


















“İNVEST-AZ İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” QSC 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  
31 DEKABR 2017-CI İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  

1. GİRİŞ

Müəssisə və onun əsas fəaliyyəti

“İNVEST-AZ İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ” QSC (“Şirkət”) 11 yanvar 2006-cı ildə Azərbaycan
Respublikasının qanunları əsasında məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi təsis edilmiş “İNVEST-AZ”
MMC-in qanuni varisi olmaqla 27 noyabr 2015-ci ildə təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək qapalı
tipli səhmdar cəmiyyəti kimi yenidən qeydiyyatdan keçmişdir. Şirkət Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş 09 yanvar 2016-cı il tarixli 087986 nömrəli
investisiya şirkəti fəaliyyətinə icazə verən lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

Şirkətin əsas fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarına, eləcə də beynəlxalq
səviyyədə maliyyə bazarları alətlərinə investisiya yatırmaq istəyən müştərilərə investisiya
xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir.

Şirkətin hüquqi və fəaliyyət göstərdiyi ünvan

Şirkətin hüquqi ünvanı aşağıdakı kimidir:
Sabunçu rayonu, Sabunçu ştq, Komsomol, ev 1
Bakı, AZ1034, Azərbaycan Respublikası

Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ünvanı aşağıdakı kimidir:
Babək Plaza, 7-ci mərtəbə
Xətai rayonu, Babək prospekti, Ələddin Quliyev 11/31
Bakı, AZ1025, Azərbaycan Respublikası

Şirkətin səhmdarları

31 dekabr 2017-ci və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərində Şirkətin səhmdar kapitalının strukturu
aşağıdakı kimi olmuşdur:

31 dekabr 
2017-ci il, % 

31 dekabr 
2016-cı il, % 

60.0 60.0 

Səhmdar 

Fiziki şəxs 
Fiziki şəxs 40.0 40.0 

Cəmi 100.0 100.0 

Əməliyyat valyutası 

Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə (“AZN”) əks olunmuşdur. 
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3 ƏSAS MÜHASİBAT PRİNSİPLƏRİ 

 
Təqdimatın əsasları  
 
Hazırkı maliyyə hesabatları, satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının ədalətli dəyərlə 
qiymətləndirilməsi istisna olmaqla, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) 
uyğun olaraq ilkin dəyər prinsipinə əsasən hazırlanmışdır. Sözü gedən maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasında istifadə edilən əsas uçot prinsipləri aşağıda göstərilir. Həmin prinsiplər, başqa cür 
göstərilmədiyi hallarda təqdim edilən bütün dövrlərə müvafiq şəkildə tətbiq edilmişdir. 
 
Şirkətin maliyyə hesabatları MHBS-na uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Şirkət mühasibat uçotunu və 
yerli standartlara uyğun hesabatları Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyində 
nəzərdə tutulan uçot prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan Manatı (“AZN”) ilə aparır. Hazırkı 
maliyyə hesabatları həmin uçot qeydləri əsasında hazırlanmış və MHBS-na uyğun şəkildə 
düzəldilmişdir.  
 
Fasiləsizlik prinsipi 
 
MHBS-na uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatları Şirkətin fasiləsizlik prinsipi əsasında fəaliyyət 
göstərməsini və yaxın gələcəkdə işini normal şərtlər altında davam etdirəcəyini nəzərdə tutur. 
Rəhbərlik, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və qaydalarına müvafiq olaraq ləğv etmək, 
kommersiya fəaliyyətini dayandırmaq və ya kreditorlardan müdafiə olunmaq yollarını axtarmaq 
niyyəti və ya zərurəti olmadan Şirkətin yaxın gələcəkdə işini davam etdirəcəyini düşünür. Müvafiq 
olaraq, aktivlər və öhdəliklər normal şərtlər altında Şirkətin aktivlərini reallaşdıracağı və 
öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi əsaslar üzrə qeydə alınır. 
 
Əsas qiymətləndirmə üsulları 
 
Təsnifat formalarından asılı olaraq maliyyə alətləri, ilkin dəyərdə, ədalətli dəyərdə və ya 
amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır. Həmin qiymətləndirmə üsulları aşağıda əks 
etdirilir. 
 
İlkin dəyər alqı tarixinə aktivi almaq üçün ödənilmiş pul vəsaitlərini və ya onların ekvivalentlərinin 
məbləğini və yaxud verilmiş digər resursların ədalətli dəyərini əks etdirir və əməliyyat xərclərini 
ehtiva edir. Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alqısı, 
buraxılması və ya satışı ilə əlaqəlidir. Əlavə xərclər əməliyyatın həyata keçirilmədiyi təqdirdə 
yaranmayan xərclərdir. Əməliyyat xərclərinə agentlərə (satış üzrə agentlər kimi fəaliyyət göstərən 
işçilər daxil olmaqla), məsləhətçilərə, brokerlərə və dilerlərə ödənilmiş haqq və komissiyalar, 
tənzimləyici orqanlar və fond birjalarına ödəmələr, eləcə də mülkiyyət hüququnun köçürülməsi üzrə 
vergilər və rüsumlar daxildir.  
 
Borc öhdəlikləri üzrə mükafat və ya diskontlar, maliyyələşdirmə xərcləri, daxili inzibati və ya 
saxlama xərcləri maliyyə xərclərinə daxil edilmir.  
 
Ədalətli dəyər müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən yaxşı məlumatlandırılmış müstəqil tərəflər 
arasında əməliyyatın ümumi şərtlər əsasında həyata keçirildiyi zaman aktivin mübadilə edilə bildiyi 
və ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi məbləği təşkil edir. Ədalətli dəyər aktiv bazarda alınıb satılan 
maliyyə aktivləri üzrə cari tələb qiymətini və maliyyə öhdəlikləri üzrə cari təklif qiymətini əks 
etdirir. Bazar riskləri qarşılıqlı şəkildə əvəzləşdirilən aktiv və öhdəliklər ilə əlaqədar Şirkət qarşılıqlı 
surətdə əvəzləşdirilən risklər üzrə ədalətli dəyər göstəricilərinin müəyyən edilməsi üçün orta bazar 
qiymətlərindən istifadə edə bilər və xalis açıq mövqeyə müvafiq tələb və təklif qiyməti tətbiq edə 
bilər. Maliyyə aləti aktiv bazarda o zaman sərbəst surətdə alınıb satıla bilən aktivlər kimi qəbul 
edilir ki, onların qiymətləri haqqında məlumat fond birjasında və ya digər maliyyə təşkilatından 
sərbəst və müntəzəm şəkildə əldə edilə bilsin və bu zaman həmin qiymətlər könüllü şəkildə bazar 
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şərtləri çərçivəsində həyata keçirilən real və müntəzəm əməliyyatları əks etdirsin. 
 
