilə bilən məbləğini 

onun digər aktivlərdən müstəqil şəkildə pul vəsaitləri yaratmaq qabiliyyətinin olduğu hallar istisna 

olmaqla, aktivin və ya pul vəsaiti yaradan vahidin ən yüksək ədalətli dəyərindən satış xərcləri və 

istifadə dəyəri çıxılması nəticəsində yaranan dəyərə bərabərdir. Aktivin ədalətli dəyəri onun bərpa 

edilə bilən məbləğindən artıq olduqda, aktiv dəyərsizləşmiş hesab edilir və onun balans dəyəri müvafiq 

olaraq azaldılır. İstifadə dəyərini qiymətləndirərkən, pulun zaman dəyəri və aktivə xas olan risklərin 

cari bazar qiymətləndirməsini əks etdirən vergidən öncə diskont dərəcəsi istifadə edilərək ehtimal 

olunan gələcək pul axınları mövcud dəyərinə diskontlaşdırılır. Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri 

müəyyən edərkən, cari bazar əməliyyatları (mövcud olduqda) nəzərə alınır. Bu cür əməliyyatlar 

müəyyən edilə bilmədikdə, müvafiq qiymətləndirmə modeli istifadə olunur. 

 

Cəmiyyət dəyərsizləşmə üzrə hesablamanı, fərdi aktivin ayrıldığı Cəmiyyətin hər bir nağd yaradan 

vahidi (CGU) üçün ayrı-ayrılıqda hazırlanan ətraflı büdcələrə və proqnoz hesablamalarına əsasən 

aparır. Bu büdcələr və proqnoz hesablamaları ümumilikdə 5 illik dövrü əhatə edir. Daha uzun dövrlər 

üçün, uzunmüddətli böyümə sürəti müəyyənləşdirilir və beşinci ildən sonra gələcək pul vəsaitlərinin 

hərəkəti üçün tətbiq olunur. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə, əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış 

dəyərsizləşmə zərəri sıfıra bərabərdir. 

 

Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 

 

Mal-material ehtiyatları maya dəyəri və ya xalis satış dəyərindən daha az olan məbləğdə 

qiymətləndirilir. Cəmiyyət uyğun olduqda köhnəlmiş və az istifadə edilən mal-material ehtiyatlarının 

qalıq dəyərini xalis satış dəyərinə qədər azaldaraq uçota alır. Mal-material ehtiyatlarının silinməsi üzrə 

yaranan faktiki dəyər xalis satış dəyərindən fərqli ola bilər; istənilən fərqin gələcək əməliyyat nəticələri 

üzərində əhəmiyyətli təsiri ola bilər. 
 

ƏDV-nin bərpası  

 

Hər hesabat tarixində Cəmiyyət mal və xidmətlərin satışından yaranan ƏDV-nin bərpasını 

qiymətləndirir. Cəmiyyət bu məbləğləri yalnız gələcəkdə yaranacaq ƏDV öhdəliyinin əvəzləşdirilməsi 

və ya vergi orqanlarından toplanması vasitəsilə ala bilər. ƏDV üzrə alınacaq vəsaitlərin bərpası 

qiymətləndirilərkən Cəmiyyət planlaşdırılmış ƏDV öhdəliyi, dövlət vergi orqanları ilə yazışmaları və 

tarixi bərpa təcrübəsi ilə bağlı daxili vergi departamentindən alınan məlumatları nəzərə alır.  

 

ƏDV-nin bərpasının cari məbləği Cəmiyyətin təxminlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər və 

bu da öz növbəsində əməliyyat nəticələrinə təsir göstərə bilər. 
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Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin ölçülməsi 

 

Cəmiyyətin bir sıra mühasibat uçotu siyasəti və açıqlamaları, maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri və 

öhdəlikləri üçün ədalətli dəyərin ölçülməsini tələb edir. 

 

Cəmiyyət ədalətli dəyərin ölçülməsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən nəzarət çərçivəsinə malikdir. 

 

Aktiv və ya öhdəliyin ədalətli dəyərini ölçərkən, Cəmiyyət mümkün qədər bazarda müşahidə edilə 

bilən məlumatlardan istifadə edir. Ədalətli dəyərlər aşağıdakı qiymətləndirmə üsullarında istifadə 

olunan məlumatlara əsaslanaraq ədalətli dəyər iyerarxiyasında müxtəlif səviyyələrdə təsnifləşdirilir: 

 

 1-ci Səviyyə – fəal bazarlarda oxşar aktivlər və öhdəliklər üzrə təyin edilmiş (nizamlanmamış) 

bazar qiymətləri; 

 2-ci Səviyyə – aktiv və ya öhdəlik üzrə birbaşa (yəni qiymətlər) və ya dolayı yolla (yəni 

qiymətlərdən əldə edilir) müqayisə edilə bilən 1-ci Səviyyədə daxil edilmiş qiymətlərdən başqa 

daxilolmalar; 

 3-cü Səviyyə – müşahidə edilə bilən bazar məlumatlarına əsaslanmayan aktiv və ya öhdəlik üçün 

daxilolmalar (müşahidə olunmayan daxilolmalar). 

 

Bir aktivin və ya öhdəliyin ədalətli dəyərini ölçmək üçün istifadə edilən məlumatlar, ədalətli dəyər 

iyerarxiyasının müxtəlif səviyyələrində təsnif edilə bilərsə, ədalətli dəyər iyerarxiyasının eyni dərəcəsi 

bütün ölçmə üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli giriş kimi ədalətli dəyərin ölçülməsi bütünlükdə 

təsnif edilir. 

 

Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər üzrə ehtimal olunan kredit zərərləri üzrə ehtiyat 

 

Cəmiyyət debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər üzrə ehtimal olunan kredit zərərlərini hesablamaq 

üçün ehtiyat cədvəlindən istifadə edir. Ehtiyat dərəcələri oxşar zərər nümunələrinə malik olan müxtəlif 

müştəri seqmentlərinin qruplaşdırılması üçün vaxtı keçmiş günlərə əsaslanır (məsələn, coğrafiya, 

məhsul növü, müştəri növü və reytinqi, akkreditivlər və kredit sığortasının digər formaları ilə əhatə 

dairəsi). 

 

Ehtiyat cədvəli, ilkin olaraq, Cəmiyyətin tarixi müşahidə edilmiş defolt dərəcələrinə əsaslanır. 

Cəmiyyət keçmiş kredit zərəri təcrübəsini gələcəyə hesablanmış məlumatlarla tənzimləmək üçün 

cədvəli kalibrləyəcək. Məsələn, proqnozlaşdırılan iqtisadi şərtlərin (yəni, ümumi daxili məhsulun) 

növbəti il ərzində pisləşməsi gözlənilirsə və bu, istehsal sektorunda defoltların sayının artmasına səbəb 

ola bilərsə, tarixi defolt dərəcələrinə düzəlişlər edilir. Hər hesabat tarixində müşahidə edilmiş defolt 

dərəcələri yenilənir və perspektiv təxminlərdəki dəyişikliklər təhlil edilir. Müvafiq hallarda, Cəmiyyət 

qarşı tərəflərin xarici tariflərindən əldə edilən defolt dərəcələrinə əsaslanır. 

 

Tarixi müşahidə edilmiş defolt dərəcələri, proqnozlaşdırılan iqtisadi şərtlər və ehtimal olunan kredit 

zərərləri arasında korrelyasiyanın qiymətləndirilməsi əhəmiyyətli bir təxmindir. Ehtimal olunan kredit 

zərərlərinin məbləği şəraitdəki dəyişikliklərə və proqnozlaşdırılan iqtisadi şəraitə həssasdır. 

Cəmiyyətin tarixi kredit zərəri təcrübəsi və iqtisadi şərtlərin proqnozu da müştərinin gələcəkdə faktiki 

defoltunu təmsil edə bilməz. 

 

Cari vergilər 

 

Azərbaycanda vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi tez-tez baş verən şərhlərə və dəyişiklərə məruz 

qalır. Bundan başqa Cəmiyyətin əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq olunan vergi qanunvericiliyinin 

vergi orqanları tərəfindən şərhi, Cəmiyyətin rəhbərliyinin şərhi ilə uyğun gəlməyə bilər. Nəticədə, 

vergi orqanları əməliyyatları yenidən təsnif edə bilər və Cəmiyyətin işçiləri əhəmiyyətli dərəcədə əlavə 

vergi, cərimə və faiz ödəmələrinə məruz qala bilərlər. 
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Vergi və gömrük qurumları müəssisənin fəaliyyətinin nəzərdən keçiriləcəyi ildən əvvəlki üç il ərzində 

vergi öhdəliklərini yoxlaya bilərlər. Cəmiyyətin fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi müəyyən şərtlər 

çərçivəsində daha uzun müddətləri də əhatə edə bilər. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə rəhbərlik hesab edir 

ki, onların müvafiq qanunvericiliklə bağlı şərhləri uyğundur və ehtimal olunur ki, Cəmiyyətin vergi, 

valyuta və gömrüklə bağlı cari vəziyyəti dəyişməyəcək. 

 

Təxirə salınmış vergilər 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri istifadə olunmayan vergi zərərləri üçün zərərlərin istifadə oluna biləcəyi 

vergiyə cəlb olunan mənfəətin olması ehtimalı daxilində tanınır. Gələcək vergi planlaşdırma 

strategiyaları ilə birlikdə ehtimal olunan vaxt və gələcək vergiyə cəlb olunan mənfəət səviyyəsinə 

əsaslanaraq, təxirə salınmış vergi aktivlərinin məbləğini müəyyənləşdirmək üçün əhəmiyyətli 

idarəetmə qərarı tələb olunur. 
 

 

4. YENİ VƏ YA YENİDƏN İŞLƏNMİŞ STANDARTLARIN VƏ ONLARA DAİR ŞƏRHLƏRİN 

TƏTBİQİ 
 

Cari ildə Cəmiyyət Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (MUBSŞ) və MUBSŞ-un 

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri Komitəsi (BMHŞK) tərəfindən qəbul edilmiş, Cəmiyyətin 

fəaliyyəti üçün münasib olan və 31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış hesabat dövrlərinə şamil 

olunan bütün yeni və yenidən işlənilmiş standartları və onlara dair şərhləri qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ), Banklararası təklif olunan faiz həddi 

(“IBOR”) üzrə aparılan islahatların maliyyə hesabatlılığı üzrə yarana biləcək potensial təsirinə cavab 

olaraq, “Baza Faiz Dərəcəsi İslahatı”nı (9 saylı MHBS, 39 saylı BMUS və 7 saylı MHBS-ə edilmiş 

Düzəlişləri) dərc etmişdir. İslahatlar hedcinq edilmiş maddənin və ya hedcinq alətinin göstəricilərinə 

əsaslanan pul axınlarının vaxtı və/və ya məbləği ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə səbəb olarsa, hedcinq 

əlaqəsi təsirə məruz qalır. Bu düzəlişlərin heç bir faiz dərəcəsi hedcinq əlaqəsi olmadığı üçün 

Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına təsiri yoxdur. 

 

“Müəssisələrin Birləşməsi” 3 saylı MHBS “Müəssisə” tərifinə edilən Düzəliş – Düzəlişlər 

şirkətlərə əldə edilmiş aktivlərin müəssisə və ya aktivlər qrupu olduğunu müəyyənləşdirməyə kömək 

edəcək. 

 

Edilmiş düzəliş biznes xidmətlərinin nəticələrinin müştəriləri məhsul və xidmətlər ilə təmin etmək 

olduğunu vurğulayır. Halbuki əvvəlki anlayışa əsasən, biznes anlayışı dividend şəklində, daha aşağı 

xərclərə və ya investorlara və digərlərinə iqtisadi mənfəət təmin etmək məqsədi daşıyırdı. 

 

Alınan aktivin müəssisə və ya aktivlər qrupu olduğunu fərqləndirmək vacibdir, çünki alıcı qudvili 

yalnız biznesi alarkən tanıyır. Dəyişikliklərə əsasən, “biznes”in yeni tərifi müştərilərə məhsul və ya 

xidmətlərin göstərilməsi, investisiya gəlirinin yaranması (məsələn, dividendlər və faizlər) və ya adi 

fəaliyyətdən digər gəlirlər yaranmasının ayrılmaz tərkib hissəsidir.  
 

“Əhəmiyyətlilik” anlayışının yeni tərifi – MUBSŞ şirkətlərin əhəmiyyətliliklə bağlı qərarları daha 

asan verməsi üçün əhəmiyyətlilik prinsipinə düzəlişlər dərc etmişdir. Yeni dəyişikliklər “Maliyyə 

Hesabatlarının Təqdimatı” adlı 1 saylı BMUS və “Mühasibat Uçotu Qaydaları, Uçot Ehtimallarındakı 

Dəyişikliklər və Xətalar” adlı 8 saylı BMUS-a şamil edilir. 
 

Dəyişikliklər əhəmiyyətliliyin tərifini və bu günə qədər MHBS-in digər standartlarında göstərilmiş 

olan əhəmiyyətlilik prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı təlimatları da hesabat hazırlayanlar üçün 

aydınlaşdırır. Yeni tərifə əsasən, məlumat o zaman əhəmiyyətli sayılır ki, onun gizlədilməsi, təhrif 

edilməsi və ya dəyişdirilməsinin maliyyə hesabatlarını ümumi məqsədlər üçün istifadə edən əsas 

tərəflərin qərarlarına təsir etməsi ehtimal edilir və bu məlumat hesabat hazırlayan konkret müəssisə 

üzrə maliyyə məlumatı xarakterinə malikdir. 
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15 may 2020-ci ildə BMUSŞ tərəfindən “COVİD-19 ilə əlaqəli İcarə Güzəştləri”nə (16 saylı 

MHBS-ə edilmiş Düzəliş) icarəçilərin COVİD-19 ilə əlaqəli icarə güzəştinin icarə modifikasiyası 

olub-olmadığının qiymətləndirilməsinə dair güzəşt ilə təmin edilməsi düzəlişi edilmişdir. 

 

COVİD-19 ilə əlaqəli İcarə Güzəştləri üzrə dəyişikliklər (16 saylı MHBS-ə edilmiş düzəliş) 16 saylı 

MHBS-ə aşağıdakı düzəlişləri etmişdir: 

 

 icarəçilərin COVİD-19 ilə əlaqəli icarə güzəştinin icarə modifikasiyası olub-olmadığının 

qiymətləndirilməsinə dair güzəşt ilə təmin edilməsi;  

 güzəşt tətbiq edən icarəçilərdən, icarə modifikasiyası olmadığı kimi, COVİD-19 ilə əlaqəli icarə 

güzəştlərini hesaba vermələrinin tələb edilməsi;  

 güzəşt tətbiq edən icarəçilərdən bu faktı açıqlamalarının tələb edilməsi; və  

 icarəçilərdən 8 saylı BMUS-a uyğun olaraq güzəşt tədbirlərini retrospektiv şəkildə tətbiq 

etmələrinin və əvvəlki dövr rəqəmlərini yenidən təkrar etməmələrinin tələb edilməsi. 

 

Dəyişikliklər 1 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvədədir. Düzəlişlərin erkən tətbiqinə icazə verilir. 

Bu standartın qəbul edilməsi maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir etməmişdir. 

 

Əksi qeyd edilmədiyi halda, yeni qəbul edilmiş standartlar Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına 

əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir. 

 

 

5. DƏRC OLUNMUŞ, LAKİN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR VƏ 

ŞƏRHLƏR 

 

Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi tarixində Cəmiyyət tərəfindən, qüvvəyə minmə tarixindən 

əvvəl qəbul edilmiş standart və şərhlərdən əlavə, aşağıda göstərilən standart və şərhlər dərc edilmiş, lakin 

qüvvəyə minməmişdir. 

 

“Sığorta müqavilələri” adlı 17 saylı MHBS – 2017-ci ilin may ayında dərc olunmuşdur və “Sığorta 

müqavilələri” adlı 4 saylı MHBS-ni əvəz edir. Yeni standart sığorta müqavilələrinin tanınması, 

ölçülməsi, təqdim edilməsi və açıqlanması prinsiplərini müəyyən edir. Müəssisə buraxdığı 

təkrarsığorta müqavilələri də daxil olmaqla sığorta müqavilələrinə; əlində olan təkrarsığorta 

müqavilələrinə; imtiyazlı iştirak xüsusiyyətləri ilə buraxdığı investisiya müqavilələrinə; müəssisənin 

bağladığı sığorta müqavilərinə “Sığorta müqavilələri” adlı 17 saylı MHBS-ni tətbiq etməlidir. 

 

17 saylı MHBS, 2023-cü il yanvarın 1-də və ya ondan sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün 

qüvvədədir. “Müştərilərlə Müqavilələrdən Əldə Edilən Gəlir” adlı 15 saylı MHBS və “Maliyyə 

Alətləri” adlı 9 saylı MHBS standartları ilə birlikdə tətbiq olunduqda erkən tətbiqinə icazə verilir. Bu 

standart Cəmiyyətə tətbiq edilmir. 
 

Öhdəliklərin təsnifatına aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı 1 saylı BMUS üzrə Düzəlişlər – 2020-ci il 

yanvar ayında BMUSŞ “Cari və Uzunmüddətli olmaqla, Öhdəliklərin Təsnifatı”nı (1 saylı BMUS 

üzrə Düzəlişlər) dərc etmişdir. Düzəlişlər öhdəliklərin 1 saylı BMUS-a əsasən, hesabat tarixinə 

müqavilə razılaşmaları üzrə təsnifatına daha ümumi yanaşma təklif edir. Öhdəliklərin cari və 

uzunmüddətli olmaqla təsnifatı üzrə düzəlişlər (1 saylı BMUS üzrə Düzəlişlər) aktiv, öhdəlik üzrə 

gəlirlərin və ya xərclərin tanınma müddətinə və ya məbləğinə, eləcə də bu anlayışlar üzrə müəssisənin 

təqdim etdiyi açıqlamalara deyil, yalnız öhdəliklərin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdakı 

təqdimatına təsir edir.  

 

Düzəlişlər 1 yanvar 2023-cü il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvədədir 

və retrospektiv şəkildə tətbiq olunmalıdır. Düzəlişlərin erkən tətbiqinə icazə verilir. Cəmiyyət hal-

hazırda düzəlişlərin cari təcrübəyə təsirini və mövcud kredit müqavilələrinin yenidən baxılmasını tələb 

edib-etmədiyini qiymətləndirir. 
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Maliyyə Uçotunun Konseptual Əsaslarına İstinad – 3 saylı MHBS-ə edilmiş Düzəliş - 2020-ci ilin 

may ayında BMUSŞ tərəfindən “Müəssisələrin Birləşməsi” adlı 3 saylı MHBS standartına düzəliş dərc 

edilmişdir. Düzəliş 2018-ci ilin mart ayında dərc edilmiş Maliyyə Hesabatlılığının Konseptual Əsaslarına 

istinad ilə birlikdə, bu düzəlişin tələblərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmədən, 1989-cu ildə dərc edilmiş 

“Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması və Təqdimatın Əsasları”na edilən istinadın əvəz olunmasını 

nəzərdə tutur. Şura eyni zamanda, 37 saylı BMUS və ya “Təminatlar” adlı 21 saylı BMHŞK çərçivəsində, 

ayrı olaraq yaranırsa, borclar və şərti öhdəliklər üçün yaranan potensial “2 gün” mənfəət və ya 

zərərlərindən yayınmaq üçün 3 saylı MHBS-in tanınma prinsipinə istisna da əlavə etmişdir. Eyni 

zamanda, Şura “Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması və Təqdim Olunması Əsasları”na istinadın əvəz 

edilməsindən təsirlənməyəcək şərti aktivlər üçün 3 saylı MHBS-in mövcud təlimatına dair izahlar 

verməyi qərarlaşdırmışdır. Dəyişikliklər 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan 

illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir və perspektivli şəkildə tətbiq olunur. 

 

Əmlak, Tikili və Avadanlıqlar: Nəzərdə tutulan İstifadədən əvvəl Daxilolmalar – 16 saylı  

BMUS-a edilən düzəlişlər. 2020-ci ilin may ayında, BMUSŞ müəssisələrin əmlak, tikili və 

avadanlıqların dəyərindən, rəhbərliyin nəzərdə tutduğu qaydada fəaliyyət göstərə bilməsi üçün həmin 

aktivləri lazımi yerə və şəraitə çatdırarkən istehsal olunan aktivlərin satışından əldə olunan gəlirləri 

çıxmağı qadağan edən “Əmlak, Tikili və Avadanlıqlar – Nəzərdə tutulan İstifadədən əvvəl Daxilolmalar” 

düzəlişini dərc etmişdir. Bunun əvəzinə, müəssisə bu cür aktivlərin satışından əldə olunan gəlirləri və bu 

aktivlərin istehsal xərclərini mənfəət və zərər hesabında tanıyır. Dəyişiklik 1 yanvar 2022-ci il tarixində 

və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir və müəssisənin düzəlişi ilk 

dəfə tətbiq etdiyi zaman təqdim olunan ən erkən dövrün başlanğıcında və ya ondan sonra istifadəyə verilə 

bilən əmlak, tikili və avadanlıqlara retrospektiv şəkildə tətbiq edilməlidir. Düzəlişlərin Cəmiyyətə 

əhəmiyyətli təsir göstərəcəyi gözlənilmir. 

 

Ağır Şərtli Müqavilələr – Müqavilənin Yerinə Yetirilməsinə dair Xərclər – 37 saylı BMUS-a edilən 

düzəlişlər. 2020-ci ilin may ayında, BMUSŞ, 37 saylı BMUS-a müqavilənin ağır şərtli və ya zərər 

yaradan olduğunu qiymətləndirərkən müəssisənin hansı xərcləri nəzərə alması barədə düzəlişlər etmişdir. 

Düzəlişlər “birbaşa əlaqəli xərc yanaşması”nı tətbiq edir. Mal və ya xidmətləri təmin etmək üçün birbaşa 

müqaviləyə aid olan xərclərə həm artan xərclər, həm də müqavilə fəaliyyətləri ilə birbaşa əlaqəli xərclərin 

bölüşdürülməsi daxildir. Ümumi və inzibati xərclər birbaşa müqavilə ilə əlaqəli deyil və müqavilə üzrə 

qarşı tərəf üçün açıq şəkildə ödənilməli olmadıqca istisna olunur. Düzəlişlər 1 yanvar 2022-ci il tarixində 

və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir. 
 

“Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlılığı Standarlarının İlk dəfə Tətbiqi” adlı 1 saylı MHBS – ilkin tətbiq 

edən törəmə olaraq. BMUSŞ 2018-2020-ci il üzrə illik təkmilləşdirmələr çərçivəsində “Beynəlxalq 

Maliyyə Hesabatı Standartlarının ilk dəfə qəbul edilməsi” adlı 1 saylı MHBS-də dəyişiklik etmişdir. 

Dəyişiklik ana müəssisənin MHBS-ə keçid tarixinə əsasən, ana müəssisə tərəfindən bildirilən 

məbləğlərdən istifadə etməklə, məcmu çevirmələr üzrə fərqlərini ölçmək üçün 1 saylı MHBS-in D16 (a) 

bəndini tətbiq etməyi seçən bir törəmə müəssisəyə icazə verir. Bu düzəliş 1 saylı MHBS-in D16 (a) 

bəndini tətbiq etməyi seçən bir asılı və ya birgə müəssisəyə də tətbiq edilir. Dəyişiklik 1 yanvar 2022-ci 

il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir. 
 

“Maliyyə Alətləri” adlı 9 saylı MHBS – Maliyyə öhdəliklərinin silinməsi üzrə “10 faiz” dəyərində 

test üzrə iştirak haqqı. MHBS standartları prosesinə 2018-2020-ci illərdə illik təkmilləşdirmələrin bir 

hissəsi olaraq, BMUSŞ 9 saylı MHBS-ə düzəliş etmişdir. Düzəliş bir müəssisənin yeni və ya 

dəyişdirilmiş maliyyə öhdəliyinin şərtlərinin ilkin maliyyə öhdəliyinin şərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqli olub-olmadığını qiymətləndirərkən əlavə etdiyi haqları aydınlaşdırır. Bu rüsumlara yalnız borcalan 

və ya borcverən tərəfindən başqasının adından ödədiyi və ya aldığı haqlar daxil olmaqla borcalanla borc 

verən arasında ödənilən və ya alınan ödənişlər daxildir. Müəssisə düzəlişi müəssisənin ilk dəfə tətbiq 

etdiyi illik hesabat dövrünün əvvəlində və ya ondan sonra dəyişdirilmiş və ya mübadilə edilmiş maliyyə 

öhdəliklərinə tətbiq edir. Düzəliş 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik 

hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir. Cəmiyyət müəssisənin bu düzəlişin ilk tətbiq olunduğu illik hesabat 

dövrünün əvvəlində və ya ondan sonra dəyişdirilən və ya mübadilə edilən maliyyə öhdəliklərinə 

düzəlişləri tətbiq edəcəkdir. 
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“Kənd Təsərrüfatı” adlı 41 saylı BMUS – Ədalətli dəyər ölçmələrində vergi. MHBS standartları 

prosesinə 2018-2020-ci illərdə illik təkmilləşdirmələrin bir hissəsi olaraq, BMUSŞ “Kənd Təsərrüfatı” 

adlı 41 saylı BMUS Standartına dəyişiklik etmişdir. Dəyişiklik 41 saylı BMUS-un 22-ci bəndində 

müəssisələrin, 41 saylı BMUS çərçivəsində aktivlərin ədalətli dəyərini ölçərkən vergitutma üçün pul 

axınlarını istisna etməsi tələbini aradan qaldırır. Müəssisə düzəlişləri 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya 

bu tarixdən sonra başlayan ilk illik hesabat dövrünün başlanğıcında və ya bu tarixdən sonra ədalətli dəyər 

ölçmələrinə perspektivli şəkildə tətbiq edir. Düzəlişin erkən tətbiqinə icazə verilir. Dəyişikliklərin 

Cəmiyyətə əhəmiyyətli təsir göstərəcəyi gözlənilmir. 
 

“Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları” adlı 10 saylı MHBS və “İnvestor və onun Asılı və 

ya Birgə Müəssisəsi arasında Aktivlərin Satışı və ya Ötürülməsi” adlı 28 saylı BMUS (düzəlişlər) 

–10 saylı MHBS və 28 saylı BMUS-a edilən düzəlişlər investor, onun asılı müəssisəsi və birgə müəssisə 

arasında aktivlərin satışı və ya ötürülməsi üzrə vəziyyəti ehtiva edir. Düzəlişlər, xüsusi olaraq, kapital 

metodu ilə konsolidasiya edilən əlaqəli və birgə müəssisələrlə biznes əməliyyatları aparmayan törəmə 

müəssisə üzərində nəzarətin itirilməsi ilə bağlı olan gəlir və zərərlərin, ana müəssisənin mənfəət və 

zərər hesabatında əlaqəsi olmayan investorun həmin əlaqəli və ya birgə müəssisədə olan payına düşən 

hissəyə müdaxilə etməmək şərtilə tanınmasını tələb edir.  
 

Eynilə, istənilən keçmiş törəmə müəssisədə (kapital metodu ilə konsolidasiya edilən assosiasiya və 

birgə müəssisəyə çevrildikdə) saxlanılan investisiyanın ədalətli dəyərlə yenidən ölçülməsindən irəli 

gələn gəlir və ya zərər yalnız əlaqəsi olmayan investorların yeni assosiasiya və ya birgə müəssisədəki 

payları müqabilində tanınır. Düzəlişlərin qüvvəyə minmə tarixi hələ ki, MUBSŞ tərəfindən müəyyən 

edilməmişdir, lakin düzəlişlərin erkən tətbiqinə icazə verilir. 

 

Əksi qeyd edilmədiyi halda, yeni standartların Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsiri 

gözlənilmir. 
 

 

6. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ QALIQLAR VƏ ƏMƏLİYYATLAR 

 

Əlaqəli tərəflər “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması” adlı 24 saylı MUBS-da müəyyən 

edilmişdir. Ümumiyyətlə, tərəflər bir tərəfin digər tərəfi idarə etmək qabiliyyəti varsa, ümumi nəzarət 

altındadırsa və ya maliyyə və əməliyyat qərarları verərkən digər tərəfə əhəmiyyətli təsir və ya birgə 

nəzarət edə bilərsə, əlaqəli hesab olunurlar. Hər bir əlaqəli tərəf ilə bağlı münasibətləri nəzərdən 

keçirərkən əsas diqqət sadəcə hüquqi formaya deyil, əsasən bu münasibətlərin məzmununa yönəldilir. 

Cəmiyyətin bilavasitə nəzarətçi tərəfi Azərbaycan Respublikası Hökumətinə məxsus olan 

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. 
 

Cəmiyyət dövlət ilə əlaqəli qurumlar üçün açıqlama tələbi ilə əlaqədar “Əlaqəli tərəflər haqqında 

məlumatların açıqlanması” adlı 24 saylı MUBS-un 25-ci bəndində qeyd olunmuş güzəştdən istifadə 

etmişdir. 
 

Hesabat təqdim edən müəssisə əlaqəli tərəf əməliyyatları və öhdəliklər də daxil olmaqla, qalıq 

borclarla əlaqəli “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması” adlı 24 saylı MUBS-un 18-ci 

bəndinin açıqlama tələblərindən aşağıdakılar ilə birlikdə azaddır: 
 

(a) hesabat təqdim edən müəssisə nəzarəti və ya birgə nəzarəti və ya üzərində əhəmiyyətli dərəcədə 

təsiri olan hökumət; və 

(b) eyni hökumətin həm təqdim edən müəssisənin, həm də digər təşkilatın nəzarəti və ya birgə nəzarəti 

və ya üzərində əhəmiyyətli dərəcədə təsiri olduğu üçün əlaqəli tərəf olan başqa bir müəssisə. 
 

Dövlətlə əlaqəli təşkilatlarla əməliyyatlara elektrik enerjisi, qaz, benzin alınması və digər xidmətlərin 

alınması daxildir. 
 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il ərzində rəhbər işçilərin əmək haqlarına 78,412 AZN 

(2020-ci il: 73,606 AZN) məbləğində əmək haqqı, ixtiyari bonuslar və digər qısamüddətli müavinətlər 

daxil olmuşdur. 
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7. ƏMLAK, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 

 

Binalar və 

bənzər tikililər 

 Maşın və 

avadanlıqlar 

 Elektrolizator

lar 

 Nəqliyyat 

vasitələri 

 Quraşdırılacaq 

avadanlıq 

 Digər  Cəmi  Qeyri-maddi 

aktivlər 

 

 
Cəmi 

Şərti dəyər olaraq 

ədalətli dəyər/ilkin 

dəyər    

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                  
1 yanvar 2020-ci il 66,600,546  102,549,243  67,633,723  556,136  -  610,512  237,950,160  33,275  237,983,435 

                  
Əlavələr 2,758,588  1,936,483  3,269,598  -  1,557,679  531,551  10,053,899  11,000  10,064,899 

                  
31 dekabr 2020-ci il 69,359,134  104,485,726  70,903,321  556,136  1,557,679  1,142,063  248,004,059  44,275  248,048,334 

                  
Əlavələr  439,151    1,177,281    940,772    149,600    111,687   528,030    3,346,521   45,261     3,391,782 

                  
31 dekabr 2021-ci il  69,798,285    105,663,007    71,844,093    705,736    1,669,366    1,670,093    251,350,580    89,536    251,440,116  

                  Yığılmış köhnəlmə 

və amortizasiya                  

                  
1 yanvar 2020-ci il (3,313,847)  (7,235,185)  (4,219,329)  (79,240)  -  (49,726)  (14,897,327)  (26,061)  (14,923,388) 

                  
İl üzrə tutulma (1,299,656)  (5,074,025)  (4,321,159)  (48,763)  -  (28,059)  (10,771,662)  (6,116)  (10,777,778) 

                  
31 dekabr 2020-ci il (4,613,503)  (12,309,210)  (8,540,488)  (128,003)  -  (77,785)  (25,668,989)  (32,177)  (25,701,166) 

                  
İl üzrə tutulma  (1,729,171)   (8,221,863)   (5,328,568)   (80,044)   -      (68,002)   (15,427,648)   (23,462)  (15,451,110) 

                  
31 dekabr 2021-ci il  (6,342,674)   (20,531,073)   (13,869,056)   (208,047)   -      (145,787)   (41,096,637)   (55,639)   (41,152,276) 

Xalis qalıq dəyəri                   

                  
31 dekabr 2021-ci il  63,455,611    85,131,934    57,975,037    497,689    1,669,366    1,524,306    210,253,943    33,897    210,287,840  

31 dekabr 2020-ci il 64,745,631  92,176,516  62,362,833  428,133  1,557,679  1,064,278  222,335,070  12,098  222,347,168 
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31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə əmlak, tikili və avadanlıqlar kateqoriyasına aid, istifadəsinə 

məhdudiyyət qoyulmuş və ya öhdəliklərin təminatı olaraq girov qoyulmuş hər hansı bir aktiv mövcud 

olmamışdır. 

 

 

8. ƏMLAK, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR ÜZRƏ AVANS ÖDƏNİŞLƏRİ 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə, əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə avans ödənişlərinə, təchizatçıya 

nəqliyyat vasitələrinin alınması üçün 245,633 AZN (2020-ci il: ofis mebeli və avadanlıqların alınması 

üçün 113,492 AZN) məbləğində verilmiş avans daxildir. 

 

 

9. MAL-MATERİAL EHTİYATLARI 

 

Mal-material ehtiyatlarına aşağıdakılar daxildir: 

 
 31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    

Xammal  13,089,143   9,181,811 

Tamamlanmamış istehsal  2,606,812   1,723,208 
Hazır məhsul  45,635,743   26,022,290 

Ehtiyat hissələri  7,088,635   4,998,233 
Digər  2,277,558   1,058,953 

    

Cəmi mal-material ehtiyatları 70,697,891  42,984,495 

 

 

10. DEBİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR ALINACAQ VƏSAİTLƏR 

 

Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    
Müştərilərdən debitor borcları 27,157,821  23,100,452 

    
Çıxılsın: ehtimal olunan kredit zərərləri üzrə ehtiyat  (2,754,000)  - 

    

Cəmi debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər 24,403,821  23,100,452 

 

 

Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər üzrə ehtimal olunan kredit zərərləri üzrə ehtiyatın 

hərəkətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

 
 31 dekabr 

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    
İlin əvvəlinə ehtiyat -  - 

İl üzrə ehtimal olunan kredit zərərləri (2,754,000)  - 

    
İlin sonuna ehtiyat (2,754,000)  - 
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11. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 
 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə aşağıdakılar daxildir: 
 

 31 dekabr 

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    

Banklarda yerləşdirilmiş pul vəsaitləri 19,760,347  21,068,442 

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 19,760,347  21,068,442 

 

 

12. DİGƏR CARİ AKTİVLƏR 
 

 31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    
Təchizatçılara verilmiş avans ödənişləri 25,169,823  5,415,697 

Əvəzləşdirilən ƏDV 3,244,159  3,768,007 
Alınacaq vergilər -  6,081,896 

ƏDV depozit hesabı -  8,584 

    

Cəmi digər cari aktivlər 28,413,982  15,274,184 

 

 

13. TƏXİRƏ SALINMIŞ VERGİ ÖHDƏLİYİ 
 

Cəmiyyət cari mənfəət vergisi öhdəliyini, eləcə də aktiv və öhdəliklər ilə əlaqəli vergi əsaslarını, 

Cəmiyyətin fəaliyyət göstərdiyi Azərbaycan Respublikasının MHBS-dən fərqli olan qanuni vergi 

qaydalarına uyğun olaraq ölçür və uçota alır. 
 

Cəmiyyət müəyyən xərclərdən vergi çıxılmaması və müəyyən gəlirlərin vergi məqsədləri üçün vergiyə 

cəlb edilməməsi kimi qəbul edilməsi səbəbindən müəyyən qalıcı vergi fərqlərinə məruz qalır. 
 

Təxirə salınmış vergilər maliyyə hesabatı məqsədləri üçün aktiv və öhdəliklərin balans dəyərləri ilə 

vergi məqsədləri üçün istifadə olunan məbləğlər arasındakı müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirlərini 

əks etdirir. 
 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə olan müvəqqəti fərqlər, əsasən, gəlir və xərclərin tanınma 

metodları/müddəti ilə yanaşı, müəyyən aktivlər üçün vergi bazalarının fərqlərindən yaranmış 

müvəqqəti fərqlər ilə əlaqədardır. 
 

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi xüsusilə müxtəlif şərhlərə və dəyişikliklərə səbəb ola 

bilər. Bundan əlavə, rəhbərlik tərəfindən vergi qanunvericiliyinin şərhi vergi orqanlarının şərhindən fərqli 

ola biləcəyi üçün, əməliyyatlar vergi orqanları tərəfindən yenidən yoxlanıla bilər və nəticədə Cəmiyyətə 

bu maliyyə vəziyyəti üzrə hesabat üçün əhəmiyyətli ola biləcək əlavə vergilər, cərimələr və faizlər 

hesablana bilər.    
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31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə müvəqqəti fərqlər aşağıdakı kimidir: 
 

 31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 
   

Vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər:    

Növbəti ilə keçirilmiş vergi zərəri 1,595,980  33,054,627 
Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər 9,195,687  - 

Digər cari aktivlər -  82,487 

    
Cəmi vergi bazasını azaldan müvəqqəti fərqlər 10,791,667  33,137,114 

    
Vergi tutulan müvəqqəti fərqlər 

 

   
Əmlak, tikili və avadanlıqlar (40,734,477)  (37,598,742) 

Mal-material ehtiyatları (1,386,119)  - 
Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər (2,576,394)  (109,403) 

    
Cəmi vergi tutulan müvəqqəti fərqlər 

 

(44,696,990)  (37,708,145) 

    
Xalis vergi tutulan müvəqqəti fərqlər  (33,905,323)  (4,571,031) 

    
Qanunla müəyyən olunmuş vergi dərəcəsində (20%) xalis təxirə  

salınmış vergi (6,781,065) 

 

(914,206) 

   

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərində başa çatmış illər üzrə vergi xərcləri ilə mühasibat mənfəəti 

arasındakı əlaqə aşağıdakı kimidir: 

 
 31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

Mənfəət vergisindən əvvəl zərər 37,594,806  931,052 

    

Qanunla müəyyən olunmuş vergi dərəcəsində (20%) xalis vergi (7,518,961)  (186,210) 

    
Mənfəət vergisi xərci (7,518,961)  (186,210) 

    
Cari mənfəət vergisi xərci (1,652,102)  - 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyində dəyişiklik (5,866,859)  (186,210) 

    
Mənfəət vergisi xərci (7,518,961)  (186,210) 

 

 

 
31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi    
    
İlin əvvəlinə   
 

(914,206)  (727,996) 

    
Mənfəət və zərər hesablarına daxil edilmiş dövr üçün təxirə salınmış 

mənfəət vergisi öhdəliyində dəyişiklik (5,866,859) 
 

(186,210) 

    
İlin sonuna (6,781,065)  (914,206) 
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14. KREDİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 
 

 
31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    

Mal-material ehtiyatları və digər xidmətlər üzrə kreditor borcları 22,587,809  24,744,822 

Mal-material ehtiyatları üzrə faiz yaradan kreditor borcları -  10,319,076 

Əlaqəli tərəfə ödəniləcək vəsaitlər -  2,970,204 

Digər ödəniləcək vəsaitlər -  200,000 

    

Cəmi maliyyə borcları 22,587,809  38,234,102 

    

Alınmış avanslar  6,889,967     763,033 

Vergi ödənişləri 1,380,974     - 

Əmək haqqı və əlaqədar kreditor borcları 1,116,962     - 

    

Cəmi kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər 31,975,712  38,997,135  

 

 

15. NİZAMNAMƏ KAPİTALI 
 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə nizamnamə kapitalı 282,243,699 AZN təşkil etmiş və bir səhm 

üzrə 2,822,436.99 AZN məbləğində nominal dəyəri olan 100 ədəd səhmdən ibarət olmuşdur. 