Aktiv bazarlardan başqa, kommersiya cəhətdən müstəqil əqdlər daxilində baş verən ən son 
əməliyyatlar cari ədalətli dəyərin əsasını təşkil edir. Ən son əməliyyatlar nəticəsində yaranan 
qiymətlər cari ədalətli dəyəri əks etdirmədikdə (əgər əməliyyat məcburi və təcili satış olduqda) onlar 
müvafiq olaraq təshih edilir. Müəssisənin məcburi, könülsüz və təcili əməliyyatlar nəticəsində aldığı 
və yaxud ödədiyi məbləğlər ədalətli dəyər kimi qəbul edilə bilməz.  
 
Amortizasiya olunmuş maya dəyəri əsas məbləğin ödənilməsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizləri 
daxil etməklə, maliyyə aktivləri üçün isə dəyərsizləşmə üzrə zərərlər üzrə hər hansı silinməni 
çıxmaqla aktivlərin ilkin dəyərini əks etdirir. Hesablanmış faizlərə ilkin uçot zamanı təxirə salınmış 
əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ödəniş məbləği üzrə hər hansı 
mükafat və ya diskontun amortizasiyası daxildir. Hesablanmış faiz gəlirləri və faiz xərcləri, o 
cümlədən hesablanmış kupon gəlirləri və amortizasiya olunmuş diskont və ya mükafat ayrıca 
göstərilmir və müvafiq aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə daxil edilir.  
 
Effektiv faiz metodu maliyyə alətinin balans dəyəri üzrə sabit faiz dərəcəsinin (effektiv faiz dərəcəsi) 
təmin edilməsi üçün faiz gəlirləri və ya xərclərinin müvafiq dövr ərzində uçota alınması metodudur. 
Effektiv faiz dərəcəsi, təxmin edilən gələcək pul ödənişlərini və ya daxilolmaları (kreditlər üzrə 
gələcək zərərlər xaric olmaqla) maliyyə alətinin gözlənilən fəaliyyət müddəti ərzində və ya müvafiq 
hallarda daha qısa müddət ərzində maliyyə alətinin xalis balans dəyərinə diskontlaşdıran dəqiq 
dərəcədir. Effektiv faiz dərəcəsi maliyyə aləti üçün nəzərdə tutulan dəyişkən faiz dərəcəsi üzrə 
kredit spredini əks etdirən mükafatlar və ya diskont və yaxud bazar qiymətlərindən asılı olaraq 
müəyyən edilməyən digər dəyişkən amillər istisna olmaqla, faiz dərəcələrinin növbəti dəyişdirilmə 
tarixinə qədər dəyişkən faizli alətlər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini diskont etmək üçün istifadə 
edilir. Bu cür mükafatlar və ya diskontlar maliyyə alətinin gözlənilən tədavül müddəti ərzində 
amortizasiya edilir. Diskont dəyərinin hesablanmasına müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya 
alınmış effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsini təşkil edən bütün komissiyalar daxildir. 
 
Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması 
 
Mənfəət və zərər hesabatında ədalətli dəyərdə göstərilən dilinq əməliyyatları üçün qiymətli kağızlar, 
derivativlər və digər maliyyə alətləri əvvəlcə ədalətli dəyərdə qeydə alınır. Bütün digər maliyyə 
alətləri, dövlət və dövlət təşkilatlarından alınmış kreditlər istisna olmaqla, əməliyyat xərcləri də 
daxil olmaqla ədalətli dəyərdə qeydə alınır. İlkin uçot zamanı ədalətli dəyər ən yaxşı olaraq 
əməliyyat qiyməti ilə sübut edilir. İlkin uçot zamanı yaranan gəlir və ya zərər yalnız ədalətli dəyər 
ilə əməliyyat qiyməti arasında fərq olduqda qeydə alınır. Ədalətli dəyər eyni maliyyə aləti ilə 
aparılan digər cari bazar əməliyyatlarının müşahidəsi və yaxud həmin bazarlardan əldə edilən 
məlumatlara əsaslanan qiymətləndirmə üsulu ilə sübut edilir.  
 
Maliyyə aktivlərinin alqı və satışları öhdəliyin yerinə yetirilmə tarixində qeydə alınır; bu zaman 
öhdəliyin qəbul edilməsi və ödənilməsi tarixləri arasındakı dövr ərzində qiymətin dəyişməsi ilkin 
dəyər və ya amortizasiya olunmuş dəyərdə qeydə alınan aktivlər ilə əlaqədar qeydə alınmır; mənfəət 
və zərər hesabatında ədalətli dəyərdə göstərilən satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar, 
derivativlər və digər qiymətli kağızlar üçün mənfəət və zərər hesabatında qeydə alınır; satıla bilən 
investisiya qiymətli kağızlar üçün isə kapital hesablarında qeydə alınır. 
 
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları 
 
Bu kateqoriyaya Şirkətin ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyəti və imkanı olduğu təsbit edilmiş və ya 
müəyyən edilə bilən tarixlərdə qaytarılacaq və müəyyən edilmiş ödəmə müddəti olan sərbəst surətdə 
alınıb satıla bilən qeyri-derivativ maliyyə aktivləri daxildir. Rəhbərlik ödəniş tarixinədək saxlanılan 
investisiya qiymətli kağızlarının müvafiq təsnifatını ilkin uçot zamanı müəyyən edir və həmin 
təsnifatın uyğunluğunu hər bir balans tarixində yenidən nəzərdən keçirir. Ödəniş tarixinədək 
saxlanılan investisiya qiymətli kağızları amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır. 
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Amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınan maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi 
 
Maliyyə aktivinin ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir və ya bir neçə halın (“zərər halları”) 
nəticəsində yaranmış və etibarlı şəkildə təxmin edilə bilən maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri 
qrupu üzrə gələcək pul vəsaitlərinin məbləğinə və ya vaxtına təsir göstərən dəyərsizləşmə üzrə 
zərərlər mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qeydə alınır. Aktivin balans dəyərini effektiv faiz 
dərəcəsilə diskont edilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinə (kreditlər üzrə baş 
verməmiş gələcək zərərlər istisna olmaqla) silmək üçün aktivlər üçün dəyərsizləşmə üzrə zərərlər 
hər zaman ehtiyat hesabında qeydə alınır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivi üzrə təxmin edilən 
gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin hesablanması girovun əldə edilməsi və satılması 
xərcləri çıxılmaqla, girov nəticəsində yarana bilən (girovun olub-olmaması ehtimal edildikdə) pul 
vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir. 
 