 

 

16. GƏLİRLƏR 

 

Gəlirlərə aşağıdakılar daxildir: 

 

 

31 dekabr 

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr 

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

 Folqa və digər alüminium məhsullarının satışı 179,601,037   85,675,304   

 İlkin alüminiumun satışı  49,420,568   85,725,031 

 Digər gəlirlər   5,363,563   1,420,810 

    

Cəmi gəlirlər 234,385,168  172,821,145 
 

 

17. SATIŞLARIN MAYA DƏYƏRİ 

 

Satışların maya dəyərinə aşağıdakılar daxildir: 

 

 

31 dekabr 

 2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

  Material xərcləri  130,938,735   108,143,664 

  Kommunal xərclər  31,186,247   31,330,188 

  Köhnəlmə xərcləri  15,316,678  10,739,184 

  İşçi heyəti ilə bağlı xərclər  11,895,869   10,192,079 

  Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər   1,818,358    2,020,002  

  Hazır məhsul və tamamlanmamış istehsalda dəyişiklik  (20,497,057)  (2,126,471) 

    

Cəmi satışların maya dəyəri 170,658,830  160,298,646 
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18. ÜMUMİ VƏ İNZİBATİ XƏRCLƏR 

 

Ümumi və inzibati xərclərə aşağıdakılar daxildir: 

 

  

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

 İşçi heyəti ilə bağlı xərclər  2,295,797   1,599,737 

 Yemək xərcləri  536,923   515,253 

 Təhlükəsizlik xərcləri  344,869   327,897 

 İcarə xərcləri  249,269   204,707 

 Sığorta xərcləri  213,131   159,232 

 Peşəkar haqlar  199,628   129,867 

 Köhnəlmə xərcləri 134,432  38,594 

 Ezamiyyə xərcləri  190,217   160,222 

 Təmir və texniki xidmət xərcləri  148,969   165,185 

 İanə xərcləri  143,311   82,487 

 Bank ödənişləri  142,320   132,309 

 Ofis ləvazimatları  109,904   32,793 

 Rabitə xərcləri  88,779   83,839 

 Nəqliyyat xərcləri  53,921   97,047 

 Nümayəndəlik xərcləri  32,011   34,835 

 Reklam xərcləri  26,951   32,132 

 COVİD-19 ilə bağlı xərclər  -     235,000 

 Digər xərclər   297,159   119,717 

    

Cəmi ümumi və inzibati xərclər 5,207,591  4,150,853 

 

 

19. SATIŞ VƏ PAYLANMA XƏRCLƏRİ 

 

Satış və paylanma xərclərinə aşağıdakılar daxildir: 

 

  

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

 Nəqliyyat xərcləri  11,981,524   3,558,152 

 Gömrük haqları  1,767,386   1,902,756 

 Broker xərcləri  1,540,024   290,243 

 Digər xərclər  253,123   89,762 

    

 Cəmi satış və paylanma xərcləri 15,542,057  5,840,913 

 

 

20. MALİYYƏ XƏRCLƏRİ 

 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 907,119 AZN məbləğində maliyyə xərcləri mal-

material ehtiyatları üzrə “Noble Resources Limited” şirkətinə faiz gətirən kreditor borcları ilə bağlı 

olmuşdur (2020-ci il: 1,632,000 AZN). 
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21. DİGƏR (XƏRCLƏR)/GƏLİRLƏR, XALİS 

 

Digər (xərclər)/gəlirlər, xalis aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

  Vergi cəriməsi (1,615,420)  - 

  Digər (105,345)  32,319 

    

Cəmi digər (xərclər)/gəlirlər, xalis (1,720,765)  32,319 

 

 

22. TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR 
 

Məhkəmə prosedurları 

 

Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində müştərilər və üçüncü şəxslər tərəfindən Cəmiyyətə qarşı 

iddialar irəli sürülə bilər. Rəhbərlik hesab edir ki, heç bir əhəmiyyətli hesablanmamış zərər baş 

verməyəcək və buna uyğun olaraq hazırkı maliyyə hesabatlarında heç bir ehtiyat yaradılmamışdır. 

 

Vergi qanunvericiliyi 
 

Azərbaycan Respublikasının kommersiya qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə və 

dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, rəhbərlik tərəfindən vergi qanunvericiliyinin şərhi vergi 

orqanlarının şərhindən fərqli ola biləcəyi üçün, əməliyyatlar vergi orqanları tərəfindən yenidən yoxlanıla 

bilər və nəticədə Cəmiyyətə əlavə vergilər, cərimələr və faizlər hesablana bilər. 

 

Cəmiyyət bütün vergi ödəmələrini artıq həyata keçirdiyinə inanır və bu səbəbdən maliyyə hesabatlarında 

heç bir vergi öhdəliyi yaratmamışdır. Vergi dövrləri üç il ərzində vergi orqanları tərəfindən təftiş 

olunması üçün açıq olaraq qalır. 

 

 

23. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Risklərin idarə edilməsi Cəmiyyətin fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Cəmiyyət 

əməliyyatlarının əsas elementini təşkil edir. Cəmiyyətin əməliyyatlarına xas olan əsas risklər 

aşağıdakılarla bağlıdır: 

 

• Kredit riski; 

• Likvidlik riski; 

• Bazar riski. 

 

Cəmiyyət effektiv və səmərəli riskin idarə edilməsi prosesinin tətbiqinin önəmli olduğunu qəbul edir. 

Belə prosesin tətbiqinə imkan yaratmaq üçün Cəmiyyət Risklərin idarə edilməsi şöbəsini yaratmışdır 

ki, bunun da əsas məqsədi Cəmiyyəti risklərdən qorumaq və Cəmiyyətin qarşıda qoyulmuş fəaliyyət 

məqsədlərinə nail olması üçün imkan yaratmaqdır. Risklərin idarə edilməsi çərçivəsində Cəmiyyət 

aşağıdakı riskləri idarə edir: 

 

Kredit riski 

 

Bir tərəfin maliyyə aləti üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi zaman və bununla əlaqədar digər 

tərəfin maliyyə zərərləri ilə üzləşməsi ilə nəticələnə bilən hallarda Cəmiyyət kredit riskinə məruz qalır. 
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Maksimal riskə məruz qalma 

 

Cəmiyyətin kredit riskinə maksimal məruz qalması əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və bu həm fərdi 

risklərdən, həm də ümumi bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı risklərdən asılıdır. 

 

Coğrafi risk konsentrasiyası 

 

Aktivlər, öhdəliklər və kreditlə bağlı öhdəliklər qarşı tərəfin yerləşdiyi ölkəyə əsaslanır. Bu ölkələrin 

faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasında yerləşən təmsilçilərinə münasibətdə mövcud olan debitor 

və kreditor borcları üzrə qalıqlar isə “Azərbaycan Respublikası” başlığı altında təqdim edilir.  

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin coğrafi konsentrasiyası 

müvafiq qeydlərdə açıqlanmışdır: 

 
 Azərbaycan 

Respublikası 

 İƏİT ölkələri  Digər qeyri-

İƏİT ölkələri 

 31 dekabr 

2021-ci il 

Cəmi 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ        

        
Debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər  460,389    12,134,576    11,808,856   24,403,821 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 19,760,347  -  -  19,760,347 

        
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ  20,220,736    12,134,576    11,808,856   44,164,168 

        MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ        

        
Kreditor borcları və digər ödəniləcək 

vəsaitlər  10,899,483    913,123    10,775,203   22,587,809 

        
CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 10,899,483  913,123  10,775,203  22,587,809 

        XALİS MÖVQE  9,321,253    11,221,453    1,033,653   21,576,359 

 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin coğrafi konsentrasiyası 

müvafiq qeydlərdə açıqlanmışdır: 

 
 Azərbaycan 

Respublikası 

 İƏİT ölkələri  Digər qeyri-

İƏİT 

ölkələri 

 31 dekabr 

2020-ci il 

Cəmi 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ        

        
Debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər 341,226  20,767,914  1,991,312  23,100,452 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 21,068,442  -  -  21,068,442 

        
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 21,409,668  20,767,914  1,991,312  44,168,894 

        MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ        

        
Kreditor borcları və digər ödəniləcək 

vəsaitlər 27,692,307  216,594  10,325,201  38,234,102 

        
CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 27,692,307  216,594  10,325,201  38,234,102 

        XALİS MÖVQE (6,282,639)  20,551,320  (8,333,889)  5,934,792 

  

 

  



“AZƏRALÜMİNİUM” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
 
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı) 
(Azərbaycan manatı ilə) 
 

36 

Likvidlik riski 

 

Likvidlik riski maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinin uyğun gəlmədiyi risk kimi 

müəyyən edilir. Likvidlik riski Cəmiyyətin Maliyyə Departamenti tərəfindən idarə olunur. Cəmiyyətin 

likvidlik mövqeyinin idarə olunması fəaliyyəti öhdəliklərin vaxtı gəldikcə ödənilməsi üçün zəruri 

likvid aktivlərin səviyyəsinin nəzərə alınmasını, bir sıra maliyyə mənbələrinə çıxışın təmin 

olunmasını, maliyyələşdirmə üzrə ehtiyat planlarının işlənib hazırlanmasını və maliyyə vəziyyəti üzrə 

likvidlik nisbətinin izlənməsini tələb edir. 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin likvidlik riski müvafiq 

bəndlər üzrə qeydlərdə açıqlanmışdır. 

 

 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin likvidlik riski müvafiq 

bəndlər üzrə qeydlərdə açıqlanmışdır. 
 

 1 aya qədər  1 aydan 3 

aya 

 3 aydan 1 ilə  1 ildən 5 ilə  31 dekabr 

2021-ci il 

Cəmi 

          
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ          

Debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər   20,830,301   3,470,514    103,006   -  24,403,821 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 19,760,347  -  -  -  19,760,347 

          

Cəmi maliyyə aktivləri  40,590,648    3,470,514    103,006   -  44,164,168 

          
MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ          

Kreditor borcları və digər 

ödəniləcək vəsaitlər  20,037,809    340,000    2,210,000   -   22,587,809 

          

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 20,037,809  340,000  2,210,000  -   22,587,809 

          
Likvidlik boşluğu  20,552,839    3,130,514    (2,106,994)   -  21,576,359 

Məcmu likvidlik boşluğu   20,552,839  23,683,353    21,576,359    21,576,359   

 1 aya qədər  1 aydan 3 aya  3 aydan 1 ilə  1 ildən 5 ilə  31 dekabr 

2020-ci il 

Cəmi 

          
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ          

Debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər 14,405,020  8,695,432  -  -  23,100,452 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 21,068,442  -  -  -  21,068,442 

          

Cəmi maliyyə aktivləri 35,473,462  8,695,432  -  -  44,168,894 

          
MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ          

Kreditor borcları və digər 

ödəniləcək vəsaitlər 26,664,668  3,439,692  8,129,742  -  38,234,102 

          

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 26,664,668  3,439,692  8,129,742  -  38,234,102 

          
Likvidlik boşluğu 8,808,794  5,255,740  (8,129,742)  -  5,934,792 

Məcmu likvidlik boşluğu 8,808,794  14,064,534  5,934,792  5,934,792   
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Likvidlik və faiz dərəcəsi risklərinin əlavə təhlili 7 saylı MHBS-ə uyğun olaraq aşağıdakı cədvəllərdə 

təqdim olunur. Bu cədvəllərdə açıqlanan məbləğlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda qeyd olunan 

məbləğlərə uyğun gəlmir, çünki aşağıdakı təqdimata effektiv faiz dərəcəsi metoduna əsasən maliyyə 

vəziyyəti haqqında hesabatda uçota alınmayan cəmi qalan müqavilə ödənişlərini (faiz ödənişləri daxil 

olmaqla) göstərən maliyyə öhdəlikləri üzrə ödəmə müddətinin təhlili daxildir. 

 

Cəmiyyətin maliyyə öhdəliklərinin 7 saylı MHBS-ə uyğun olaraq, 31 dekabr 2021-ci il tarixinə ödəmə 

müddətinin təhlili aşağıdakı kimidir: 

 
 Tələb 

olunanadək 

və 1 aydan az 

 1 aydan 3 

ayadək 

 3 aydan 12 

ayadək 

 12 aydan 5 

ilədək 

 31 dekabr 

2021-ci il 

Cəmi 

Maliyyə öhdəlikləri          

           

Kreditor borcları və digər 

ödəniləcək vəsaitlər  20,037,809    340,000    2,210,000   -   22,587,809 

          
Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi 

potensial gələcək ödənişlər  20,037,809    340,000    2,210,000   -   22,587,809 

 

 

Maliyyə öhdəliklərinin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıdakı kimidir: 

 
 Tələb 

olunanadək 

və 1 aydan az 

 1 aydan 3 

ayadək 

 3 aydan 12 

ayadək 

 12 aydan 5 

ilədək 

 31 dekabr 

2020-ci il 

Cəmi 

Maliyyə öhdəlikləri          

           
Kreditor borcları və digər 

ödəniləcək vəsaitlər 26,784,927  3,586,177  8,475,960  -  38,847,064 

          
Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi 

potensial gələcək ödənişlər 26,784,927  3,586,177  8,475,960  -  38,847,064 

 

 
Valyuta riski 

 
Valyuta riski xarici valyuta mübadiləsi məzənnələrindəki dəyişikliklərin baş verməsi səbəbindən maliyyə 

alətlərinin dəyərində dəyişikliyin yaranması ilə bağlı riskdir.  

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin valyuta riski  müvafiq 

bəndlər üzrə qeydlərdə açıqlanmışdır. 

  



“AZƏRALÜMİNİUM” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
 
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı) 
(Azərbaycan manatı ilə) 
 

38 

 AZN  ABŞ dolları   Avro  Digər  31 dekabr 

2021-ci il 

Cəmi 

          

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ          

Debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər  279,489     24,124,332  -  -  24,403,821 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 1,073,604  16,871,596  1,811,419  3,728  19,760,347 

          
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ  1,353,093     40,995,928   1,811,419    3,728   44,164,168 

          
MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ          

Kreditor borcları və digər ödəniləcək 

vəsaitlər  5,168,973    17,416,663    2,173   -  22,587,809 

          
CƏMİ MALİYYƏ 

ÖHDƏLİKLƏRİ 5,168,973  17,416,663  2,173  -  22,587,809 

          
AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ   (3,815,880)  23,579,265   1,809,246    3,728   21,576,359 

 
 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin valyuta riski müvafiq 

bəndlər üzrə qeydlərdə açıqlanmışdır. 

 
 AZN  ABŞ dolları   Avro   Digər  31 dekabr 

2020-ci il 

Cəmi 

          

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ          

Debitor borcları və digər alınacaq 

vəsaitlər 341,226  22,759,226  -  -  23,100,452 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 83,832  20,839,148  14,670  130,792  21,068,442 

          

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 425,058  43,598,374  14,670  130,792  44,168,894 

          

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ          

Kreditor borcları və digər ödəniləcək 

vəsaitlər 15,185,297  23,047,109  -  1,696  38,234,102 

          

CƏMİ MALİYYƏ 

ÖHDƏLİKLƏRİ 15,185,297  23,047,109  -  1,696  38,234,102 

          

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ  (14,760,239)  20,551,265  14,670  129,096  5,934,792 

  
 

24. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 
 

Ədalətli dəyər məcburi satış və ya ləğvetmə xaricində arzu edən tərəflər arasındakı cari əməliyyatda 

maliyyə alətinin dəyişdirilə biləcəyi və ən yaxşı şəkildə aktiv bazar qiyməti ilə təsdiqlənən məbləğidir. 
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Maliyyə alətlərinin ehtimal olunan ədalətli dəyəri mövcud bazar məlumatlarını və mövcud 

qiymətləndirmə metodologiyalarını istifadə edərək Cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmişdir. Habelə 

ehtimal olunan ədalətli dəyəri təyin etmək məqsədi ilə bazar məlumatlarını şərh etmək üçün mütləq 

qərar verilməlidir. Azərbaycan Respublikası inkişaf etməkdə olan bazarın bəzi xüsusiyyətlərini 

nümayiş etdirməyə davam edir və iqtisadi şərtlər maliyyə bazarlarındakı fəaliyyət həcmini 

məhdudlaşdırmağa davam edir. Bazar qiymətləri köhnəlmiş ola və ya satış əməliyyatları zamanı olan 

çətinliyi əks etdirə bildiyindən, maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlərini təmsil etməyə bilər. Rəhbərlik 

maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini qiymətləndirərkən mövcud olan bütün bazar məlumatlarını istifadə 

etmişdir. 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarında maya və ya amortizasiya dəyəri ilə uçota alınmış 

maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri aşağıda təqdim olunur: 

 
 31 dekabr 2021-ci il 

 Balans 

dəyəri  
Ədalətli 

dəyər 
    
Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər 24,403,821  24,403,821 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 19,760,347  19,760,347 
Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər 22,587,809  22,587,809 

 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarında maya və ya amortizasiya dəyəri ilə uçota alınmış 

maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri aşağıda təqdim olunur: 
 

 31 dekabr 2020-ci il 

 Balans 

dəyəri  
Ədalətli 

dəyər 
    
Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər 23,100,452  23,100,452 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 21,068,442  21,068,442 

Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər 38,234,102  38,234,102 
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Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2021-ci il tarixinə ədalətli dəyər ilə ölçülməmiş maliyyə alətlərinin ədalətli 

dəyərlərini müəyyənləşdirir və onları hər bir ədalətli dəyər ölçüsünün aşağıda təsnif edildiyi ədalətli 

dəyər iyerarxiyasındakı səviyyə üzrə təhlil edir. 
 

      Aşağıdakılardan istifadə edərək ədalətli dəyərin ölçülməsi 

             
 

 

Maliyyə aləti 

üzrə təsnifat 

 Qiymətləndirmə 

tarixi 

 Fəal 

bazarlardakı 

kotirovka 

qiymətləri 

(1-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

edilən 

məlumatlar 

(2-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

olunmayan 

giriş 

məlumatları 

(3-cü Səviyyə) 

 Cəmi 

             

Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan aktivlər  
  

    
 

 
 

   

Debitor borcları və 

digər alınacaq 

vəsaitlər  

Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr  

2021-ci il 

 -  -  24,403,821  24,403,821 

Pul vəsaitləri və 

onların ekvivalentləri  
Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr  

2021-ci il  19,760,347  -  -  19,760,347 

             

Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan öhdəliklər 
 

   

        

Kreditor borcları və 

digər ödəniləcək 

vəsaitlər  

Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr  

2021-ci il 

 -  -  22,587,809  22,587,809 
 

 

Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2020-ci il tarixinə ədalətli dəyər ilə ölçülməmiş maliyyə alətlərinin ədalətli 

dəyərlərini müəyyənləşdirir və onları hər bir ədalətli dəyər ölçüsünün aşağıda təsnif edildiyi ədalətli 

dəyər iyerarxiyasındakı səviyyə üzrə təhlil edir: 
 

      Aşağıdakılardan istifadə edərək ədalətli dəyərin ölçülməsi 

             
 

 

Maliyyə aləti 

üzrə təsnifat 

 Qiymətləndirmə 

tarixi 

 Fəal 

bazarlardakı 

kotirovka 

qiymətləri 

(1-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

edilən 

məlumatlar 

(2-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

olunmayan 

giriş 

məlumatları 

(3-cü Səviyyə) 

 Cəmi 

             
Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan aktivlər  
  

    
 

 
 

   

Debitor borcları və 

digər alınacaq 

vəsaitlər  

Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr  

2020-ci il 
 -  -  23,100,452  23,100,452 

Pul vəsaitləri və 

onların ekvivalentləri  
Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr  

2020-ci il  21,068,442  -  -  21,068,442 

             
Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan öhdəliklər 
 

   

        

Kreditor borcları və 

digər ödəniləcək 

vəsaitlər  

Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr  

2020-ci il 

 -  -  38,234,102  38,234,102 

 





































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“AZƏRİPƏK” MƏHDUD 
MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 
əsasında Hazırlanmış Maliyyə Hesabatları və  
Müstəqil Auditorların Rəyi 
31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 
 



 
 

“AZƏRİPƏK” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

Səhifə 
 

31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ MALİYYƏ  

HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI  

RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI 1 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN RƏYİ 2-3 

 

31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  

MALİYYƏ HESABATLARI: 

 

    Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  4 

  

    Məcmu gəlir haqqında hesabat 5 

 

    Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 6 

 

    Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat  7 

 

    Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 8-35 

 

















“AZƏRİPƏK” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
  
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ 
(Azərbaycan manatı ilə) 

8 

 

 

1. GİRİŞ 

 

“Azəripək” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (“Cəmiyyət”) 16 aprel 2018-ci il tarixində təsis edilmiş 

və Azərbaycan Respublikası İqdisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 1305481631 saylı vergi eyniləşdirmə 

nömrəsi ilə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi qeydiyyata alınmışdır. 

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin səhmdar strukturu aşağıdakı kimidir: 

 

 
31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr 

2020-ci il 

 

 
Mülkiyyət,  

% 

 Mülkiyyət,  

% 

 

     
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 100.00  100.00  

     
Cəmi 100.00  100.00  

 

 

Cəmiyyətin ən üst nəzarət subyekti “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. 

 

Cəmiyyətin fəaliyyəti 

 

Cəmiyyətin əsas fəaliyyət istiqamətləri fermerlərdən baramanın yığılması, ipək və ipək məhsullarının 

emalı, istehsalı və satışı və bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər vəzifələrin həyata keçirilməsidir. 

 

Qeydiyyat ünvanı və iş yeri: 

 

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasında təsis edilmişdir. Cəmiyyətin qeydə alınmış hüquqi ünvanı 

Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, mənzil 35, Bakı, Azərbaycan Respublikasıdır. Cəmiyyətin əsas iş 

yeri Şəki şəhəri, Azərbaycan Respublikasıdır. 
 

Cəmiyyətin əməliyyat mühiti 

 

2020-ci ildə koronavirus pandemiyasının yayılması qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir göstərmişdir. Bir 

çox ölkələrdə səyahətlərə və fərdi şəxslərin hərəkətlərinə məhdudiyyətlər qoyulmuş, ikinci dərəcəli iş 

yerlərinin bağlanması üzrə əhəmiyyətli məhdudiyyətlər tətbiq edilmiş və ya pandemiya nəticəsində bir 

sıra iş yerləri bağlanmışdır. Bu, Azərbaycan Respublikası ilə ticarət əlaqələri olan, iqtisadi cəhətdən 

güclü ölkələrin çoxunda ÜDM-də əhəmiyyətli dərəcədə azalmaya səbəb olmuşdur. 2020-ci ilin iyun 

ayından başlayaraq, Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla, bir çox ölkələrdə pandemiya 

əlamətlərində yaxşılaşma müşahidə olunmuş və sonradan müəyyən məhdudiyyətlər ləğv edilmişdir. 

 

Nəticədə, qlobal maliyyə və əmtəə bazarlarında bərpa müşahidə olunmuşdur. Lakin sonradan 

Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmış yoluxma sayı xeyli artmış və hökumət tərəfindən 2020-ci 

il dekabr ayının ortalarından etibarən yeni məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. 

  
Ölkədə COVİD-19 ilə mübarizə üçün aparılan məhdudlaşdırıcı tədbirlər iqtisadi aktivliyin və məcmu 

xərc səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olmuşdur. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər 

iqtisadiyyatın otel, nəqliyyat, səyahət, əyləncə və sair digər seqmentlərinə, eləcə də beynəlxalq ticarətə 

öz təsirini göstərmişdir. 
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16 yanvar 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan əhalisinin peyvəndlənməsinə başlanılması ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası hökuməti COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizə məqsədilə əvvəlki ildə tətbiq 

edilmiş səyahət məhdudiyyəti, biznes və digər sahələrin bağlanması və ölkə daxilində müəyyən 

ərazilərin bağlanması kimi xüsusi karantin rejimi tədbirlərinin mərhələli şəkildə aradan qaldırılması 

barəsində qərar qəbul etmişdir. 

  
Pandemiya mühitində neft istehlakında nəzərə çarpacaq dərəcədə azalma olduğu üçün neft qiymətləri 

əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, lakin 2020-ci ilin ikinci rübündə sabit artım müşahidə olunmuşdur, 

lakin 2021-ci ildə dünya iqtisadiyyatının bərpası nəticəsində enerji resurslarının qiymətləri tədricən 

artmışdır. 

  
Cəmiyyət fəaliyyətini, əsasən, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası 

Hökuməti iqtisadi islahatları və ölkənin hüquqi, vergi və qanunvericilik çərçivəsində inkişafını davam 

etdirir. Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək davamlı inkişafı, əsasən bu islahatlardan və sektordakı 

tərəqqidən, eləcə də hökumət tərəfindən iqtisadi, maliyyə və pul siyasəti üzrə həyata keçirilmiş 

tədbirlərdən və Azərbaycan manatı ilə xam neftin sabit qiymətlərindən asılıdır. Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadiyyatı, xüsusilə neft və qaz qiymətlərinə həssas olmasına baxmayaraq, son 

illərdə Azərbaycan Respublikası Hökuməti daha balanslı iqtisadiyyata keçidi sürətləndirmək və neft-

qaz sektorundan asılılığı azaltmaq üçün böyük iqtisadi və sosial islahatlara başlamışdır. Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, Azərbaycanda ÜDM 2021-ci ildə 

54.62 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olmuşdur. Uzunmüddətli perspektivdə, ekonometrik 

modellərimizə görə, 2022-ci ildə Azərbaycan ÜDM-nin 54.73 milyard ABŞ dolları və 2023-cü ildə 

55.98 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır. 

  
Hökumət Azərbaycan manatının sabitliyi ilə əlaqədar olaraq pul siyasətini davam etdirmiş və 

Azərbaycan manatını sabitləşdirən xarici valyuta ehtiyatlarını ayırmışdır. Bu siyasət 2021-ci ildə 

makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədi ilə davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı il ərzində yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsini bir neçə dəfə dəyişdirmiş və bu dərəcə 

sabit artmaqla 6,25% - 7,25% arasında dəyişmişdir. 

 

Cəmiyyətin rəhbərliyi makroiqtisadi mühitdəki dəyişiklikləri izləyir və yaxın gələcəkdə Cəmiyyətin 

fəaliyyətinin dayanıqlığını və inkişafını dəstəkləmək üçün zəruri hesab etdiyi tədbirləri görür. 

 
Beynəlxalq kredit reytinq agentlikləri, mütəmadi olaraq, Azərbaycan Respublikasının kredit reytinqini 

qiymətləndirirlər. “Fitch” və “S&P” Azərbaycan Respublikasının reytinqini “BB+” olaraq 

qiymətləndirmişdir. “Moody’s Investors Service” ölkə üçün “Ba2” kredit reytinqini təyin etmişdir. 

 
Azərbaycan Respublikasının gələcək iqtisadi inkişafı, əsasən, hökumətin vergi, hüquq, tənzimləyici və 

siyasi islahatlarla birlikdə həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və pul tədbirlərinin səmərəliliyindən 

asılıdır. Rəhbərlik Cəmiyyətin fəaliyyətinə təsir göstərəcək iqtisadi mühitdəki bütün islahatları və 

nəticədə onların maliyyə vəziyyətinə necə təsir göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaq iqtidarında deyil. 

Rəhbərlik hazırda müxtəlif neft qiymətləri üzrə həssaslıq təhlili həyata keçirir və biznesin 

davamlılığını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər planı hazırlayır. 
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2. ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTLƏRİNİN XÜLASƏSİ  

 

Təqdimatın əsasları 

 

Hazırkı maliyyə hesabatları Beynəlxalq Mühasibat Standartları Şurası tərəfindən dərc edilmiş Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (“MHBS”) və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına Şərhlər Komitəsi (“MHBSŞK”) tərəfindən dərc edilmiş şərhlər əsasında hazırlanmışdır. 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə maliyyə hesabatları Cəmiyyətin ilk tam komplekt 

MHBS maliyyə hesabatlarıdır.  
 

Fasiləsizlik prinsipi 
 

Hazırkı maliyyə hesabatları Cəmiyyətin fasiləsizlik prinsipi əsasında yaxın gələcəkdə işini normal 

şərtlər altında davam etdirəcəyini nəzərdə tutur.  
 

Rəhbərlik hesab edir ki, Cəmiyyət yaxın gələcəkdə fəaliyyətini davam etdirəcək və Cəmiyyətin 

likvidasiyasına nə istək, nə də ehtiyac olacaq, eləcə də fəaliyyəti dayandırmaq və ya Azərbaycan 

Respublikasının qanunları və ya normativ aktları əsasında kreditorlardan qorunmaq üçün müdafiə 

axtarmaq üzrə nə niyyət, nə də zərurət mövcuddur.  

 

Buna görə, aktivlər və öhdəliklər adi fəaliyyət gedişində Cəmiyyətin aktivləri reallaşdırmaq və 

öhdəlikləri yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik olması fərziyyəsi ilə hesabatlarda əks etdirilmişdir. 

Bəzi maliyyə hesabatları standartları rəhbərlik tərəfindən Cəmiyyətin 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.  

 

Rəhbərliyin fasiləsizlik prinsipi üzrə ehtimalının qiymətləndirməsi müəyyən bir müddətdə hadisələrin 

və ya şərtlərin gələcək inkişafı ilə əlaqədar subyektiv qərarların qəbul edilməsini nəzərdə tutur. 

 

Cari və uzunmüddətli təsnifləşdirmələr 
 

Cəmiyyət aktiv və öhdəlikləri cari/uzunmüddətli təsnifləşdirmələr əsasında maliyyə hesabatlarında 

təqdim edir. Aktiv aşağıdakı hallarda cari aktiv sayılır: 

 

• Adi əməliyyat dövründə satılması və ya istehlak edilməsi nəzərdə tutulduqda və ya satılması 

ehtimal edildikdə; 

• İlkin olaraq ticarət məqsədilə saxlanıldıqda; 

• Hesabat tarixindən sonrakı 12 ay ərzində satılması ehtimal edildikdə; və ya 

• Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat tarixindən sonra ən az on iki ay müddətində 

öhdəliyin ödənilməsi üzrə mübadilə edilməsi və ya istifadə edilməsi məhdudlaşdırılmayanda.  

 

Digər bütün aktivlər uzunmüddətli aktivlər sayılır. 
 

Öhdəlik aşağıdakı hallarda cari öhdəlik sayılır: 
 

• Adi əməliyyat dövrü ərzində ödənilməsi gözlənildikdə; 

• İlkin olaraq ticarət məqsədilə saxlanıldıqda; 

• Hesabat tarixindən sonrakı 12 ay ərzində satılması ehtimal edildikdə; və ya 

• Hesabat dövründən sonra ən az on iki ay müddətində öhdəliyin ödənilməsini təxirə salmaq üzrə 

qeyri-şərtsiz hüquq mövcud olmadıqda. 
 

Cəmiyyət bütün digər öhdəlikləri uzunmüddətli öhdəliklər olaraq təsnif edir.  
 

Təxirə salınmış vergi aktiv və öhdəlikləri uzunmüddətli aktiv və öhdəliklər kimi təsnif edilir. 
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Təqdimatın digər əsasları  
 

Hazırkı maliyyə hesabatları, başqa cür qeyd edilmədiyi hallarda, Azərbaycan Manatı (“AZN”) ilə ifadə 

edilir. Maliyyə hesabatları şərti dəyər kimi ədalətli dəyərdə qeydə alınan əmlak, tikili və avadanlıqlar 

istisna olmaqla tarixi dəyər əsasında tərtib edilmişdir. 

 

Cəmiyyət mühasibat sistemini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə təşkil 

edir. Hazırkı maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən yerli mühasibat prinsiplərinə uyğun tərtib edilmiş 

mühasibat sistemindən istifadə edilmiş və MHBS-ə uyğunlaşdırılmaq məqsədilə hesabatlara düzəlişlər 

edilmişdir. Bu düzəlişlərə əməliyyatların iqtisadi mahiyyətini əks etdirmək üçün müəyyən 

təsnifləşdirilmələr, həmçinin müəyyən aktiv və öhdəliklərin, eləcə də gəlir və xərclərin maliyyə 

hesabatlarındakı maddələrə uyğunlaşdırılması məqsədilə edilən yenidən təsnifləşdirilmələr aiddir. 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər peşəkar müstəqil qiymətləndiricilərin apardığı 

qiymətləndirmə ilə bazara əsaslanan sübutlardan formalaşmış yenidən qiymətləndirmə tarixindəki 

ədalətli dəyərdən sonradan yığılmış amortizasiya və dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla, maliyyə 

hesabatlarında şərti dəyər olaraq ədalətli dəyərdə qeydə alınır. 

 

Faydalı istifadə müddəti üzrə təxminləri, qalıq dəyərləri və köhnəlmə metodları hər bir hesabat 

tarixində yenidən təhlil edilir və təxminlərdə olan dəyişikliklərin təsiri prospektiv əsasda tətbiq edilir. 

 

Cəmiyyət hər bir hesabat tarixinin sonunda əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərinin 

balans dəyərlərinin dəyərsizləşməsinə dair ehtimalın olmasını qiymətləndirir. Əgər hər hansı belə 

ehtimal mövcuddursa və ya fərdi aktiv üçün illik dəyərsizləşmə üzrə təhlil tələb edilirsə, Cəmiyyət 

aktivin bərpa edilə bilən məbləğini təxmin edir. Aktivin bərpa edilə bilən məbləği, onun digər 

aktivlərdən müstəqil şəkildə pul vəsaitləri yaratmaq qabiliyyətinin olduğu hallar istisna olmaqla 

aktivin və ya pul vəsaiti yaradan vahidin ən yüksək ədalətli dəyərindən satış xərcləri və istifadə dəyəri 

çıxılması nəticəsində yaranan dəyərə bərabərdir.  

 

Əgər aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərindən 

azdırsa, aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) balans dəyəri onun bərpa edilə bilən məbləğinə qədər 

azaldılmalıdır. Aktiv yenidən qiymətləndirilmiş məbləğdə uçota alınıbsa, aktivin dəyərsizləşməsi 

yenidən qiymətləndirmə rezervinin azalması kimi tanınır, əks halda dəyərsizləşmə zərəri dərhal gəlir 

və ya zərər hesabatlarında tanınır.  

 

Dəyərsizləşmə zərəri daha sonrakı dövrdə geri qaytarıldıqda, aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) 

balans dəyəri onun bərpa edilə bilən məbləğinə qədər qaldırılmalıdır, lakin qiymətdən düşmədən irəli 

gələn itkinin ləğvi ilə əlaqəli olan aktivin (və ya nağd pul yaradan vahidin) artmış balans dəyəri əvvəlki 

illərdə həmin aktiv (və ya nağd pul yaradan vahid) üçün heç bir dəyərsizləşmə itkisinin tanınmış 

olmadığı müəyyən edilmiş balans dəyərindən yuxarı olmamalıdır. Aktiv üçün qiymətdən 

dəyərsizləşmədən irəli gələn itkinin ləğvi, həmin aktivin yenidən qiymətləndirmə metoduna əsasən 

təkrar qiymətləndirilmiş məbləğlə əks etdirilməsi istisna olmaqla birbaşa mənfəət və ya zərərdə 

tanınmalıdır, əks halda qiymətləndirilmiş aktivin dəyərsizləşməsindən irəli gələn zərərin ləğvi yenidən 

qiymətləndirmə artımı kimi tanınmalıdır. 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər hesabdan silindikdə və ya onların davamlı 

istifadəsi artıq iqtisadi mənfəət gətirmədikdə, belə aktivlərin tanınması dayandırılır. Əmlak, tikili və 

avadanlıq vasitələrinin satılaraq hesabdan silinməsi və ya istismardan çıxarılmasından irəli gələn hər 

hansı gəlir və ya zərər belə aktivlərin balans dəyəri ilə satışdan əldə olunmuş gəlirlər arasında fərq 

kimi müəyyən edilir və mənfəət və ya zərər hesabında tanınır.  
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Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər, bir qayda olaraq, aşağıdakı kimi təxmin edilən 

faydalı istifadə müddəti ərzində düz xətt metodu əsasında amortizasiya edilir. Torpaq amortizasiya 

olunmur: 
Binalar və bənzər tikililər 40-70 il 

Maşın və avadanlıqlar 5-15 il 

Nəqliyyat vasitələri 5-10 il 

Digər 5-10 il 

Qeyri-maddi aktivlər 3-10 il 

 

 

Aktivin qalıq dəyəri dedikdə, aktivin artıq istifadə edilmiş olması və istifadə müddətinin sonunda 

olacağı vəziyyətində olması fərziyyəsi ilə, satışın təxmini xərcləri çıxılmaqla Cəmiyyətin həmin 

aktivin satışından əldə edə biləcəyi vəsaitlərin məbləği nəzərdə tutulur. 

 

Aktivin qalıq dəyəri aktivin balans dəyərinə bərabər və ya daha çox ola bilər. Belə olduğu halda, qalıq 

dəyəri sonradan aktivin balans dəyərinin altına düşənə qədər aktivin amortizasiya haqqı sıfırdır. 
 

Mal-material ehtiyatları 
 
Mal-material ehtiyatları maya dəyəri və ya xalis satış dəyərinin ən aşağı səviyyəsində uçota alınır. Mal-

material ehtiyatlarının dəyəri orta çəkili dəyər prinsipinə əsaslanır və ehtiyatların əldə edilməsinə 

çəkilən xərcləri, eləcə də istehsal və ya emal xərclərini və bu aktivləri mövcud yerlərinə və vəziyyətinə 

gətirmək üçün çəkilən digər xərcləri əhatə edir. İstehsal edilmiş ehtiyatlar və tamamlanmamış istehsala 

münasibətdə isə maya dəyəri adi iş qabiliyyətinə əsaslanan istehsal xərclərinin müvafiq hissəsini əhatə 

edir. 

 

Xalis satış dəyəri, təxmini tamamlama və satış xərcləri çıxılmaqla, adi iş müddətində ehtimal olunan 

satış qiymətidir. 

 

Maliyyə alətləri 

  

Cəmiyyət maliyyə aləti üzrə müqavilə tərəflərindən biri olduqda, maliyyə alətləri və maliyyə 

öhdəlikləri onun maliyyə hesabatlarında tanınır. Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri, ilkin olaraq, ədalətli 

dəyərlə ölçülür. Maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin alınması və ya yaranması ilə birbaşa 

ələqəli olan əməliyyat xərcləri (mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülən maliyyə aktivləri 

və maliyyə öhdəliklərindən başqa) əlavə edilir və ya ilkin tanınmada maliyyə aktivlərinin və ya 

maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyərinə müvafiq olaraq əlavə edilir və ya maliyyə aktivlərinin və ya 

maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyərindən müvafiq olaraq çıxılır. Mənfəət və ya zərər vasitəsilə 

ədalətli dəyərlə tanınan maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin alınmasına birbaşa aid olan 

əməliyyat xərcləri dərhal mənfəət və ya zərərdə tanınır. 