Dəyərsizləşmə üzrə zərərin məbləği, sonrakı dövrdə baş vermiş hadisəyə görə azalarsa və həmin 
azalma obyektiv olaraq zərərin qeydə alınmasından sonra baş vermiş hadisəyə (məsələn, borcalanın 
kredit reytinqinin artması kimi) aid edilərsə, əvvəl qeydə alınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər mənfəət 
və ya zərər haqqında hesabatda yaradılmış ehtiyata düzəliş etməklə bərpa edilir. 
 
Əsas vəsaitlər 
 
Əsas vəsaitlər lazım olduqda yığılmış amortizasiyanı və dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatı çıxmaqla, ilkin 
dəyərdə qeydə alınır. Kiçik həcmli təmir və istismar xərcləri çəkildiyi zaman xərcə silinir. Əsas 
vəsait növlərinin və əsas komponentlərinin əvəz edilməsi xərcləri kapitallaşdırılır və əvəz edilmiş 
hissələr balansdan silinir. Əsas vəsaitlərin satışından yaranan gəlir və zərər, gəlir məbləği və balans 
dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir və mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qeydə alınır. 
 
Amortizasiya 
 
Əsas vəsaitin növləri üzrə amortizasiya bərabər çıxılmalar metoduna, yəni əsas vəsaitlərin aşağıda 
göstərilən təxmini faydalı xidmət müddətləri ərzində aktivlərin ilkin dəyərini qalıq dəyərinədək 
azaltmaqla hesablanır: 
 

Nəqliyyat vasitələri 20% 
Ofis və kompüter avadanlıqları 20% 

 
Qeyri-maddi aktivlər  
 
Şirkətin bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla əsasən 
broker, diler və Şirkətin peşəkar fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə olunmuş digər lisenziyalardan ibarətdir. 
Lisenziyaların kapitallaşdırılmış dəyəri təxmin edilən faydalı xidmət müddəti (3-5 il) ərzində 
bərabər çıxılmalar metoduna əsasən amortizasiya olunur. 
 
Maliyyə alətləri 
 
Şirkət müqaviləyə əsasən maliyyə aləti üzrə öhdəlik daşıyan tərəfə çevrildiyi zaman maliyyə 
aktivini və ya öhdəliyini maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanıyır. Maliyyə aktivlərinin və 
öhdəliklərinin adi yolla alınması və satılması zamanı hesablaşma tarixində əməliyyat tanınır. 
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə ölçülür. İlkin tanınma zamanı, maliyyə 
aktivləri və öhdəliklərinin satın alınması və ya yerləşdirilməsi ilə bağlı bütün birbaşa əməliyyat 
xərcləri (mənfəət və zərər hesabına tanınan maliyyə aktiv və öhdəlikləri istisna olmaqla) müvafiq 
olaraq maliyyə aktivinin ədalətli dəyərindən azaldılır və ya maliyyə öhdəliyinin ədalətli dəyərinə 
əlavə edilir. Mənfəət və zərər hesabına tanınan maliyyə aktiv və öhdəliklərinin satın alınması və ya 
yerləşdirilməsi ilə bağlı birbaşa əməliyyat xərcləri dərhal mənfəət və zərər hesablarında tanınır. 
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Maliyyə aktivləri 
 
Maliyyə aktivləri aşağıdakı xüsusi kateqoriyalara ayrılır: “mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli 
dəyərlə tanınan” maliyyə aktivləri (MZHƏDT), “ödəniş tarixinədək saxlanılan” investisiyalar, 
“kreditlər və debitor borcları” və satılabilən maliyyə aktivləri (SBMA). Təsnifləşdirmə maliyyə 
aktivinin növündən və saxlama məqsədindən asılıdır və ilkin tanınma zamanı təyin edilir. 
 
Kreditlər və debitor borcları 
 
Kreditlər və debitor borcları, maliyyə hesabatlarının digər kateqoriyaları üzrə təsnifləşdirilən 
aktivlərdən fərqli olaraq sabit və ya müəyyən edilən ödənişli və fəal bazara çıxarılmayan qeyri-
törəmə aktivlərdir. Bu aktivlərə vəsait qoyularkən məqsəd dərhal və ya qısa müddət ərzində onların 
satılması deyil və bu aktivlər nə ticarət məqsədləri ilə saxlanılan maliyyə aktivlərinə, nə də 
satılabilən maliyyə aktivləri kateqoriyalarına aid edilmir. Bu tip aktivlər effektiv faiz üsulundan 
istifadə etməklə amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə qeydə alınır. Kreditlərin və debitor 
borclarının tanınmasına xitam verilməsi, onların dəyərində ehtimal edilən azalmaların yaranması, 
eləcə də onların köhnəlməsi nəticəsində yaranan mənfəət və zərərlər müvafiq olaraq mənfəət və ya 
zərər haqqında hesabatda tanınır. 
 
Satıla bilən maliyyə aktivləri 
 
Bu kateqoriyaya, Şirkət tərəfindən qeyri-müəyyən müddət ərzində saxlanması nəzərdə tutulan və 
kifayət qədər likvidlik səviyyəsinin qorunması və ya faiz dərəcələri, valyuta məzənnələri və ya 
səhmlərin qiymətinin dəyişməsi nəticəsində hər an satıla bilən investisiya qiymətli kağızları daxildir. 
Şirkət investisiyaları onların alındığı tarixdə satıla bilən maliyyə aktivləri kimi təsnifləşdirir.  
 
Satıla bilən maliyyə aktivləri ədalətli dəyərdə qeydə alınır. Satıla bilən borc qiymətli kağızları üzrə 
faiz gəlirləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə hesablanır və mənfəət və ya zərər haqqında 
hesabatda qeydə alınır. Satıla bilən səhmlər üzrə dividentlər Şirkətin həmin səhmlər üzrə ödənişləri 
qəbul etmək hüququ müəyyən edildikdə və iqtisadi səmərə gətirəcəyi ehtimal edildikdə, mənfəət və 
ya zərər haqqında hesabatda qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərin bütün digər elementləri 
investisiya uçotdan çıxarılanadək və ya ehtimal olunan zərər üçün ehtiyat yaradılanadək kapital 
hesabında təxirə salınır. Bu zaman yaranan məcmu gəlir və ya zərər kapital hesabından mənfəət və 
ya zərər haqqında hesabata silinir. 
 