 

Maliyyə aktivləri 

 

Maliyyə aktivlərinin müntəzəm şəkildə satın alınması və ya satılması satış tarixi əsasında tanınır və ya 

xitam verilir. Bütün tanınmış maliyyə aktivləri sonradan, maliyyə aktivlərinin təsnifatına əsasən, 

amortizasiya edilmiş dəyərdə və ya ədalətli dəyərdə bütünlüklə ölçülür. 

 

Maliyyə aktivlərinin təsnifatı 

 

Aşağıdakı şərtlərə cavab verən borc alətləri sonradan amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür: 
 

 maliyyə aktivi müqavilə ilə pul vəsaitləri axınını toplamaq üçün aktivləri saxlamaq məqsədi 

daşıyan biznes modeli daxilində saxlanılır; və 
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 maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə əsas pul vəsaitlərinin və 

ödənilməmiş əsas məbləğ üzrə faizlərin ödənilməsini nəzərdə tutan pul vəsaitlərinin yaranmasına 

səbəb olur. 
 

Aşağıdakı şərtlərə cavab verən borc alətləri sonradan digər məcmu gəlir vasitəsilə ədalətli dəyərlə 

ölçülür (DMGVƏD): 

 

 maliyyə aktivi müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq pul vəsaitləri axınının yığılması və maliyyə 

aktivlərinin satışı məqsədi daşıdıqda, biznes modeli çərçivəsində saxlanılır; və 

 maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixlərdə əsas pul vəsaitlərinin və 

ödənilməmiş əsas məbləğ üzrə faizlərin ödənilməsini nəzərdə tutan pul vəsaitlərinin yaranmasına 

səbəb olur. 
 

Adətən, bütün digər maliyyə aktivləri sonradan mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülür 

(MZVƏD). 
 

Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, Cəmiyyət maliyyə aktivinin ilkin tanınmasında aşağıdakı qəti 

seçimi/təyinatı həyata keçirə bilər: 
 

 müəyyən meyarlar qarşılanmadıqda, Cəmiyyət kapital investisiyası üzrə müvafiq ədalətli dəyərdə 

dəyişikliyin digər məcmu gəlirdə təqdimatı üçün qəti tədbirlər həyata keçirə bilər; və 

 Cəmiyyət uçot sistemində uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq 

məqsədilə, amortizasiya edilmiş maya dəyərində və ya DMGVƏD ölçülmə meyarlarına cavab 

verən borc investisiyasını əks keçid etməmək şərtilə MZVƏD-də təyin edə bilər. 
 

Amortizasiya olunmuş dəyər və effektiv faiz dərəcəsi metodu 
 

Effektiv faiz dərəcəsi metodu borc alətinin amortizasiya olunmuş dəyərinin hesablanması və faiz 

gəlirinin müvafiq dövr üzrə bölgüsü üsuludur. Satın alınmış və ya əldə edilmiş kredit zərərinə məruz 

qalmış maliyyə aktivlərindən (yəni ilkin tanınma zamanı dəyərsizləşmiş aktivlər) başqa maliyyə 

aktivləri üzrə effektiv faiz dərəcəsi, ehtimal edilən kredit zərərləri istisna olmaqla borc alətinin nəzərdə 

tutulan müddəti və ya (tətbiq olunarsa) daha qısa müddət ərzində hesablanmış gələcək nağd pul 

daxilolmalarını (o cümlədən effektiv faiz dərəcəsinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən ödənilmiş, 

yaxud alınmış bütün haqlar, ödənişlər, əməliyyat xərcləri və ya mükafatlar) ilkin tanınma anında 

ümumi balans dəyərinədək diskontlaşdıran dəqiq dərəcədir. 
 

Satın alınmış və ya əldə edilmiş kredit dəyərsizləşməsi üzrə maliyyə aktivləri üçün, kreditlə tənzimlənən 

effektiv faiz dərəcəsi, gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini, ehtimal olunan kredit zərərləri daxil 

olmaqla, ilkin tanınma zamanı borc alətinin amortizasiya olunmuş dəyərinə diskontlaşdırılmaqla 

hesablanır. 
 

Maliyyə aktivinin amortizasiya olunmuş dəyəri ilkin tanımada maliyyə aktivinin əsas ödəniş 

çıxılmaqla, hər hansı zərər üzrə düzəliş edilməklə həmin ilkin dəyər ilə ümumi dəyər arasındakı fərq 

üzrə effektiv faiz dərəcəsini istifadə etməklə məcmu amortizasiya əlavə olunmaqla, maliyyə aktivinin 

ölçüldüyü dəyərdir. Maliyyə aktivinin ümumi balans dəyəri hər hansı bir zərər öhdəliyinə düzəliş 

edilməzdən əvvəl maliyyə aktivinin amortizasiya olunmuş dəyəri hesab olunur. 
 

Faiz gəliri daha sonra amortizasiya edilmiş dəyərdə və DMGVƏD ilə qiymətləndirilən borc alətlərinin 

effektiv faiz metodundan istifadə edilməklə tanınır. Satın alınmış və ya əldə edilmiş kredit 

dəyərsizləşməsi üzrə yaranmış maliyyə aktivləri istisna olmaqla, maliyyə aktivləri üçün, faiz gəliri 

sonradan kredit itkisinə məruz qalmış maliyyə aktivləri istisna olmaqla, maliyyə aktivinin ümumi 

balans dəyərinə effektiv faiz dərəcəsini tətbiq etməklə hesablanır. Sonradan kredit dəyərsizləşməsi 

üzrə yaranmış maliyyə aktivləri üçün faiz gəlirləri effektiv faiz dərəcəsini maliyyə aktivinin 

amortizasiya olunmuş dəyərinə tətbiq etməklə tanınır. Əgər sonrakı hesabat dövrlərində kredit zərərinə 

məruz qalmış maliyyə aləti üzrə kredit riski maliyyə aktivinin artıq kredit zərərinə məruz qalmamasına 

səbəb olursa, faiz gəlirləri effektiv faiz dərəcəsini maliyyə aktivinin ümumi balans dəyərinə tətbiq 

etməklə tanınır. 
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Cəmiyyətin maliyyə aktivlərinin əksəriyyəti daha sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülmüş 

maliyyə aktivləri kimi təsnif edilmişdir. Cəmiyyətin maliyyə öhdəlikləri daha sonra amortizasiya 

olunmuş dəyərlə ölçülmüş maliyyə öhdəlikləri kimi təsnif edilmişdir. Cəmiyyət mənfəət və zərər 

vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülmüş hər hansı maliyyə öhdəliklərinin təsnifatını seçmir. 

 

Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi 
 

Cəmiyyət ehtimal olunan kredit zərəri modelini amortizasiya edilmiş dəyərlə və ya digər məcmu gəlir 

vasitəsilə ədalətli dəyərlə ölçülmüş maliyyə aktivlərinə tətbiq edir.  
 

İlkin tanınmadan sonra maliyyə aktivi üzrə kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artdıqda, bu maliyyə 

aktivi üçün ehtimal olunan kredit zərəri üzrə ehtiyat ömürlük ehtimal olunan kredit zərərinə bərabər 

dəyərdə ölçülür. 
 

Əgər hesabat tarixində maliyyə aktivi üzrə kredit riski ilkin tanınmadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə 

artmamışdırsa, bu maliyyə aktivi üçün ehtimal edilən kredit zərəri (sadələşdirilmiş yanaşmanın seçildiyi 

kreditor borcları istisna olmaqla) 12 aylıq ehtimal edilən kredit zərərlərinə bərabər dəyərdə ölçülür. Kreditor 

borcları və alınacaq digər vəsaitlər üçün əhəmiyyətli bir maliyyələşdirmə komponentinin olub-

olmamasından asılı olmayaraq, ömür boyu ehtimal olunan kredit zərəri əsasında ölçülür.  

 

Cəmiyyət ehtimal olunan kredit zərərini qiymətləndirmək üçün daxili modeldən istifadə edir. Model 9 

saylı MHBS-ə uyğun olaraq tərtib edilmiş və qarşı tərəflərin kredit risklərinin qiymətləndirilməsi üçün 

maliyyə sisteminin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, qarşı tərəflərə hesab sistemini təyin etməklə 

hazırlanmışdır. Təyin edilmiş bal (reytinq) fərdi şəkildə hesablanmış Defolt Ehtimalıdır (DE). Aktivin 

bir bal qrupundan daha aşağı bal qrupuna keçməsi digər meyarlar arasında kredit riskinin əhəmiyyətli 

artımı hesab olunur. 
 

Ədalətli dəyərin ölçülməsi 

 

Ədalətli dəyər ölçülmə tarixində bazar iştirakçıları arasında intizamlı əməliyyatda aktivi satmaq üçün 

qəbul edilmiş və ya öhdəliyi ötürmək üçün ödəniləcək qiymətdir. Ədalətli dəyərin ölçülməsinə əsasən, 

aktivin satılması və ya öhdəliyin ötürülməsi üzrə əməliyyat:  

 

 aktiv və ya öhdəlik üçün əsas bazarda; və ya 

 əsas bazarın yoxluğu şəraitində aktiv və ya öhdəlik üçün ən əlverişli bazarda baş verir.   

 

Əsas bazar və ya ən əlverişli bazar Cəmiyyət tərəfindən əlçatan olmalıdır. Aktiv və ya öhdəliyin 

ədalətli dəyəri bazar iştirakçılarının öz iqtisadi maraqlarına uyğun hərəkət etdiklərini nəzərə alaraq 

aktiv və ya öhdəliklərin ədalətli dəyərini müəyyənləşdirərkən bazar iştirakçılarının aktiv və ya 

öhdəliyin ölçülməsində istifadə etdikləri mülahizələrdən istifadə edilir. Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

ədalətli dəyəri ölçülərkən bazar iştirakçısının aktivin ən çox və ən yaxşı istifadə tətbiqindən 

yararlanmaqla ondan istifadə etmək və ya başqa bazar iştirakçısına satmaq yolu ilə iqtisadi mənfəəti 

artırmaq bacarığı nəzərə alınır.   

 

Cəmiyyət həmin şəraitdə müvafiq olan və ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün mövcud olan məlumatlar 

üzrə müvafiq müşahidə edilən gəlirlərin istifadəsini artıran və müşahidə edilə bilməyən gəlirlərin 

istifadəsini azaldan qiymətləndirmə üsullarından istifadə edir.  
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Ədalətli dəyəri ölçülən və maliyyə hesabatında açıqlanmış bütün aktiv və öhdəliklər aşağıda təsvir 

edilmiş və bütövlükdə ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün mühüm olan ən aşağı səviyyədə məlumatlara 

əsaslanmış ədalətli dəyər iyerarxiyasında təsnifləşdirilir:  
 

 1-ci Səviyyə – fəal bazarlarda oxşar aktivlər və öhdəliklər üzrə təyin edilmiş (nizamlanmamış) 

bazar qiymətləri;  

 2-ci Səviyyə – ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli məlumatın 

birbaşa və ya dolayısı ilə müşahidə edilə biləcəyi qiymətləndirmə üsulları; 

 3-cü Səviyyə – ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli məlumatın 

müşahidə oluna bilmədiyi qiymətləndirmə üsulları. 
 

Maliyyə hesabatında dövrü əsasda tanınmış aktivlər və öhdəliklər üzrə Cəmiyyət 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. 
 

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması 
 

Cəmiyyət yalnız aktiv üzrə pul daxil olmaları ilə bağlı müqavilə hüquqlarının vaxtı bitdikdə, yaxud 

maliyyə aktivini və aktiv üzrə mülkiyyət hüquqları ilə bağlı bütün risk və imtiyazları əsas etibarilə 

digər müəssisəyə ötürdükdə maliyyə aktivinin tanınmasını dayandırır. 
 

Maliyyə öhdəlikləri və kapital 
 

Borc və ya kapital aləti olaraq təsnifləşdirmə 
 

Borc və kapital alətləri müqavilə razılaşmalarının məzmununa və maliyyə öhdəliyi ilə kapital alətinin 

təriflərinə uyğun olaraq ya maliyyə öhdəliyi, ya da kapital kimi təsnif edilir. 
 

Kapital alətləri 
 

Kapital aləti müəssisənin bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra qalan aktivlərində hər hansı bir pay əldə 

etmək hüququ verən istənilən bir müqavilədir. Cəmiyyət tərəfindən buraxılan kapital alətləri birbaşa 

buraxılma xərcləri çıxılmaqla əldə edilən vəsaitlərin cəmi məbləğində tanınır.  
 

Cəmiyyətin öz kapital alətlərini satın alması, kapitalı azaldan bir əməliyyatdır və nəticəsi kapital 

bölümündə tanınır. Cəmiyyətin öz kapital alətlərini satın alması, satması, buraxması və ya ləğv etməsi 

ilə bağlı yaranmış mənfəət və zərər məbləğləri mənfəət və zərər hesablarında tanınmamalıdır. 
 

Maliyyə öhdəlikləri 
 

Bütün maliyyə öhdəlikləri sonradan effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə və MZVƏD 

əsasında tanınmaqla amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
 

Maliyyə öhdəliyi (i) biznesin birləşməsi zamanı alıcının şərti mükafatı olduqda, (ii) ticarət və ya (iii) 

MZVƏD üçün nəzərdə tutlduğu halda maliyyə öhdəlikləri MZVƏD üzrə təsnif edilir. 
 

(i) Biznesin birləşməsi zamanı alıcının şərti mükafatı olmayan, (ii) ticarət və ya (iii) MZVƏD üzrə 

təsnif edilməyən maliyyə öhdəlikləri sonradan effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edərək 

amortizasiya olunmuş dəyərdə ölçülür. Effektiv faiz metodu maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin, 

yaxud maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləri qrupunun amortizasiya olunmuş dəyərinin hesablanması və 

faiz gəliri, yaxud faiz xərcinin müvafiq dövr üzrə bölüşdürülməsi üsuludur. Effektiv faiz dərəcəsi borc 

alətinin nəzərdə tutulan müddəti və ya (tətbiq olunarsa) daha qısa müddət ərzində hesablanmış gələcək 

nağd pul daxilolmalarını (o cümlədən effektiv faiz dərəcəsinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən 

məntəqələrdə ödənilmiş, yaxud alınmış bütün haqqlar, əməliyyat xərcləri və digər mükafat yaxud 

endirimlər) ilkin tanınma anında xalis balans məbləğinədək dəqiqliklə diskontlaşdıran dərəcədir. 
 



“AZƏRİPƏK” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
  
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı) 
(Azərbaycan manatı ilə) 
 

16 

 

Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması 

 

Cəmiyyət maliyyə öhdəliyini maliyyə hesabatlarından (və ya maliyyə öhdəliyinin bir hissəsini) yalnız 

bu öhdəlik ləğv edildiyi halda, məsələn müqavilədə göstərilən öhdəlik yerinə yetirildikdə və ya ləğv 

olunduqda və ya müddəti başa çatdığı zaman çıxarır. 

 

Əsaslı şərtlərlə borc alətləri üzrə mövcud debitor və kreditor arasında mübadilə aparılması halları ilkin 

maliyyə öhdəliyinin ləğv edilməsi və yeni maliyyə öhdəliyinin tanınması kimi nəzərə alınır. Eynilə, 

mövcud maliyyə öhdəliyinin və ya onun bir hissəsinin (debitorun maliyyə çətinlikləri ilə əlaqəli 

olmasından asılı olmayaraq) şərtlərinin əhəmiyyətli şəkildə dəyişdirilməsi, ilkin maliyyə öhdəliyinin 

ləğv edilməsi və yeni maliyyə öhdəliyinin tanınması kimi tanınır. 

 

Yeni yaradılmış maliyyə öhdəliyinin şərtlərinə əsasən, o cümlədən alınmış hər hansı haqlar üzrə nağd 

ödənilmiş haqlar və ilkin effektiv faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılmış ödənişlər də daxil olmaqla, pul 

vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılmış hazırkı dəyəri, ilkin maliyyə öhdəliyi üzrə qalan pul 

vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılmış hazırkı dəyərindən ən azı 10 faiz fərqləndikdə, yeni 

müddəaların əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olması hesab edilir. Borc alətlərinin mübadiləsi və ya şərtlərin 

dəyişdirilməsi öhdəliyin ləğvi olaraq nəzərə alınırsa, çəkilmiş xərclər və ya haqlar ləğvetmə üzrə gəlir 

və ya zərərin bir hissəsi kimi tanınır. Mübadilə və ya dəyişdirmə öhdəliyin ləğvi olaraq nəzərə 

alınmırsa, hər hansı xərclər və ya haqlar öhdəliyin balans dəyərində düzəliş olaraq tanınır və 

dəyişdirilmiş öhdəliyin qalan müddəti ərzində amortizasiya olunur. 

 

Maliyyə alətlərinin əvəzləşdirilməsi  

 

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri yalnız Cəmiyyətin aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi üçün 

müəyyən edilmiş hüququ olduqda, eləcə də Cəmiyyətin müqavilə üzrə əvəzləşdirməni aparmaq və 

eyni zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda əvəzləşdirilə 

bilər. 
 

Debitor borcları  
 

Debitor borcları gözlənilən pul axınlarını effektiv faiz dərəcəsi üsulundan istifadə etməklə 

amortizasiya dəyərində uçota alınır. Cəmiyyət debitor borcları üçün ehtimal olunan kredit zərərlərini 

hesablamaq üçün ehtiyat cədvəlindən istifadə edir. Ehtiyat dərəcələri oxşar zərər modellərinə malik 

olan müxtəlif müştəri seqmentləri üzrə (yəni, coğrafi, məhsul növü, müştəri növü və reytinqi, 

akkreditiv və digər kredit növləri ilə əhatəsi) qruplarda vaxtı keçmiş günlərə əsaslanır.  

 

Ehtiyat cədvəli ilkin olaraq Cəmiyyətin tarixən müşahidə olunmuş defolt dərəcələrinə əsaslanır. 

Cəmiyyət tarixi kredit zərəri təcrübəsini perspektiv məlumatlarla uyğunlaşdırmaq üçün cədvələ 

düzəlişlər edir. Məsələn, əgər istehsal sektorunda defolt sayının artmasına gətirib çıxaran 

proqnozlaşdırılan iqtisadi şərtlər (yəni, ümumi daxili məhsul) gələn il ərzində pisləşəcəkdirsə, bu 

zaman tarixi defolt dərəcələrinə düzəliş edilir. Hər bir hesabat tarixində tarixi müşahidə olunmuş defolt 

dərəcələri yenilənir və gələcək perspektiv ehtimallar təhlil edilir. Tətbiq olunduğu hallarda Cəmiyyət 

qarşı tərəflərin xarici dərəcələrindən əldə edilmiş faiz dərəcələrinə əsaslanır. 
 

Tarixi müşahidə olunmuş defolt dərəcələri, proqnozlaşdırılan iqtisadi şərtlər və ehtimal olunan kredit 

zərəri arasında korrelyasiyanın qiymətləndirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə təxminlərdən ibarətdir. 

Ehtimal olunan kredit zərərinin məbləği şərtlərdə və iqtisadi şəraitdə dəyişikliklərə həssasdır. 

Cəmiyyətin tarixi kredit zərəri üzrə təcrübəsi və iqtisadi şəraitin proqnozu da gələcəkdə müştərinin 

faktiki defolt vəziyyətini tam şəkildə əks etdirə bilməz. 
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Təchizatçılara verilmiş avans ödənişləri 
 

Təchizatçılara verilmiş avans ödənişləri zərər üzrə ehtiyat çıxılmaqla ilkin dəyərlə tanınır. Avans 

ödənişləri ilə bağlı mal və ya xidmətlərin bir ildən sonra əldə ediləcəyi ehtimal olunduqda və ya ilkin 

tanınma zamanı aktivlə bağlı avans ödənişləri uzunmüddətli aktiv olaraq təsnif edildikdə hesabat 

tarixində bu avans ödənişləri uzunmüddətli aktiv olaraq təsnif edilir.  
 