Satıla bilən maliyyə aktivlərinin ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir və ya bir neçə halın (“zərər 
halları”) nəticəsində yaranmış dəyərsizləşmə üzrə zərərlər, mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda 
qeydə alınır. Satıla bilən maliyyə aktivləri üzrə zərər, həmin qiymətli kağızlar üzrə ədalətli dəyərin 
onların balans dəyərindən artıq olduğu halda yaranır. Alqı dəyəri ilə cari ədalətli dəyər arasında fərq 
kimi qiymətləndirilən məcmu zərər, əvvəlki dövrlərdə mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda 
həmin aktiv üzrə qeydə alınmış hər hansı zərəri çıxmaqla, kapitalda dəyişikliklər haqqında 
hesabatdan silinərək mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qeydə alınır. Pay alətlərinin 
dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda bərpa edilmir. Satıla bilən 
borc qiymətli kağızları üzrə ədalətli dəyər sonrakı dövrdə baş vermiş hadisəyə görə artarsa və həmin 
artım obyektiv olaraq zərərin mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qeydə alınmasından sonra baş 
vermiş hadisəyə aid edilərsə, cari dövrün mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda dəyərsizləşmə 
üzrə zərər üçün əks mühasibat düzəlişi aparılır. 
 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə nağd pul, banklarda tələb edilənədək saxlanılan depozitlər 
və gün ərzində asanlıqla nağd pula çevrilə bilən digər qısamüddətli yüksək likvidli investisiyalar 
daxildir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır. 
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Maliyyə aktivlərinin uçotunun xitamı 
 
Şirkət maliyyə aktivi müqaviləsi üzrə pul vəsaitlərinin alınması hüququnun başa çatması və ya 
maliyyə aktivi, eləcə də sahiblik hüququ ilə bağlı bütün əhəmiyyətli risk və mükafatların digər tərəfə 
ötürülməsi halında maliyyə aktivinin tanınmasına xitam verir. Şirkət sahiblik hüququ ilə bağlı bütün 
əhəmiyyətli risk və mükafatları digər tərəfə ötürdükdə belə transfer edilmiş aktiv üzərində nəzarəti 
saxlayırsa, bu zaman saxlanılmış maraqlar hesabatlarda aktiv kimi tanınır və müvafiq şəraitdə 
Şirkətin ödənilməsi ehtimal edilən məbləğlər də müvafiq olaraq öhdəlik kimi tanınır. 
 
Şirkət ötürülmüş aktiv üzrə mülkiyyət hüququ ilə bağlı risk və mənfəəti əsas etibarilə özündə 
saxlayarsa, o, belə aktivi uçotda tanımağa davam edir və aldığı məbləğlər ilə əlaqədar girovu təmin 
edilmiş borc vəsaitlərini də uçotda tanıyır. 
 
Maliyyə aktivinin tanınması tamamilə dayandırıldığı halda, maliyyə aktivinin balans dəyəri ilə 
alınmış və alınacaq məbləğlər və digər məcmu gəlirlərdə tanınmış və kapitalda toplanan yığılmış 
gəlir və ya zərərlər arasındakı fərq mənfəət və ya zərərdə tanınır. 
 
Maliyyə aktivi hesabatlardan qismən çıxarıldıqda Şirkət aktivin qalıq dəyərini cari iştirak ilə bağlı 
tanınması davam edən qism və transfer edilən hissələrin nisbi ədalətli dəyərinə görə təyin edilmiş və 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmayan qismdən ibarət iki hissəyə ayırır. 
 
Aktivin tanınmasına xitam verilmiş qisminə aid edilən qalıq dəyəri ilə onun transferindən alınan 
məbləğlərin cəmi arasındakı fərq, məcmu gəlir haqqında hesabatda xitam anınadək tanınmış 
mənfəət və ya zərər məbləğləri dərhal mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınır. 
 
Məcmu gəlir haqqında hesabatda tanınmış mənfəət və ya zərər məbləğlərini, aktivin tanınmasına 
xitam verilən qismi ilə tanınması davam edən qismi arasında bölərkən bu qismlərin ədalətli 
dəyərlərinin nisbətləri əsas götürülür. 
 
Maliyyə öhdəlikləri 
 
Maliyyə öhdəlikləri, “mənfəət və ya zərər hesabına ədalətli dəyərlə tanınan” (MZHƏDT) maliyyə 
öhdəlikləri” və “digər maliyyə öhdəlikləri” olmaqla iki kateqoriyaya bölünür. 
 
MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri  
 
Maliyyə öhdəlikləri ticarət məqsədləri ilə saxlanıldıqda və ya xüsusi olaraq MZHƏDT şəklində 
nəzərdə tutulduqda MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri kateqoriyasına aid edilir. 
 
MZHƏDT maliyyə öhdəlikləri ədalətli dəyərlə təqdim edilir və yenidən ölçülmə zamanı yaranan 
mənfəət və zərər məbləğləri müvafiq olaraq mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınır. 
Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınan xalis mənfəət və ya zərərə maliyyə öhdəliyi üzrə 
ödənilən bütün faizlər daxildir və bu məbləğ məcmu gəlir hesabatında “digər gəlirlər/(zərərlər)” 
bəndində öz əksini tapır. 

 
Digər maliyyə öhdəlikləri 

 
Digər maliyyə öhdəlikləri ilkin olaraq bütün əməliyyat xərcləri çıxıldıqdan sonra ədalətli dəyər ilə 
ölçülür. 

 
Digər maliyyə öhdəlikləri növbəti dövrlərdə effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə olunmaqla 
amortizasiya edilmiş maya dəyərində ölçülür və faiz xərcləri effektiv gəlir kriteriyasına əsaslanaraq 
tanınır. 
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Effektiv faiz dərəcəsi metodu, maliyyə öhdəliyinin amortizasiya olunmuş maya dəyərinin 
hesablanılması və faiz xərci məbləğinin müvafiq dövrlər üzrə paylaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu 
metod maliyyə öhdəliyinin nəzərdə tutulan istifadə müddəti üzrə təxmin edilən gələcək ödəniləcək 
vəsaitləri və ya müvafiq olduqda, daha qısa müddət üzrə maliyyə öhdəliyinin qalıq dəyərini dəqiq 
diskontlaşdıran dərəcədir. 

 
Müştərilər üzrə kreditor borclar 
 
Müştərilər üzrə kreditor borcları hesabları fiziki şəxslər, dövlət müəssisələri və ya hüquqi şəxslər 
qarşısında olan qeyri-derivativ öhdəliklərdir və amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır. 
 
Borc vəsaitləri 
 
Borc vəsaitləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə amortizasiya olunmuş maya dəyərində 
uçota alınır. Borc vəsaitləri üzrə xərclər effektiv faiz metodundan istifadə etməklə zaman nisbətində 
xərc kimi uçota alınır. Şirkət borc vəsaitləri üzrə xərcləri kapitallaşdırmır.  
 
Mənfəət vergisi 
 
Mənfəət vergisi hazırkı maliyyə hesabatlarında Azərbaycan Respublikasının balans tarixinə qüvvədə 
olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hesablanmışdır. Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış 
mənfəət vergisindən ibarət olub, mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qeydə alınır. Lakin, həmin 
və ya başqa dövrdə bilavasitə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda qeydə alınan əməliyyatlara 
aid olan vergilər bilavasitə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda qeydə alınır. 
 
Cari mənfəət vergisi, cari və əvvəlki dövrlər üzrə vergiyə cəlb edilən mənfəət ilə əlaqədar vergi 
orqanlarına ödəniləcək və ya onlardan geri alınacaq məbləği təşkil edir. Vergiyə cəlb edilən 
mənfəət, maliyyə hesabatlarının müvafiq vergi bəyannamələrinin təqdim olunmasından əvvəl 
təsdiqləndiyi halda təxmini göstəricilərə əsasən hesablanır. Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər 
inzibati və əməliyyat xərcləri kimi qeydə alınır.  
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi balans öhdəliyi metodundan istifadə etməklə, aktiv və öhdəliklərin 
vergi bazası və maliyyə hesabatları məqsədləri üçün onların balans dəyəri arasında yaranan keçmiş 
illərin vergi zərəri və bütün müvəqqəti fərqlər üçün hesablanır. İlkin uçot zamanı istisna hal olaraq, 
əgər əməliyyat maliyyə mənfəəti və vergiyə cəlb edilən mənfəətə təsir göstərmirsə, aktiv və 
öhdəliyin ilkin qeydə alınması nəticəsində yaranan müvəqqəti fərqlər üzrə təxirə salınmış vergi 
hesablanmır (biznes birləşməsi halları istisna olmaqla). Təxirə salınmış vergi qalıqları, balans 
tarixinə qüvvədə olan vergi dərəcələrinə əsasən müvəqqəti fərqlərin qaytarılacağı və ya keçmiş 
illərdən yığılmış vergi zərərlərinin istifadə ediləcəyi dövrdə tətbiq edilməli vergi dərəcələrindən 
istifadə etməklə hesablanır. Gəlirdən çıxılan müvəqqəti fərqlər üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri və 
keçmiş illərin vergi zərəri o zaman hesablanır ki, bu çıxılmaların realizasiya oluna bilməsi üçün 
gələcəkdə kifayət qədər vergiyə cəlb ediləcək mənfəətin mövcudluğu ehtimal edilsin. 
 
Şirkətin qeyri-müəyyən vergi mövqeləri rəhbərlik tərəfindən hər balans tarixində qiymətləndirilir. 
Rəhbərlik Şirkətin vergi mövqeyinə vergi orqanları tərəfindən etiraz edildiyi halda, əlavə vergi 
öhdəliklərinin yaranmasını ehtimal etdikdə, vergi öhdəlikləri nəzərə alınmır. Bu cür qiymətləndirmə 
qüvvədə olan və ya balans tarixinə qüvvəyə minmiş vergi qanunvericiliyinin təfsirinə və bu 
məsələlərə dair hər hansı məhkəmə və ya digər qurumların məlum qərarlarına əsasən aparılır. 
Mənfəət vergisi istisna olmaqla, cərimələr, penyalar və vergilər üzrə öhdəliklər balans tarixinə 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan xərclərə dair rəhbərliyin ən yaxşı təxminləri əsasında 
uçota alınır.  
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Gəlir və xərclərin tanınması 
 
Faiz gəlir və xərcləri mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda bütün borc alətləri üçün effektiv faiz 
metodundan istifadə etməklə hesablama metoduna əsasən qeydə alınır. Bu metod, faiz gəlir və 
xərclərinin bir hissəsi kimi müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya alınmış effektiv faiz dərəcəsinin 
tərkib hissəsi olan bütün haqları, əməliyyat xərclərini və digər mükafat və ya diskont edilmiş vasitələri 
təxirə salır. 
 
Danışıqlar və ya üçüncü tərəf üçün əməliyyatların aparılmasına (məsələn, səhmlərin və ya digər 
qiymətli kağızların alınması və yaxud müəssisənin alqısı və ya satışı) dair danışıqlarda iştirak 
nəticəsində ödənilən haqq və komissiyalar göstərilən əməliyyatın başa çatdığı tarixdə qeydə alınır. 
 
Broker komissiya haqları mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda ayrıca əks etdirilir. 
 
Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi 
 
Şirkətin funksional valyutası onun fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi mühitin valyutasıdır. Şirkətin 
funksional valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatıdır 
(“AZN”). 
 
Monetar aktiv və öhdəliklər, ARMB-nin müvafiq hesabat tarixinə qüvvədə olan rəsmi valyuta 
məzənnəsinə əsasən müəssisənin funksional valyutasına çevrilir. Bu cür əməliyyatlar üzrə 
hesablaşmaların həyata keçirilməsi və ARMB-nin ilin sonuna olan rəsmi valyuta məzənnəsi ilə 
monetar aktiv və öhdəliklərin müəssisənin funksional valyutasına çevrilməsi nəticəsində yaranan 
müsbət və mənfi məzənnə fərqləri mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qeydə 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.  
 
Bu maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə (“AZN”) əks olunmuşdur.  
 
31 dekabr 2017-ci və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərinə xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsində 
istifadə olunan əsas valyuta məzənnələri uyğun olaraq 1 ABŞ Dolları = 1.7707 AZN və 1 ABŞ 
Dolları = 1.5594 AZN olmuşdur. 
 