Aktivlərin əldə olunması üçün ödənilmiş avanslar Cəmiyyət aktivin nəzarətini ələ keçirdikdən sonra 

aktivin balans dəyərinə köçürülür və aktivlə bağlı gələcək iqtisadi səmərələrin Cəmiyyətə daxil olacağı 

ehtimal olunur. Avans ödənişlərinə aid olan mal və ya xidmətlər əldə olunan zaman digər əməliyyatlar 

üzrə avans ödənişləri mənfəət və zərər hesablarına silinir. Avans ödənişləri ilə bağlı aktivlər mal və ya 

xidmətlərin əldə olunmadığına dair göstərici olduqda, avans ödənişlərinin balans dəyəri müvafiq olaraq 

silinir və müvafiq dəyərsizləşmə zərəri məcmu gəlir haqqında hesabatda qeydə alınır. 
 

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 ildən tətbiq olunan 

sistemdir. 1 yanvar 2008-ci il tarixindən 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. Ödənilmiş məbləğlər 

barəsində məlumat vergi orqanı 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 Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Avtomatlaşdırılmış Vergi Məlumatı Sisteminə 

qoşulmuşdur. Eyni zamanda BDX-də və ARMB-də 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 ƏDV depozit 

hesabına və gömrük komitəsinə depozit hesabı vasitəsilə ödəniş edə bilərlər. Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 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. 

 

Nizamnamə kapitalı 

 

Nizamnamə kapitalı Cəmiyyətin səhmdarının qoyduğu kapitalın məbləğidir. Cəmiyyət nizamnamə 

kapitalını səhmdarın təsdiqi çərçivəsində artıra və ya azalda bilər. 
 

Müştərilərlə bağlanmış müqavilələr üzrə gəlirlər 

 

15 saylı MHBS, müəssisələrə müştərilər ilə bağlanmış müqavilələrdən gəlirlərin uçotu üzrə vahid 

məcmu modeli tətbiq edir. 
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15 saylı MHBS-in əsas prinsipinə görə, Cəmiyyət vəd edilmiş malların və ya xidmətlərin müştərilərə 

köçürülməsini əks etdirmək üçün gəliri Cəmiyyətin həmin mal və ya xidmətlər müqabilində hüquq 

əldə etməyi gözlədiyini əks etdirən məbləğdə tanımalıdır. Standart, xüsusilə gəlirlərin tanınması üçün 

beş-addımlı bir yanaşma təqdim edir: 

 

 1-ci Addım: Müştərilərlə bağlanmış müqavilə və ya müqavilələri müəyyən etmək; 

 2-ci Addım: Müqavilə öhdəliklərini müəyyən etmək; 

 3-cü Addım: Əməliyyat qiymətini müəyyən etmək; 

 4-cü Addım: Müqavilə öhdəlikləri üzrə əməliyyat qiymətlərinin ayrılması; 

 5-ci Addım: Müəssisə müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirirsə (yetirdiyi zaman) gəlirin tanınması. 

 

15 saylı MHBS-ə əsasən, öhdəliyin icrası yerinə yetirildikdə, yəni müəyyən öhdəliyin icrası əsas 

götürülən mallara və ya xidmətlərə “nəzarət” edilərkən müştəriyə ötürülərkən, müəssisə gəliri tanıyır. 
 

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 imtiyazlar 

Cəmiyyətin işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. 

 

Vergilər 
 

Təxirə salınmış vergi 

 

Təxirə salınmış vergi, maliyyə hesabatlarındakı aktiv və öhdəliklərin balans dəyərləri ilə onların vergi 

uçotuna uyğun qalıq dəyərləri arasındakı fərqlərdən yaranan və gələcəkdə ödəniləcək və ya geri 

alınacaq məbləğlərin əsasında hesablanır və bu zaman balans öhdəliyi 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 balans 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. 

 

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. Səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlarla bağlı təxirə salınmış vergilər də səhmdar 

kapitalında öz əksini tapır. 

 

Aşağıdakı hallarda təxirə salınmış vergi aktivi və vergi öhdəliyi əvəzləşdirilərək xalis şəkildə təqdim 

edilə bilər: 

 

 Cəmiyyətin 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. 
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Cəmiyyət cari mənfəət vergisi borcunu, eləcə də aktiv və öhdəliklər ilə əlaqəli vergi əsaslarını, 

Cəmiyyətin fəaliyyət göstərdiyi Azərbaycan Respublikasının MHBS-dən fərqli olan qanuni vergi 

qaydalarına uyğun olaraq ölçür və uçota alır. 

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə Cəmiyyət xalis çıxılan müvəqqəti fərqlərlə bağlı hər hansı 

təxirə salınmış vergi aktivini tanımamışdır. Cəmiyyət hesab edir ki, çıxılan müvəqqəti fərqlərin istifadə 

oluna biləcəyi gələcək vergiyə cəlb olunan mənfəətin olması ehtimalı yoxdur. 

 

Əlavə Dəyər Vergisi 

 

Ödəniləcək ƏDV və iddia olunan əvəzləşdiriləcək ƏDV arasındakı fərq hesabat ayından sonra  

20 gün ərzində dövlət büdcəsinə ödənilir. Satış ilə əlaqədar ödəniləcək əlavə dəyər vergisi vergi 

orqanlarına bu satışların qarşılığında ödəniş alındıqda ödənilir. Əvəzləşdiriləcək ƏDV bir qayda olaraq 

elektron ƏDV hesab fakturası alındıqdan sonra ödəniləcək ƏDV ilə əvəzləşdirilir. Vergi orqanları 

ƏDV-nin xalis əsaslarla hesablanmasına icazə verir. 

 

Satış və alış ilə əlaqədar olan ƏDV maliyyə 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. 

 

Xarici valyuta əməliyyatları  

 

Cəmiyyətin funksional valyutası fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutası hesab edilir. 

Cəmiyyətin funksional və hesabat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan 

Azərbaycan Manatıdır (“AZN”). 

 

Monetar aktiv və öhdəliklər ARMB-nin müvafiq hesabat tarixinə qüvvədə olan, rəsmi valyuta 

məzənnəsinə əsasən hər bir müəssisənin funksional valyutasına çevrilir. Xarici valyuta əməliyyatları 

əməliyyat tarixində mövcud olan məzənnə ilə uçota alınır. 

 

İlin sonuna qüvvədə olan valyuta məzənnəsi ilə yerli valyutaya çevrilmə qeyri-monetar maddələrə, o 

cümlədən pay alətlərinə tətbiq edilmir. Məzənnə dəyişikliklərinin pay qiymətli kağızların ədalətli 

dəyərinə təsiri ədalətli dəyər üzrə yenidən qiymətləndirmə nəticəsində gəlir və ya xərclərin bir hissəsi 

kimi qeydə alınır. 

 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Cəmiyyət aşağıda göstərilən valyuta məzənnələrindən 

istifadə etmişdir: 

 
 31 dekabr  

2021-ci il 

31 dekabr 

2020-ci il 

   

1 ABŞ dolları 1.7000 AZN 1.7000 AZN 

 

 
Şərti öhdəliklər və aktivlər 
 
Şərti öhdəliklər maliyyə hesabatlarında tanınmır. Onlar iqtisadi cəhətdən səmərəli resursların məxarici 

ehtimalı olmayanadək maliyyə hesabatlarının qeydlərində açıqlanır.  

 

Şərti aktivlər maliyyə hesabatlarında qeyd olunmur, lakin iqtisadi mənfəət əldə edilməsi ehtimalı 

olduqda maliyyə hesabatlarında açıqlanır. 
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3. UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT TƏXMİNLƏRİ VƏ 

FƏRZİYYƏLƏR 
 

Cəmiyyətin 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.  
 

Nəticədə biznes fəaliyyətlərinin qeyri-müəyyənliyi nəticəsində maliyyət hesabatlarında bir çox 

maddələrin dəqiq qiymətləndirilməsi mümkün olmur və yalnız müəyyən ehtimallar irəli sürülə bilər. 

Ehtimallar maliyyə hesabatları hazırlanarkən ən son məlumatlara əsaslanan mühakimələri nəzərdə 

tutur. Gələcək hadisələr haqqında mövcud vəziyyət və ehtimallar Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda 

yaranan bazar dəyişiklikləri və ya şəraitə görə dəyişə bilər. Bu cür dəyişikliklər baş verdikləri zaman 

Cəmiyyət tərəfindən edilən təxminlərdə öz əksini tapır. 
 

Ən əhəmiyyətli təxminlər əmlak və avadanlıqların amortizasiya dövrü, maliyyə və qeyri-maliyyə 

aktivlərinin dəyərsizləşməsi, maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri, köhnəlmiş mal və material ehtiyatları 

üzrə ehtiyatlar ilə bağlıdır. Faktiki nəticələr həmin təxminlərdən fərqli ola bilər. 
 

Mülahizələr 

 

Cəmiyyətin mühasibat uçotu siyasətinin tətbiq edilməsi prosesində rəhbərlik maliyyə hesabatlarında 

tanınmış məbləğlər üzrə nəzərə alınmış əhəmiyyətli təsiri olan təxminlərdən başqa aşağıdakı 

mülahizələri edir. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər üzrə ədalətli dəyər 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər Cəmiyyətə təhvil verildiyi tarixə hesablanmış 

şərti dəyər olaraq ədalətli dəyərlə ölçülmüşdür. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqların bazar dəyəri, 13 saylı MHBS-ə əsasən əmlakın, tikili və avadanlıqların 

ədalətli dəyərinə bərabər olan bənzər əmlak, tikili və avadanlıqlar üçün bazar satış qiymətlərinin 

təhlilini əhatə edən bazar yanaşması metodu ilə qiymətləndirilmişdir. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqların və qeyri-maddi aktivlərin faydalı istifadə müddəti 
 

Cəmiyyət hər maliyyə ilinin sonunda əmlak, tikili və avadanlıqların qalan faydalı istifadə müddətini 

qiymətləndirir. Bu aktivlərin nəzərdə tutulan faydalı istifadə müddəti ötən ilin qiymətləndirilməsindən 

fərqli olduqda, “Uçot Siyasətləri, Uçot Qiymətləndirmələrində Dəyişikliklər və Xətalar” adlı 8 saylı 

MUBS-a müvafiq olaraq uçot təxminlərində dəyişiklik olaraq uçota alınır. Belə təxminlərin əmlak, 

tikili və avadanlıqların və qeyri-maddi aktivlərin balans dəyərlərinin məbləğləri və mənfəət və zərərdə 

tanınmış amortizasiya üzrə təsirləri olur. 
 

Əmlak, tikili və avadanlıqların və digər qeyri-maliyyə aktivlərin dəyərsizləşməsi  
 

Cəmiyyət hər bir hesabat tarixinə aktivlərin dəyərsizləşməsinə dair ehtimalın olmasını qiymətləndirir. 

Əgər hər hansı belə ehtimal mövcuddursa və ya fərdi aktiv üçün illik dəyərsizləşmə üzrə təhlil tələb 

edilirsə, Cəmiyyət aktivin bərpa edilə bilən məbləğini təxmin edir. Aktivin bərpa edilə bilən məbləği 

onun digər aktivlərdən müstəqil şəkildə pul vəsaitləri yaratmaq qabiliyyətinin olduğu hallar istisna 

olmaqla, aktivin və ya pul vəsaiti yaradan vahidin ən yüksək ədalətli dəyərindən satış xərcləri və 

istifadə dəyəri çıxılması nəticəsində yaranan dəyərə bərabərdir. Aktivin ədalətli dəyəri onun bırpa edilə 

bilən dəyərindən artıq olduqda aktiv dəyərsizləşmiş hesab edilir və onun balans dəyəri müvafiq olaraq 

azaldılır. İstifadə dəyərini qiymətləndirərkən, pulun zaman dəyəri və aktivə xas olan risklərin cari bazar 

qiymətləndirməsini əks etdirən vergidən öncə diskont dərəcəsi istifadə edilərək ehtimal olunan gələcək 

pul axınları mövcud dəyərinə diskontlaşdırılır. Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri müəyyən 

edərkən, cari bazar əməliyyatları (mövcud olduqda) nəzərə alınır. Bu cür əməliyyatlar müəyyən edilə 

bilmədikdə, müvafiq qiymətləndirmə modeli istifadə olunur. 
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Aktivlərin istifadəsindən əldə edilən dəyərin təhlili mənfi pul axını ilə nəticələnmişdir, buna görə də 

Cəmiyyət aktivlərin bərpa oluna bilən mbləğini aktivin ədalətli dəyərindən maya dəyərinin çıxılması 

metodu ilə müəyyən etmişdir. Belə təhlil nəticəsində 31 dekabr 2021-ci il tarixinə dəyərsizləşmə qeydə 

alınmamışdır. 

 

Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 

 

Mal-material ehtiyatları maya dəyər və ya xalis satış dəyərindən daha az olan məbləğdə 

qiymətləndirilir. Cəmiyyət uyğun olduqda köhnəlmiş və az istifadə edilən mal-material ehtiyatlarının 

balans dəyərini xalis satış dəyərinə qədər azaldaraq uçota alır. Mal-material ehtiyatlarının silinməsi 

üzrə yaranan faktiki dəyər xalis satış dəyərindən fərqli ola bilər; istənilən fərqin gələcək əməliyyat 

nəticələri üzərində əhəmiyyətli təsiri ola bilər. 

 

ƏDV-nin bərpası  

 

Hər hesabat tarixində Cəmiyyət mal və xidmətlərin satışından yaranan ƏDV-nin bərpasını 

qiymətləndirir. Cəmiyyət bu məbləğləri yalnız gələcəkdə yaranacaq ƏDV öhdəliyinin əvəzləşdirilməsi 

və ya vergi orqanlarından toplanması vasitəsilə ala bilər. ƏDV üzrə alınacaq vəsaitlərin bərpası 

qiymətləndirilərkən Cəmiyyət planlaşdırılmış ƏDV öhdəliyi, dövlət vergi orqanları ilə yazışmaları və 

tarixi bərpa təcrübəsi ilə bağlı daxili vergi departamentindən alınan məlumatları nəzərə alır.  

 

ƏDV-nin bərpasının cari məbləği Cəmiyyətin təxminlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər və 

bu da öz növbəsində əməliyyat nəticələrinə təsir göstərə bilər. 
 

Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin ölçülməsi 

 

Cəmiyyətin bir sıra mühasibat uçotu siyasəti və açıqlamaları, maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri və 

öhdəlikləri üçün ədalətli dəyərin ölçülməsini tələb edir. 

 

Cəmiyyət ədalətli dəyərin ölçülməsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən nəzarət çərçivəsinə malikdir. 

 

Aktiv və ya öhdəliyin ədalətli dəyərini ölçərkən, Cəmiyyət mümkün qədər bazarda müşahidə edilə 

bilən məlumatlardan istifadə edir. Ədalətli dəyərlər aşağıdakı qiymətləndirmə üsullarında istifadə 

olunan məlumatlara əsaslanaraq ədalətli dəyər iyerarxiyasında müxtəlif səviyyələrdə təsnifləşdirilir: 

 

 1-ci Səviyyə – fəal bazarlarda oxşar aktivlər və öhdəliklər üzrə təyin edilmiş (nizamlanmamış) 

bazar qiymətləri; 

 2-ci Səviyyə – aktiv və ya öhdəlik üzrə birbaşa (yəni qiymətlər) və ya dolayı yolla (yəni 

qiymətlərdən əldə edilir) müqayisə edilə bilən 1-ci Səviyyədə daxil edilmiş qiymətlərdən başqa 

daxilolmalar; 

 3-cü Səviyyə – müşahidə edilə bilən bazar məlumatlarına əsaslanmayan aktiv və ya öhdəlik üçün 

daxilolmalar (müşahidə olunmayan daxilolmalar). 

 

Bir aktivin və ya öhdəliyin ədalətli dəyərini ölçmək üçün istifadə edilən məlumatlar, ədalətli dəyər 

iyerarxiyasının müxtəlif səviyyələrində təsnif edilə bilərsə, ədalətli dəyər iyerarxiyasının eyni dərəcəsi 

bütün ölçmə üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli giriş kimi ədalətli dəyərin ölçülməsi bütünlükdə 

təsnif edilir. 
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Cari vergilər 

 

Azərbaycanda vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi tez-tez baş verən şərhlərə və dəyişiklərə məruz 

qalır. Bundan başqa Cəmiyyətin əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq olunan vergi qanunvericiliyinin 

vergi orqanları tərəfindən şərhi, Cəmiyyətin rəhbərliyinin şərhi ilə uyğun gəlməyə bilər. Nəticədə, 

vergi orqanları əməliyyatları yenidən təsnif edə bilər və Cəmiyyətin işçiləri əhəmiyyətli dərəcədə əlavə 

vergi, cərimə və faiz ödəmələrinə məruz qala bilərlər. 

 

Vergi və gömrük qurumları müəssisənin fəaliyyətinin nəzərdən keçiriləcəyi ildən əvvəlki üç il ərzində 

vergi öhdəliklərini yoxlaya bilərlər. Cəmiyyətin fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi müəyyən şərtlər 

çərçivəsində daha uzun müddətləri də əhatə edə bilər. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə rəhbərlik hesab edir 

ki, onların müvafiq qanunvericiliklə bağlı şərhləri uyğundur və ehtimal olunur ki, Cəmiyyətin vergi, 

valyuta və gömrüklə bağlı cari vəziyyəti dəyişməyəcək. 

 

Təxirə salınmış vergilər 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri istifadə olunmayan vergi zərərləri üçün zərərlərin istifadə oluna biləcəyi 

vergiyə cəlb olunan mənfəətin olması ehtimalı daxilində tanınır. Gələcək vergi planlaşdırma 

strategiyaları ilə birlikdə ehtimal olunan vaxt və gələcək vergiyə cəlb olunan mənfəət səviyyəsinə 

əsaslanaraq, təxirə salınmış vergi aktivlərinin məbləğini müəyyənləşdirmək üçün əhəmiyyətli 

idarəetmə qərarı tələb olunur. 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə təxirə salınmış vergi aktivi əsasən gələcək vergi zərərləri hesabına 

olmuşdur. Cəmiyyət güman edir ki, gələcəkdə vergiyə cəlb olunan mənfəət zərərlərdən istifadə oluna 

bilməyəcək. Cəmiyyət 31 dekabr 2021-ci il tarixinə təxirə salınmış vergi aktivini tanımır. 

 

Gəlirin tanınması 
 

Malların satışından əldə edilən gəlirlər, adətən mallar göndərildikdə, malların mülkiyyət hüquqlarının 

risk və mükafatlarının köçürülməsi nöqtəsində tanınır. Cəmiyyət malları müəyyən bir yerə daşımağa 

razılıq verərsə, gəlir təyinat nöqtəsində müştəriyə təhvil verildikdə tanınır. 
 

Xidmətlərin satışı, göstəriləcək xidmətlərin ümumi sayının bir hissəsi olaraq göstərilən faktiki xidmət 

əsasında qiymətləndirilən xüsusi əməliyyatın başa çatma mərhələsinə əsasən xidmətlərin göstərildiyi 

hesabat dövründə tanınır. 

 

Ümumi satışlar ƏDV xaric, lakin endirimlər daxil olmaqla göstərilir. Endirimlər kommersiya 

şərtlərindən asılı olaraq ixtiyari verilir. 

 

Gəlirlər alınmış və ya alınacaq avansların ədalətli dəyəri ilə ölçülür. Barter əməliyyatında alınan 

malların ədalətli dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə bilmədikdə, gəlir imtina edilən mal və ya xidmətin 

ədalətli dəyəri ilə ölçülür. 