Maliyyə hesabatlarının imzalanmasından sonra ona dəyişikliklərin edilməsi 
 
İdarə Heyəti hazırkı maliyyə hesabatlarının imzalanmasından sonra ona dəyişiklik etmək imkanına 
malikdir. Bu maliyyə hesabatlarının imzalanmasından sonra onlara hər hansı dəyişikliklər İdarə 
Heyəti tərəfindən təsdiqlənməlidir.  
 
Yenidən təsnif etmələr 
 
Şirkətin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə hesabatları hazırlanarkən, onun əvvəl təqdim edilmiş 
31 dekabr 2016-cı il tarixinə məliyyə hesabatlarında aşağıda təsvir olunan məsələlərlə bağlı yenidən 
təsnifləşdirmələrə ehtiyac yarandığı müəyyən olunmuşdur. Şirkət bu dəyişikliklərlə bağlı 31 dekabr 
2016-cı il tarixinə müqayisəli məlumatı yenidən hesablamaqla təqdim etmişdir. 
 
30 dekabr 2017-ci il tarixinə aralıq qısaldılmış maliyyə hesabatlarının təqdimatına uyğunluğu təmin 
etmək məqsədilə 31 dekabr 2016-cı il tarixinə hazırlanmış maliyyə hesabatlarının qalıqlarında 
aşağıdakı yenidən təsnif etmələr aparılmışdır: 
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Azərbaycan Manatı ilə Əvvəl hesabat 

verildiyi  
kimi 

 Yenidən 
təsnif 

etmənin təsiri 

 Yenidən 
təsnif 

edilmiş 
      MALİYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT      

Likvidlik təminatı üzrə debitor borclar 2,910,066  (2,910,066)  - 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 4,177,788         2,910,066        7,087,854 
 
Əvvəllər likvidlik təminatı üzrə debitor borclar kimi təsnif edilmiş likvidlik təminatçısında 
saxlanılan xüsusi hesablar mahiyyətcə məhdudlaşdırılmayan və müqavilə yüklülüyündən azad olan 
maliyyə təşkilatlarından alınacaq məbləğlər olduğundan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
məbləğlərinə təsnif edilmişdir. 
 

 
4. UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT TƏXMİNLƏRİ VƏ 

FƏRZİYYƏLƏR 
 
Şirkət növbəti maliyyə ili ərzində hesabatlarda əks etdirilən aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə 
təsir göstərən təxminlər və fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq 
rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq 
əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı 
rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və təxminlər irəli sürür. Maliyyə hesabatlarında əks etdirilən 
məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və 
öhdəliklərin balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar 
daxildir. 
 
Təxirə salınmış vergi aktivinin uçotu 
 
Uçota alınmış təxirə salınmış xalis vergi aktivi vergiyə cəlb olunan gəlirdən gələcək çıxılmalar 
vasitəsilə əldə olunan mənfəət vergisi məbləğlərindən ibarətdir və maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda qeydə alınır. Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi müvafiq vergi faydasının realizasiya 
oluna biləcəyi zaman qeydə alınır. Vergiyə cəlb olunan gələcək mənfəətin və gələcəkdə yaranması 
ehtimal edilən vergi faydası məbləğinin müəyyən edilməsi rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış 
ortamüddətli biznes planına və onun ekstrapolyasiya nəticələrinə əsaslanır. Biznes-plan rəhbərliyin 
şəraitə adekvat olan təxminlərinə əsaslanır. 
 
Vergi qanunvericiliyi 
 
Azərbaycan Respublikasının vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə məruz qalır. 
(17 saylı Qeyd). 
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5. YENİ VƏ DÜZƏLİŞ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARININ BEYNƏLXALQ 

STANDARTLARININ (MHBS)  TƏTBİQİ 
 
Cari ildə Şirkət Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) və BMUSŞ-nın 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri Komitəsi (BMHŞK) tərəfindən qəbul edilmiş, Şirkətin 
fəaliyyəti üçün münasib olan və 31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatmış hesabat dövrlərinə şamil 
olunan bütün yeni və yenidən işlənilmiş standartları və onlara dair şərhləri qəbul etmişdir. Bu yeni 
standart, şərh və ya düzəlişlərin qəbul edilməsi Şirkətın mühasibat uçotu siyasətinə, yəni cari və ya 
əvvəlki illər üzrə hesabat verilən məbləğlərə, əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir. Şirkət bundan əvvəl 
qəbul edilmiş, buraxılmış, lakin qüvvəyə minməmiş hər hansı standart, şərh və ya düzəlişləri qəbul 
etməmişdir.  
 
Hər bir yeni standartın və düzəlişin xarakteri və təsiri aşağıda təsvir edilir : 
 
MUBS 7 “Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat” standartına dəyişikliklər – 
Dəyişikliklər müəssisənin maliyyə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə təmin 
edilmiş məlumatları təkmilləşdirmək məqsədilə MUBS 7 standartına aydınlıq gətirilməsini nəzərdə 
tutur. Bu məqsədə nail olmaq üçün MUBSŞ maliyyə fəaliyyəti nəticəsində yaranmış öhdəliklərdə 
aşağıda qeyd olunmuş dəyişikliklərin açıqlanmasını (lazımi dərəcədə) tələb edir: (i) pul vəsaitlərinin 
maliyyələşdirilməsindən irəli gələn dəyişikliklər; (ii) törəmə müəssisələrə və ya digər müəssisələrə 
nəzarət hüququnun əldə olunması və ya itirilməsindən irəli gələn dəyişikliklər; (iii) xarici valyuta 
məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri; (iv) ədalətli dəyərdə dəyişikliklər; və (v) digər dəyişikliklər. 
 
MUBS 12 “Mənfəət Vergisi” standartına dəyişikliklər – MUBS 12 “Mənfəət Vergisi” standartına 
olunmuş dəyişiliklər təcrübədə müxtəlifliyin aradan qaldırılması üçün borc alətləri ilə bağlı təxirə 
salınmış vergi aktivləri üzrə uçot aparılması qaydalarına və reallaşdırılmamış zərərlər üzrə təxirə 
salınmış vergi aktivlərinə aydınlıq gətirir. 
 
Dərc edilmiş lakin hazırda qəbul olunmamış standardtlar və şərhlər 
 
MHBS 9 “Maliyyə Alətləri” standartı 2009-cu ilin noyabr ayında dərc edilmiş və daha sonra 2010-
cu ilin oktyabr ayında maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin ölçülməsi və tanınmasına 
xitam verilməsi ilə bağlı ona bəzi dəyişikliklər edilmişdir. 
 
• MHBS 9 tələb edir ki, MUBS 39 “Maliyyə alətləri: Tanınma və Ölçülmə” standartı çərçivəsində 
tanınan bütün maliyyə aktivləri daha sonrakı dövrlərdə amortizasiya olunmuş maya dəyərində və ya 
ədalətli dəyərdə ölçülür. Növbəti dövrlərdə amortizasiya olunmuş maya dəyərində ölçülmə tələbi 
xüsusi olaraq biznes modelinə müvafiq olaraq əsas məqsədi müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin 
toplanılması olan və borc sazişi üzrə əsas borcun qalıq dəyəri üzrə əsas borc və faizlərlə əlaqədar pul 
vəsaitlərinin ödənilməsini nəzərdə tutan borc investisiyalarına aiddir. Bütün digər borc və kapital 
investisiyaları növbəti mühasibat dövrlərində onların ədalətli dəyərinə müvafiq olaraq ölçülür; 
 
• MHBS 9 tərəfindən yaradılan ən əhəmiyyətli təsir, maliyyə öhdəliyinin (mənfəət və ya zərər 
hesabları vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınması nəzərdə tutulan) ədalətli dəyərində bu öhdəliklər üzrə 
kredit risklərində olan dəyişikliklərin nəticəsində maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsi və 
ölçülməsində olan dəyişiklikləri və uçotunun aparılmasını əhatə edir. Xüsusilə, MHBS 9 tələblərinə 
görə, mənfəət və ya zərər hesabı vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınması nəzərdə tutulan maliyyə 
öhdəlikləri üzrə kredit risklərinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə öhdəliyinin ədalətli dəyərində baş 
verən dəyişikliklər məcmu gəlir haqqında hesabatda təqdim edilir, lakin əgər kredit risklərindəki 
dəyişikliklərin təsirinin bu şəkildə məcmu gəlir hesabatında təqdim olunması mənfəət və ya zərər 
haqqında hesabatda mühasibatın paralellik prinsipini pozursa və ya olan qeyri-paralelliyi daha da 
artırırsa bu qayda tətbiq edilmir. Maliyyə öhdəliyinin kredit risklərindəki dəyişiklikərin nəticəsində 
onların ədalətli dəyərində yaranan dəyişikliklər daha sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərər haqqında 
hesabatda təsnifləşdirilmir. Əvvəllər, MUBS 39 tələblərinə müvafiq olaraq mənfəət və ya zərər 
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hesabı vasitəsilə ədalətli dəyərdə tanınması nəzərdə tutulan maliyyə öhdəliyinin ədalətli dəyərində 
baş verən bütün dəyişikliyin məbləği, birbaşa mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda uçota alınırdı. 
 
MHBS 9, 1 yanvar 2018-ci il tarixində başlayan və ya daha sonrakı illik dövrlər üzrə qüvvədədir. 
 
MHBS 16 “İcarələr” icarələri tanıma, ölçmə, təqdim etmə və açıqlama formasını müəyyən edir. 
Standart, icarə müddəti 12 ay və ya daha az olarsa, yaxud baza aktivinin dəyəri az olarsa, bütün 
icarələr üzrə aktiv və öhdəlikləri tanımaq üçün icarəçidən tələb olunan vahid mühasibat uçotu 
modelini təmin edir. İcarəyə verən MHBS 16-nın yanaşması ilə icarələri əməliyyat və ya maliyyə 
icarələri olaraq təsnif etməyə davam edir və icarəyə verənin mühasibat uçotu əsaslı olaraq dəyişməz 
qalır, MHBS 16, 13 yanvar 2016-cı il tarixində dərc olunmuşdur və 1 yanvar 2019-cu il tarixində və 
həmin tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq edilir. 
 
MUBS 40 “İnvestisiya Mülkiyyətinin Transferləri” aydınlaşdırır ki, müəssisə yalnız əmlakın 
istifadəsində baş vermiş dəyişikliyə dair sübut olduğu halda əmlakı yalnız investisiya 
mülkiyyətinə/mülkiyyətindən təsnifləşdirə bilər. Dəyişikliklər 1 yanvar 2018-ci il və ya bu tarixdən 
sonra başlayan illik dövrlər üzrə qüvvədədir. Erkən tətbiq edilməsinə icazə verilir. Keçmişə nəzər 
salmadan istifadəsi mümkün olduqda retrospektiv tətbiqinə də icazə verilir. 
 
BMHŞK 22 “Xarici Valyuta ilə Həyata keçirilən Əməliyyatlar və Əvvəlcədən Ödəmələr” 
standartı aşağıdakı hallarda xarici valyuta əməliyyatlarına və ya onun hissələrinə xitab edir: 
 
•  Xarici valyuta ilə göstərilən və ya qiymətləndirilən ödənişlər mövcuddursa; 
•  Müəssisə vaxtından əvvəl ödənilən aktivlər və ya təxirə salınmış gəlir öhdəliklərini həmin 
ödənişlər ilə bağlı müvafiq aktiv, xərc və gəlirin tanınmasından əvvəl tanıyırsa; və 
• Vaxtından əvvəl ödənilən aktivlər və ya təxirə salınmış gəlir öhdəlikləri qeyri-monetar hesab 
olunarsa. 
 
Şərhlər Komitəsi valyuta məzənnəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə həyata keçirilən əməliyyatın 
tarixi vaxtından əvvəl ödənilən qeyri-monetar aktivlər və ya təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin 
ilkin tanınma tarixi olduğu qənaətinə gəlmişdir. Vaxtından əvvəl ödənilən çoxsaylı ödənişlər və ya 
daxilolmalar mövcud olarsa, əməliyyatın tarixi hər bir ödəniş və ya daxilolma üzrə təyin edilir. Şərh 
1 yanvar 2018-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üzrə qüvvədədir. Erkən tətbiq 
edilməsinə icazə verilir. 
 