 

 

4. YENİ VƏ YA YENİDƏN İŞLƏNMİŞ STANDARTLARIN VƏ ONLARA DAİR ŞƏRHLƏRİN 

TƏTBİQİ 
 

Cari ildə Cəmiyyət Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (MUBSŞ) və MUBSŞ-un 

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri Komitəsi (BMHŞK) tərəfindən qəbul edilmiş, Cəmiyyətin 

fəaliyyəti üçün münasib olan və 31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış hesabat dövrlərinə şamil 

olunan bütün yeni və yenidən işlənilmiş standartları və onlara dair şərhləri qəbul etmişdir. 
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Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ), Banklararası təklif olunan faiz həddi 

(“IBOR”) üzrə aparılan islahatların maliyyə hesabatlılığı üzrə yarana biləcək potensial təsirinə cavab 

olaraq, “Baza Faiz Dərəcəsi İslahatı”nı (9 saylı MHBS, 39 saylı BMUS və 7 saylı MHBS-ə edilmiş 

Düzəlişləri) dərc etmişdir. İslahatlar hedcinq edilmiş maddənin və ya hedcinq alətinin göstəricilərinə 

əsaslanan pul axınlarının vaxtı və/və ya məbləği ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə səbəb olarsa, hedcinq 

əlaqəsi təsirə məruz qalır. Bu düzəlişlərin heç bir faiz dərəcəsi hedcinq əlaqəsi olmadığı üçün 

Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına təsiri yoxdur. 
 

Müəssisələrin Birləşməsi adlı 3 saylı MHBS “Müəssisə” tərifinə edilən Düzəliş – Düzəlişlər 

şirkətlərə əldə edilmiş aktivlərin müəssisə və ya aktivlər qrupu olduğunu müəyyənləşdirməyə kömək 

edəcək. 
 

Edilmiş düzəliş biznes xidmətlərinin nəticələrinin müştəriləri məhsul və xidmətlər ilə təmin etmək 

olduğunu vurğulayır. Halbuki əvvəlki anlayışa əsasən, biznes anlayışı dividend şəklində, daha aşağı 

xərclərə və ya investorlara və digərlərinə iqtisadi mənfəət təmin etmək məqsədi daşıyırdı. 

 

Alınan aktivin müəssisə və ya aktivlər qrupu olduğunu fərqləndirmək vacibdir, çünki alıcı qudvili 

yalnız biznesi alarkən tanıyır. Dəyişikliklərə əsasən, “biznes”in yeni tərifi müştərilərə məhsul və ya 

xidmətlərin göstərilməsi, investisiya gəlirinin yaranması (məsələn, dividendlər və faizlər) və ya adi 

fəaliyyətdən digər gəlirlər yaranmasının ayrılmaz tərkib hissəsidir.  

 

“Əhəmiyyətlilik” anlayışının yeni tərifi – MUBSŞ şirkətlərin əhəmiyyətliliklə bağlı qərarları daha 

asan verməsi üçün əhəmiyyətlilik prinsipinə düzəlişlər dərc etmişdir. Yeni dəyişikliklər “Maliyyə 

Hesabatlarının Təqdimatı” adlı 1 saylı BMUS və “Mühasibat Uçotu Qaydaları, Uçot Ehtimallarındakı 

Dəyişikliklər və Xətalar” adlı 8 saylı BMUS-a şamil edilir. 

 

Dəyişikliklər əhəmiyyətliliyin tərifini və bu günə qədər MHBS-in digər standartlarında göstərilmiş 

olan əhəmiyyətlilik prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı təlimatları da hesabat hazırlayanlar üçün 

aydınlaşdırır. Yeni tərifə əsasən, məlumat o zaman əhəmiyyətli sayılır ki, onun gizlədilməsi, təhrif 

edilməsi və ya dəyişdirilməsinin maliyyə hesabatlarını ümumi məqsədlər üçün istifadə edən əsas 

tərəflərin qərarlarına təsir etməsi ehtimal edilir və bu məlumat hesabat hazırlayan konkret müəssisə 

üzrə maliyyə məlumatı xarakterinə malikdir. 

 

15 may 2020-ci ildə BMUSŞ tərəfindən “COVİD-19 ilə əlaqəli İcarə Güzəştləri”nə (16 saylı 

MHBS-ə edilmiş Düzəliş) icarəçilərin COVİD-19 ilə əlaqəli icarə güzəştinin icarə modifikasiyası 

olub-olmadığının qiymətləndirilməsinə dair güzəşt ilə təmin edilməsi düzəlişi edilmişdir. 

 

COVİD-19 ilə əlaqəli İcarə Güzəştləri üzrə dəyişikliklər (16 saylı MHBS-ə edilmiş düzəliş) 16 saylı 

MHBS-ə aşağıdakı düzəlişləri etmişdir: 

 

 icarəçilərin COVİD-19 ilə əlaqəli icarə güzəştinin icarə modifikasiyası olub-olmadığının 

qiymətləndirilməsinə dair güzəşt ilə təmin edilməsi;  

 güzəşt tətbiq edən icarəçilərdən, icarə modifikasiyası olmadığı kimi, COVİD-19 ilə əlaqəli icarə 

güzəştlərini hesaba vermələrinin tələb edilməsi;  

 güzəşt tətbiq edən icarəçilərdən bu faktı açıqlamalarının tələb edilməsi; və  

 icarəçilərdən 8 saylı BMUS-a uyğun olaraq güzəşt tədbirlərini retrospektiv şəkildə tətbiq 

etmələrinin və əvvəlki dövr rəqəmlərini yenidən təkrar etməmələrinin tələb edilməsi. 

 

Dəyişikliklər 1 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvədədir. Düzəlişlərin erkən tətbiqinə icazə verilir. 

Bu standartın qəbul edilməsi maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir etməmişdir. 

 

Əksi qeyd edilmədiyi halda, yeni qəbul edilmiş standartlar Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına 

əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir. 
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5. DƏRC OLUNMUŞ, LAKİN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR VƏ 

ŞƏRHLƏR 
 

Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi tarixində Cəmiyyət tərəfindən, qüvvəyə minmə tarixindən 

əvvəl qəbul edilmiş standart və şərhlərdən əlavə, aşağıda göstərilən standart və şərhlər dərc edilmiş, lakin 

qüvvəyə minməmişdir. 
 

“Sığorta müqavilələri” adlı 17 saylı MHBS – 2017-ci ilin may ayında dərc olunmuşdur və “Sığorta 

müqavilələri” adlı 4 saylı MHBS-i əvəz edir. Yeni standart sığorta müqavilələrinin tanınması, 

ölçülməsi, təqdim edilməsi və açıqlanması prinsiplərini müəyyən edir. Müəssisə buraxdığı 

təkrarsığorta müqavilələri də daxil olmaqla sığorta müqavilələrinə; əlində olan təkrarsığorta 

müqavilələrinə; imtiyazlı iştirak xüsusiyyətləri ilə buraxdığı investisiya müqavilələrinə; müəssisənin 

bağladığı sığorta müqavilərinə “Sığorta müqavilələri” adlı 17 saylı MHBS-i tətbiq etməlidir. 
 

17 saylı MHBS, 2023-cü il yanvarın 1-də və ya ondan sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün 

qüvvədədir. “Müştərilərlə Müqavilələrdən Əldə Edilən Gəlir” adlı 15 saylı MHBS və “Maliyyə 

Alətləri” adlı 9 saylı MHBS standartları ilə birlikdə tətbiq olunduqda erkən tətbiqinə icazə verilir. Bu 

standart Cəmiyyətə tətbiq edilmir. 
 

Öhdəliklərin təsnifatına aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı 1 saylı BMUS üzrə Düzəlişlər – 2020-ci il 

yanvar ayında BMUSŞ “Cari və Uzunmüddətli olmaqla, Öhdəliklərin Təsnifatı”nı (1 saylı BMUS 

üzrə Düzəlişlər) dərc etmişdir. Düzəlişlər öhdəliklərin 1 saylı BMUS-a əsasən, hesabat tarixinə 

müqavilə razılaşmaları üzrə təsnifatına daha ümumi yanaşma təklif edir. Öhdəliklərin cari və 

uzunmüddətli olmaqla təsnifatı üzrə düzəlişlər (1 saylı BMUS üzrə Düzəlişlər) aktiv, öhdəlik üzrə 

gəlirlərin və ya xərclərin tanınma müddətinə və ya məbləğinə, eləcə də bu anlayışlar üzrə müəssisənin 

təqdim etdiyi açıqlamalara deyil, yalnız öhdəliklərin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdakı 

təqdimatına təsir edir.  
 

Düzəlişlər 1 yanvar 2023-cü il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvədədir 

və retrospektiv şəkildə tətbiq olunmalıdır. Düzəlişlərin erkən tətbiqinə icazə verilir. Cəmiyyət hal-

hazırda dəyişikliklərin mövcud təcrübəyə təsirini və mövcud kredit müqavilələrinin yenidən danışıqlar 

tələb etmə ehtimalını qiymətləndirir. 
 

Maliyyə Uçotunun Konseptual Əsaslarına İstinad – 3 saylı MHBS-ə edilmiş Düzəliş - 2020-ci ilin 

may ayında BMUSŞ tərəfindən “Müəssisələrin Birləşməsi” adlı 3 saylı MHBS standartına düzəliş dərc 

edilmişdir. Düzəliş 2018-ci ilin mart ayında dərc edilmiş Maliyyə Hesabatlılığının Konseptual Əsaslarına 

istinad ilə birlikdə, bu düzəlişin tələblərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmədən, 1989-cu ildə dərc edilmiş 

“Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması və Təqdimatın Əsasları”na edilən istinadın əvəz olunmasını 

nəzərdə tutur. Şura eyni zamanda, 37 saylı BMUS və ya “Təminatlar” adlı 21 saylı BMHŞK çərçivəsində, 

ayrı olaraq yaranırsa, borclar və şərti öhdəliklər üçün yaranan potensial “2 gün” mənfəət və ya 

zərərlərindən yayınmaq üçün 3 saylı MHBS-in tanınma prinsipinə istisna da əlavə etmişdir. Eyni 

zamanda, Şura “Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması və Təqdim Olunması Əsasları”na istinadın əvəz 

edilməsindən təsirlənməyəcək şərti aktivlər üçün 3 saylı MHBS-in mövcud təlimatına dair izahlar 

verməyi qərarlaşdırmışdır. Dəyişikliklər 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan 

illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir və perspektivli şəkildə tətbiq olunur. 
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Əmlak, Tikili və Avadanlıqlar: Nəzərdə tutulan İstifadədən əvvəl Daxilolmalar – 16 saylı  

BMUS-a edilən düzəlişlər. 2020-ci ilin may ayında, BMUSŞ müəssisələrin əmlak, tikili və 

avadanlıqların dəyərindən, rəhbərliyin nəzərdə tutduğu qaydada fəaliyyət göstərə bilməsi üçün həmin 

aktivləri lazımi yerə və şəraitə çatdırarkən istehsal olunan aktivlərin satışından əldə olunan gəlirləri 

çıxmağı qadağan edən “Əmlak, Tikili və Avadanlıqlar – Nəzərdə tutulan İstifadədən əvvəl Daxilolmalar” 

düzəlişini dərc etmişdir. Bunun əvəzinə, müəssisə bu cür aktivlərin satışından əldə olunan gəlirləri və bu 

aktivlərin istehsal xərclərini mənfəət və zərər hesabında tanıyır. Dəyişiklik 1 yanvar 2022-ci il tarixində 

və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir və müəssisənin düzəlişi ilk 

dəfə tətbiq etdiyi zaman təqdim olunan ən erkən dövrün başlanğıcında və ya ondan sonra istifadəyə verilə 

bilən əmlak, tikili və avadanlıqlara retrospektiv şəkildə tətbiq edilməlidir. Düzəlişlərin Cəmiyyətə 

əhəmiyyətli təsir göstərəcəyi gözlənilmir. 
 

Ağır Şərtli Müqavilələr – Müqavilənin Yerinə Yetirilməsinə dair Xərclər – 37 saylı BMUS-a edilən 

düzəlişlər. 2020-ci ilin may ayında, BMUSŞ, 37 saylı BMUS-a müqavilənin ağır şərtli və ya zərər yaradan 

olduğunu qiymətləndirərkən müəssisənin hansı xərcləri nəzərə alması barədə düzəlişlər etmişdir. Düzəlişlər 

“birbaşa əlaqəli xərc yanaşması”nı tətbiq edir. Mal və ya xidmətləri təmin etmək üçün birbaşa müqaviləyə 

aid olan xərclərə həm artan xərclər, həm də müqavilə fəaliyyətləri ilə birbaşa əlaqəli xərclərin 

bölüşdürülməsi daxildir. Ümumi və inzibati xərclər birbaşa müqavilə ilə əlaqəli deyil və müqavilə üzrə 

qarşı tərəf üçün açıq şəkildə ödənilməli olmadıqca istisna olunur. Düzəlişlər 1 yanvar 2022-ci il tarixində 

və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir. 
 

“Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlılığı Standartlarının İlk dəfə Tətbiqi” adlı 1 saylı MHBS – ilkin tətbiq 

edən törəmə olaraq. BMUSŞ 2018-2020-ci il üzrə illik təkmilləşdirmələr çərçivəsində “Beynəlxalq 

Maliyyə Hesabatı Standartlarının ilk dəfə qəbul edilməsi” adlı 1 saylı MHBS-də dəyişiklik etmişdir. 

Dəyişiklik ana müəssisənin MHBS-ə keçid tarixinə əsasən, ana müəssisə tərəfindən bildirilən məbləğlərdən 

istifadə etməklə, məcmu çevirmələr üzrə fərqlərini ölçmək üçün 1 saylı MHBS-in D16 (a) bəndini tətbiq 

etməyi seçən bir törəmə müəssisəyə icazə verir. Bu düzəliş 1 saylı MHBS-in D16 (a) bəndini tətbiq etməyi 

seçən bir asılı və ya birgə müəssisəyə də tətbiq edilir. Dəyişiklik 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya bu 

tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün qüvvəyə minir. 
 

“Maliyyə Alətləri” adlı 9 saylı MHBS - Maliyyə öhdəliklərinin silinməsi üzrə “10 faiz” dəyərində test 

üzrə iştirak haqqı. MHBS standartları prosesinə 2018-2020-ci illərdə illik təkmilləşdirmələrin bir hissəsi 

olaraq, BMUSŞ 9 saylı MHBS-ə düzəliş etmişdir. Düzəliş bir müəssisənin yeni və ya dəyişdirilmiş maliyyə 

öhdəliyinin şərtlərinin ilkin maliyyə öhdəliyinin şərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olub-olmadığını 

qiymətləndirərkən əlavə etdiyi haqları aydınlaşdırır. Bu rüsumlara yalnız borcalan və ya borcverən 

tərəfindən başqasının adından ödədiyi və ya aldığı haqlar daxil olmaqla borcalanla borc verən arasında 

ödənilən və ya alınan ödənişlər daxildir. Müəssisə düzəlişi müəssisənin ilk dəfə tətbiq etdiyi illik hesabat 

dövrünün əvvəlində və ya ondan sonra dəyişdirilmiş və ya mübadilə edilmiş maliyyə öhdəliklərinə tətbiq 

edir. Düzəliş 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün 

qüvvəyə minir. Cəmiyyət müəssisənin bu düzəlişin ilk tətbiq olunduğu illik hesabat dövrünün əvvəlində və 

ya ondan sonra dəyişdirilən və ya mübadilə edilən maliyyə öhdəliklərinə düzəlişləri tətbiq edəcəkdir. 
 

“Kənd Təsərrüfatı” adlı 41 saylı BMUS – Ədalətli dəyər ölçmələrində vergi. MHBS standartları 

prosesinə 2018-2020-ci illərdə illik təkmilləşdirmələrin bir hissəsi olaraq, BMUSŞ “Kənd Təsərrüfatı” adlı 

41 saylı BMUS Standartına dəyişiklik etmişdir. Dəyişiklik 41 saylı BMUS-un 22-ci bəndində 

müəssisələrin, 41 saylı BMUS çərçivəsində aktivlərin ədalətli dəyərini ölçərkən vergitutma üçün pul 

axınlarını istisna etməsi tələbini aradan qaldırır. Müəssisə düzəlişləri 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya bu 

tarixdən sonra başlayan ilk illik hesabat dövrünün başlanğıcında və ya bu tarixdən sonra ədalətli dəyər 

ölçmələrinə perspektivli şəkildə tətbiq edir. Düzəlişin erkən tətbiqinə icazə verilir. Dəyişikliklərin 

Cəmiyyətə əhəmiyyətli təsir göstərəcəyi gözlənilmir. 
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“Konsolidasiya olunmuş Edilmiş Maliyyə Hesabatları” adlı 10 saylı MHBS və “İnvestor və onun 

Asılı və ya Birgə Müəssisəsi arasında Aktivlərin Satışı və ya Ötürülməsi” adlı 28 saylı BMUS 

(düzəlişlər): 10 saylı MHBS və 28 saylı BMUS-a edilən düzəlişlər investor, onun asılı müəssisəsi və birgə 

müəssisə arasında aktivlərin satışı və ya ötürülməsi üzrə vəziyyəti ehtiva edir. Düzəlişlər, xüsusi olaraq, 

kapital metodu ilə konsolidasiya edilən əlaqəli və birgə müəssisələrlə biznes əməliyyatları aparmayan 

törəmə müəssisə üzərində nəzarətin itirilməsi ilə bağlı olan gəlir və zərərlərin, ana müəssisənin mənfəət və 

zərər hesabatında əlaqəsi olmayan investorun həmin əlaqəli və ya birgə müəssisədə olan payına düşən 

hissəyə müdaxilə etməmək şərtilə tanınmasını tələb edir.  
 

Eynilə, istənilən keçmiş törəmə müəssisədə (kapital metodu ilə konsolidasiya edilən assosiasiya və birgə 

müəssisəyə çevrildikdə) saxlanılan investisiyanın ədalətli dəyərlə yenidən ölçülməsindən irəli gələn gəlir 

və ya zərər yalnız əlaqəsi olmayan investorların yeni assosiasiya və ya birgə müəssisədəki payları 

müqabilində tanınır. Düzəlişlərin qüvvəyə minmə tarixi hələ ki, MUBSŞ tərəfindən müəyyən edilməmişdir, 

lakin düzəlişlərin erkən tətbiqinə icazə verilir. 
 

Əksi qeyd edilmədiyi halda, yeni standartların Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsiri 

gözlənilmir. 

 

 

6. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ QALIQLAR VƏ ƏMƏLİYYATLAR  
 

Əlaqəli tərəflər “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması” adlı 24 saylı MUBS-da müəyyən 

edilmişdir. Ümumiyyətlə tərəflər bir tərəfin digər tərəfi idarə etmək qabiliyyəti varsa, ümumi nəzarət 

altındadırsa və ya maliyyə və əməliyyat qərarları verərkən digər tərəfə əhəmiyyətli təsir və ya birgə 

nəzarət edə bilərsə, əlaqəli hesab olunurlar.Hər bir əlaqəli tərəf ilə bağlı münasibətləri nəzərdən 

keçirərkən əsas diqqət sadəcə hüquqi formaya deyil, əsasən bu münasibətlərin məzmununa yönəldilir. 

Cəmiyyətin bilavasitə nəzarətçi tərəfi Azərbaycan Respublikası Hökumətinə məxsus olan 

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. 

 

Cəmiyyət dövlət ilə əlaqəli qurumlar üçün açıqlama tələbi ilə əlaqədar “Əlaqəli tərəflər haqqında 

məlumatların açıqlanması” adlı 24 saylı MUBS-un 25-ci bəndində qeyd olunmuş güzəştdən istifadə 

etmişdir. 