Rəhbərlik yeni standartların həyata keçirilməsi, maliyyə hesabatlarına təsir göstərməsi və Şirkət 
tərəfindən qəbulu müddətini də nəzərə alır. 
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6. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 
 

Azərbaycan Manatı ilə 31 dekabr  
2017-ci il 

 31 dekabr  
2016-cı il 

    
Kassada olan nağd pul vəsaitləri 457,488  247,367 
Cari hesablar 493,938  3,117,520 
Likvidliyin təmin edilməsi üzrə xüsusi hesablar 5,448,230  3,722,967 
    

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 6,399,656  7,087,854 
 
 

7. DİGƏR AKTİVLƏR 
 

Azərbaycan Manatı ilə 31 dekabr  
2017-ci il 

 31 dekabr  
2016-cı il 

    
Kart prosessinq mərkəzlərindən alınacaq vəsaitlər 88,375  - 
Qabaqcadan ödənilmiş vergilər 77,182  171,472 
Gələcək dövrün xərcləri -  2,037 
    

Cəmi digər aktivlər 165,557  173,509 
 

 
8. ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 
 

Azərbaycan Manatı ilə Nəqliyyat 
vasitələri 

 Ofis və 
kompüter 
avadanlığı 

 Cəmi əsas 
vəsaitlər 

 Qeyri-
maddi 

aktivlər 

 Cəmi əsas 
vəsaitlər və 
qeyri-maddi 

aktivlər 
          
1 yanvar 2016-cı il 

tarixinə balans dəyəri 87,168  
 

39,855 
 

127,023  2,827  129,850 
          
Əlavələr -  49,821  49,821  -  49,821 
Amortizasiya xərci (30,860)  (13,155)  (44,015)  (349)  (44,364) 
          
31 dekabr 2016-cı il 

tarixinə balans dəyəri 56,308  
 

76,521 
 

132,829  2,478  135,307 
          
Əlavələr -  19,469  19,469  -  19,469 
Silinmələr (154,300)  -  (154,300)  -  (154,300) 
Silinmə zamanı ləğv 
edilmiş köhnəlmə 122,765  

 
- 

 
122,765  -  122,765 

Amortizasiya xərci (24,773)  (23,004)  (47,777)  (275)  (48,052) 
          
31 dekabr 2017-ci il 

tarixinə balans dəyəri -  
 

72,986 
 

72,986  2,203  75,189 
          
Qeyri-maddi aktivlərə əsasən investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan 
lisenziyalar daxildir.  
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9. SATILA BİLƏN İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLARI 
 

09 sentyabr 2013-cü il tarixində Şirkət Azərbaycan Respublikasında yeganə fond birjası olan Bakı 
Fond Birjasının 4,76% adi səhmlərini 151,800 AZN məbləğində vəsait ödəyərək almışdır. Hal- 
hazırda Azərbaycan Respublikasında səhm bazarı getdikcə daha dinamik inkişaf etməkdədir və Bakı 
Fond Birjası bu sahədə ticarətin yeganə təşkilatçısıdır. Bunu nəzərə alaraq, rəhbərlik hesab edir ki, 
bu investisiyanın ədalətli dəyəri onun balans dəyərindən aşağı deyildir və bu dəyər yaxın gələcəkdə 
əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər. 
 
 

10. DİGƏR ŞİRKƏTLƏRDƏ İŞTİRAK PAYLARI 
 
Azərbaycan Manatı ilə Səhm, 

% 
 31 dekabr  

2017-ci il 
 31 dekabr  

2016-cı il 
        
“İNVESTAZ ASSET MANAGEMENT” MMC 49 ,60  62,000  62,000 
      

Cəmi digər şirkətlərdə iştirak payları   62,000  62,000 
      

 
11. MƏNFƏƏT VERGİSİ 

 
Mənfəət vergisi xərci aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir: 
 
Azərbaycan Manatı ilə 31 dekabr 

2017-ci ildə 
başa çatan il 

 31 dekabr 
2016-cı ildə 

başa çatan il 
    
Cari vergi xərci (188,408)  (58,712) 
Müvəqqəti fərqlərin yaranmasına və bərpa edilməsinə görə  
     təxirə salınmış verginin hərəkəti (840) 

 
(90,116) 

    
İl üzrə mənfəət vergisi (xərci)/krediti (189,248)  (148,828) 

 
Effektiv mənfəət vergisi dərəcəsi vergi qanunvericiliyinə uyğun mənfəət vergisi dərəcəsindən 
fərqlənir. Aşağıdakı cədvəldə vergi qanunvericiliyi əsasında mənfəət vergisi xərci faktiki xərclərlə 
tutuşdurulur: 

Azərbaycan Manatı ilə 

31 dekabr 
2017-ci ildə 

başa çatan il 

 31 dekabr 
2016-cı ildə 

başa çatan il 
    
Vergidən əvvəlki mənfəət 471,048  682,389 
    
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsinə (20%) 
     əsasən hesablanmış mənfəət vergisi xərci 

 
(94,210) 

  
(136,478) 

Vergi məqsədləri üçün çıxılmayan xərclər və ya vergidən azad 
     edilməyən gəlirlərin vergi effekti: 

   

- Mənfəət hesabına xərclərin vergiyə təsiri (95,038)  (12,350) 
    

İl üzrə mənfəət vergisi xərci (189,248)  (148,828) 
    

MHBS və Azərbaycanın vergi qanunvericiliyi arasındakı fərqlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və mənfəət vergisinin hesablanması məqsədilə aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri 
arasında müvəqqəti fərqlər əmələ gəlir: 
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31 dekabr 2017-ci və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərinə müvəqqəti fərqlər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 
Azərbaycan Manatı ilə 1 yanvar  

2017-ci il 
 Mənfəət və ya 

zərər kimi 
tanınmış 

 31 dekabr  
2017-ci il 

      
Çıxılan/(vergi tutulan) müvəqqəti fərqlərin 

vergiyə təsiri 
  

 
 

 
Əsas vəsaitlər 501  (840)  (339) 
      
Xalis təxirə salınmış vergi aktivi/(öhdəliyi) 501  (840)  (339) 
       
Azərbaycan Manatı ilə 1 yanvar  

2016-cı il 
 Mənfəət və ya 

zərər kimi 
tanınmış 

 31 dekabr  
2016-cı il 

      
Çıxılan/(vergi tutulan) müvəqqəti fərqlərin 

vergiyə təsiri 
  

 
 

 
Əsas vəsaitlər (1,549)  2,050  501 
Gələcək dövrlərə keçirilən vergi zərəri 92,166  (92,166)  - 
      
Xalis təxirə salınmış vergi aktivi 90,617  (90,116)  501 

 
 
12. MÜŞTƏRİLƏR ÜZRƏ KREDİTOR BORCLAR 
 

Azərbaycan