 

Hesabat təqdim edən müəssisə əlaqəli tərəf əməliyyatları və öhdəliklər də daxil olmaqla, qalıq 

borclarla əlaqəli “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması” adlı 24 saylı MUBS-un 18-ci 

bəndinin açıqlama tələblərindən aşağıdakılar ilə birlikdə azaddır: 
 

(a) hesabat təqdim edən müəssisə nəzarəti və ya birgə nəzarəti və ya üzərində əhəmiyyətli dərəcədə 

təsiri olan hökumət; və 

(b) eyni hökumətin həm təqdim edən müəssisənin, həm də digər təşkilatın nəzarəti və ya birgə nəzarəti 

və ya üzərində əhəmiyyətli dərəcədə təsiri olduğu üçün əlaqəli tərəf olan başqa bir müəssisə. 
 

Dövlətlə əlaqəli təşkilatlarla əməliyyatlara elektrik enerjisi, qaz, benzin alınması və digər xidmətlərin 

alınması daxildir. 
 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərində başa çatmış illər ərzində rəhbər işçilərin maaşlarına, müvafiq 

olaraq, 67,157 AZN və 71,500 AZN məbləğlərində əmək haqqı, ixtiyari bonuslar və digər qısamüddətli 

faydalar daxil idi. 
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7. ƏMLAK, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 

 

 

 

Binalar və 

bənzər tikililər 

 Maşınlar və 

avadanlıqlar 

 Nəqliyyat 

vasitələri 

 Digər  Cəmi  Qeyri-maddi 

aktivlər 

 Cəmi 

Şərti dəyər olaraq ədalətli 

dəyər/ilkin dəyər          

    

              

1 yanvar 2020-ci il 1,939,662  1,448,129  91,414  19,760  3,498,965  -  3,498,965 

Əlavələr -  -  -  7,405  7,405  -  7,405 

              

31 dekabr 2020-ci il 1,939,662  1,448,129  91,414  27,165  3,506,370  -  3,506,370 

              

Əlavələr -  22,986  1,798  11,337  36,121  100,792  136,913 

Silinmələr -  (174,415)  (7,720)  (221)  (182,356)  -  (182,356) 

              

31 dekabr 2021-ci il 1,939,662  1,296,700  85,492  38,281  3,360,135  100,792  3,460,927 

Yığılmış köhnəlmə və 

amortizasiya              

              
1 yanvar 2020-ci il (39,188)  (108,072)  (20,688)  (5,794)  (173,742)  -  (173,742) 

              

İl üzrə tutulma (109,556)  (78,521)  (8,572)  (3,311)  (199,960)  -  (199,960) 

              
31 dekabr 2020-ci il (148,744)  (186,593)  (29,260)  (9,105)  (373,702)  -  (373,702) 

İl üzrə  tutulma (109,556)  (78,917)  (8,721)  (3,951)  (201,145)  -  (201,145) 

Silinmələr üzrə ləğv edilmiş -  35,844  2,894  95  38,833  -  38,833 

              

31 dekabr 2021-ci il (258,300)  (229,666)  (35,087)  (12,961)  (536,014)  -  (536,014) 

              Xalis qalıq dəyəri               

              
31 dekabr 2021-ci il 1,681,362  1,067,034  50,405  25,318  2,824,121  100,792  2,924,913 

31 dekabr 2020-ci il 1,790,918  1,261,536  62,154  18,060  3,132,668  -  3,132,668 
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2021-ci il ərzində Cəmiyyət qrup müəssisəsinə 143,523 AZN qalıq dəyərində əsas vəsait köçürmüş 

və onu digər kapital kimi tanımışdır. 

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə əmlak, tikili və avadanlıqlar kateqoriyasına aid, istifadəsinə 

məhdudiyyət qoyulmuş və ya öhdəliklərin təminatı olaraq girov qoyulmuş hər hansı bir aktiv mövcud 

olmamışdır. 

 

 

8. MAL-MATERİAL EHTİYATLARI 

 

Mal-material ehtiyatlarına aşağıdakılar daxildir: 

 
 31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    

 Emalda olan mal-materiallar 1,658,388  1,978,095 

Xammal 1,106,646  4,386,002 

 Hazır məhsul  1,132,334  1,062,159 
 Digər 250,950  105,301 
    

Cəmi mal-material ehtiyatları 4,148,318  7,531,557  

 

 

9. DEBİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR ALINACAQ VƏSAİTLƏR 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə müştərilərdən alınmış debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər 191,625 

AZN (2020-ci il: sıfır) məbləğində olmuşdur. 

 

Debitor borcları faiz gəliri yaratmır, adətən 1 aya qədər ödənilir və AZN ilə ifadə olunur. 31 dekabr 

2021-ci il tarixinə Cəmiyyətin debitor borclarının coğrafi konsentrasiyası Azərbaycan Respublikası 

olmuşdur. 

 

 

10. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 
 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə aşağıdakılar daxildir: 
 

 31 dekabr 

2021-ci il 

 31 dekabr 

2020-ci il 

    
Banklarda yerləşdirilmiş pul vəsaitləri (ABŞ dolları ilə) 

 

3,769,200  604,354    

Banklarda yerləşdirilmiş pul vəsaitləri (AZN ilə) 

  

7,229  1,979    

Nağd pul vəsaitləri 

 

818  394    

 

 

   
Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 3,777,247     606,727    

 

 

Cəmiyyətin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin coğrafi konsentrasiyası Azərbaycan 

Respublikasında olmuşdur. 
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11. DİGƏR CARİ AKTİVLƏR 
 

Digər cari aktivlərə aşağıdakılar daxildir: 
 

 31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    
Təchizatçılara verilmiş avans ödənişləri 18,229  6,125    
Əvəzləşdirilən ƏDV 5,269  - 

ƏDV depozit hesabı 57  - 

    

Cəmi digər cari aktivlər 23,555     6,125    

 

 

12. KREDİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 
 

 
31 dekabr  

2021-ci il 

 31 dekabr  

2020-ci il 

    

Kreditor borcları 110,395  109,371 

    

Cəmi kreditor borcları 110,395  109,371 

    

Alınmış avanslar  95,528   96,333  

İşçilərlə əlaqədar ödəniləcək vəsaitlər 88,486   60,426  

Vergilər üzrə ödəniləcək vəsaitlər 12,340   46,115  

    

Cəmi kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər 306,749  312,245 

 

 

Kreditor borcları üzrə qalıqlar, adətən, 1 ay ərzində ödənilir və AZN ilə ifadə olunur. Cəmiyyətin 

ticarət borclarının coğrafi konsentrasiyası Azərbaycan Respublikası olmuşdur. 

 

 

13. TƏSİSÇİYƏ ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə təsisçiyə heç bir məbləğ ödənilməmişdir. 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

təsisçiyə ödəniləcək məbləğə 2021-ci ildə ödəniləcək 3,438,447 AZN məbləğində qısamüddətli 

faizsiz manatla kredit daxildir. 

 

 

14. NİZAMNAMƏ KAPİTALI  

 

31 dekabr 2021-ci il tarixinə nizamnamə kapitalı 11,849,579 AZN təşkil etmiş və bir səhm üzrə 

118,495.79 AZN nominal dəyəri olan 100 ədəd səhmdən ibarət olmuşdur (2020-ci il: nizamnamə 

kapitalı 8,119,579 AZN təşkil etmiş və bir səhm üzrə nominal dəyəri 81,195.79 AZN olan 100 ədəd 

səhmdən ibarət olmuşdur). 2021-ci il ərzində Cəmiyyət 3,730,000 AZN məbləğində digər kapitalı 

nizamnamə kapitalı olaraq qeydə almışdır. 

 

 



“AZƏRİPƏK” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 
  
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı) 
(Azərbaycan manatı ilə) 
 

30 

 

15. DİGƏR KAPİTAL 

 

2021-ci il ərzində Cəmiyyət qrup müəssisəsinə, müvafiq olaraq, 143,523 AZN və 159,577 AZN 

məbləğlərində əsas vəsaitləri və ehtiyatları köçürmüş və onları digər kapital kimi tanımışdır. 

 

 

16. GƏLİRLƏR 

 

Gəlirlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

İpək məmulatlarının satışından əldə olunan gəlirlər 7,713,922  2,327,313 

    

Cəmi gəlirlər 7,713,922  2,327,313 

 

 

17. SATIŞLARIN MAYA DƏYƏRİ 

 

Satışların maya dəyəri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

 Material xərcləri 2,146,490  1,982,527 

 İşçi heyəti ilə bağlı və əlaqədar xərclər 1,107,710  1,141,287 

 Kommunal xərclər 223,472  161,997 

 Köhnəlmə xərcləri  196,400  195,424 

 Yanacaq xərcləri  12,621  20,968 

 Təmir və istismar xərcləri -  9,984 

 Sığorta xərcləri  -  7,167 

 Hazır məhsul/emalda olan mal-material və xammal üzrə dəyişiklik 3,528,888  (1,425,017) 

 Digər xərclər 38,958  27,999 
 

Cəmi satışların maya dəyəri 7,254,539  2,122,336 
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18. ÜMUMİ VƏ İNZİBATİ XƏRCLƏR 

 

Ümumi və inzibati xərclər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

İşçi heyəti ilə bağlı və əlaqədar xərclər 392,917  486,793 

Təhlükəsizlik xərcləri  88,417  90,533 

 Bank ödənişləri 54,988  9,226 

 Vergi xərcləri 40,074  - 

 Peşəkar haqlar 25,548  - 

 Sığorta xərcləri 13,534  6,608 

 Gömrük xərcləri 11,592  31,536 

 Köhnəlmə xərcləri 4,745  4,536 

 Rabitə xərcləri  3,375  3,610 

 Digər xərclər 31,688  14,322 

    

Cəmi ümumi və inzibati xərclər 666,878  647,164 

 

 

19. DİGƏR GƏLİRLƏR 

 

Digər gəlirlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 

31 dekabr  

2021-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2020-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

    

Metal qırıntılarının satışından əldə edilən gəlir 3,119  173,880 

Müddətli depozit üzrə faiz gəliri 10,000  - 

    

Cəmi digər gəlirlər 13,119  173,880 

 

 

20. TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR 
 

Məhkəmə prosedurları 
 

Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyət gedişində müştərilər və üçüncü şəxslər tərəfindən Cəmiyyətə qarşı 

iddialar irəli sürülə bilər. Rəhbərlik hesab edir ki, heç bir əhəmiyyətli hesablanmamış zərər baş 

verməyəcək və buna uyğun olaraq bu maliyyə hesabatlarında heç bir ehtiyat yaradılmamışdır. 
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Vergi qanunvericiliyi 
 

Azərbaycan Respublikasının kommersiya və vergi qanunvericiliyindəki müddəalara bəzən müxtəlif 

şərhlər edilir və dəyişikliklər baş verir və bu dəyişikliklər müxtəlif mənalarda şərh edilə bilər və nəticədə 

vergi orqanları bu müddəaları özləri hesab etdikləri kimi şərh edə bilərlər. Praktikada vergi orqanları 

belə hallarda adətən vergi ödəyicilərinin əleyhinə qərar çıxarırlar ki, nəticədə vergi ödəyiciləri öz 

hüquqlarını məhkəmə vasitəsilə müdafiə etməyə məcbur olurlar. Cəmiyyət bütün vergi ödəmələrini artıq 

həyata keçirdiyinə inanır və bu səbəbdən maliyyə hesabatlarında heç bir vergi öhdəliyi yaratmamışdır. 

Vergi dövrləri üç il ərzində vergi orqanları tərəfindən təftiş olunması üçün açıq olaraq qalır. 

 

 

21. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Risklərin idarə edilməsi Cəmiyyətin fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Cəmiyyət 

əməliyyatlarının əsas elementini təşkil edir. Cəmiyyətin əməliyyatlarına xas olan əsas risklər 

aşağıdakılarla bağlıdır: 

 

• Kredit riski; 

• Likvidlik riski; 

• Bazar riski. 

 

Cəmiyyət effektiv və səmərəli riskin idarə edilməsi prosesinin tətbiqinin önəmli olduğunu qəbul edir. 

Belə prosesin tətbiqinə imkan yaratmaq üçün Cəmiyyət Risklərin idarə edilməsi şöbəsini yaratmışdır 

ki, bunun da əsas məqsədi Cəmiyyəti risklərdən qorumaq və Cəmiyyətin qarşıda qoyulmuş fəaliyyət 

məqsədlərinə nail olması üçün imkan yaratmaqdır. Risklərin idarə edilməsi çərçivəsində Cəmiyyət 

aşağıdakı riskləri idarə edir: 
 

Kredit riski 

 

Bir tərəfin maliyyə aləti üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi zaman və  bununla əlaqədar digər 

tərəfin maliyyə zərərləri ilə üzləşməsi ilə nəticələnə bilən hallarda Cəmiyyət kredit riskinə məruz qalır. 

 

Maksimal riskə məruz qalma 

 

Cəmiyyətin kredit riskinə maksimal məruz qalması əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və bu həm fərdi 

risklərdən, həm də ümumi bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı risklərdən asılıdır. 

 

Coğrafi risk konsentrasiyası 

 

Aktivlər, öhdəliklər və kreditlə bağlı öhdəliklər qarşı tərəfin yerləşdiyi ölkəyə əsaslanır. Bu ölkələrin 

faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasında yerləşən təmsilçilərinə münasibətdə mövcud olan debitor 

və kreditor borcları üzrə qalıqlar isə “Azərbaycan Respublikası” başlığı altında təqdim edilir. Nağd 

pul, qiymətli metal, əmlak və avadanlıqlar fiziki olaraq məxsus olduğu ölkəyə görə ayrılmışdır. 

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin coğrafi 

konsentrasiyası müvafiq qeydlərdə açıqlanmışdır: 
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Likvidlik riski 

 

Likvidlik riski maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinin uyğun gəlmədiyi risk kimi 

müəyyən edilir. Likvidlik riski Cəmiyyətin Maliyyə Departamenti tərəfindən idarə olunur. 

Cəmiyyətin likvidlik mövqeyinin idarə olunması fəaliyyəti öhdəliklərin vaxtı gəldikcə ödənilməsi 

üçün zəruri likvid aktivlərin səviyyəsinin nəzərə alınmasını, bir sıra maliyyə mənbələrinə çıxışın 

təmin olunmasını, maliyyələşdirmə üzrə ehtiyat planlarının işlənib hazırlanmasını və maliyyə 

vəziyyəti üzrə likvidlik nisbətinin izlənməsini tələb edir. 

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin likvidlik riski 

müvafiq bəndlər üzrə qeydlərdə açıqlanmışdır. 
 

Valyuta riski 

 
Valyuta riski xarici valyuta mübadiləsi məzənnələrindəki dəyişikliklərin baş verməsi səbəbindən 

maliyyə alətlərinin dəyərində dəyişikliyin yaranması ilə bağlı riskdir.  

 

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin valyuta riski 

müvafiq bəndlər üzrə qeydlərdə açıqlanmışdır. 

 

 

22. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 
 

Ədalətli dəyər məcburi satış və ya ləğvetmə xaricində arzu edən tərəflər arasındakı cari əməliyyatda 

maliyyə alətinin dəyişdirilə biləcəyi və ən yaxşı şəkildə aktiv bazar qiyməti ilə təsdiqlənən məbləğidir. 
 

Maliyyə alətlərinin ehtimal olunan ədalətli dəyəri mövcud bazar məlumatlarını və mövcud 

qiymətləndirmə metodologiyalarını istifadə edərək Cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmişdir. Habelə, 

ehtimal olunan ədalətli dəyəri təyin etmək məqsədi ilə bazar məlumatlarını şərh etmək üçün mütləq 

qərar verilməlidir. Azərbaycan Respublikası inkişaf etməkdə olan bazarın bəzi xüsusiyyətlərini 

nümayiş etdirməyə davam edir və iqtisadi şərtlər maliyyə bazarlarındakı fəaliyyət həcmini 

məhdudlaşdırmağa davam edir. Bazar qiymətləri köhnəlmiş ola və ya satış əməliyyatları zamanı olan 

çətinliyi əks etdirə bildiyindən, maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlərini təmsil etməyə bilər. Rəhbərlik 

maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini qiymətləndirərkən mövcud olan bütün bazar məlumatlarını 

istifadə etmişdir. 
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31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarında maya və ya amortizasiya dəyəri ilə uçota alınmış 

maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri aşağıda təqdim olunur: 

 
 31 dekabr 2021-ci il 

 Balans dəyəri 
 

Ədalətli dəyər 

    
Debitor borcları 191,625  191,625 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 3,777,247  3,777,247 
Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər 110,395  110,395 

 
 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarında maya və ya amortizasiya dəyəri ilə uçota alınmış 

maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri aşağıda təqdim olunur: 
 

 31 dekabr 2020-ci il 

 Balans dəyəri 
 

Ədalətli dəyər 

    
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 606,727  606,727 

Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər 109,371  109,371 
Təsisçiyə ödəniləcək vəsaitlər 3,438,447  3,438,447 

    

 

Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2021-ci il tarixinə ədalətli dəyər ilə ölçülməmiş maliyyə alətlərinin 

ədalətli dəyərlərini müəyyənləşdirir və onları hər bir ədalətli dəyər ölçüsünün aşağıda təsnif edildiyi 

ədalətli dəyər iyerarxiyasındakı səviyyə ilə təhlil edir. 
 

      Aşağıdakılardan istifadə edərək ədalətli dəyərin ölçülməsi 

             

 

 

Maliyyə aləti 

üzrə təsnifat 

 Qiymətləndir

mə tarixi 

 Fəal 

bazarlardakı 

kotirovka 

qiymətləri 

(1-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

edilən 

məlumatlar 

(2-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

olunmayan 

giriş 

məlumatları 

(3-cü Səviyyə) 

 Cəmi 

             
Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan aktivlər 

   
    

 
 
 

   

Debitor borcları 
 Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr 

2021-ci il  -  -  191,625  191,625 

Pul vəsaitləri və 

onların ekvivalentləri 

 Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr 

2021-ci il  3,777,247  -  -  3,777,247 

             
Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan öhdəliklər 

 

 

 

         

Kreditor borcları və 

digər ödəniləcək 

vəsaitlər 

 
Amortizasiya 

dəyəri 

 
31 dekabr 

2021-ci il  -  -  110,395  110,395 
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Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2020-ci il tarixinə ədalətli dəyər ilə ölçülməmiş maliyyə alətlərinin 

ədalətli dəyərlərini müəyyənləşdirir və onları hər bir ədalətli dəyər ölçüsünün aşağıda təsnif edildiyi 

ədalətli dəyər iyerarxiyasındakı səviyyə ilə təhlil edir: 
 

      Aşağıdakılardan istifadə edərək ədalətli dəyərin ölçülməsi 

             

 

 

Maliyyə aləti 

üzrə təsnifat 

 Qiymətləndir

mə tarixi 

 Fəal 

bazarlardakı 

kotirovka 

qiymətləri 

(1-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

edilən 

məlumatlar 

(2-ci Səviyyə) 

 Əhəmiyyətli 

müşahidə 

olunmayan 

giriş 

məlumatları 

(3-cü Səviyyə) 

 Cəmi 

             
Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan aktivlər 

   
    

 
 
 

   

Pul vəsaitləri və 

onların ekvivalentləri 

 Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr 

2020-ci il  606,727  -  -  606,727 

             
Ədalətli dəyərləri 

açıqlanan öhdəliklər 

 

 

 

         

Kreditor borcları və 

digər ödəniləcək 

vəsaitlər 

 
Amortizasiya 

dəyəri 

 
31 dekabr 

2020-ci il  -  -  109,371  109,371 

Təsisçiyə ödəniləcək 

vəsaitlər 

 Amortizasiya 

dəyəri 

 31 dekabr 

2020-ci il  -  -  3,438,447  3,438,447 

 

 

 


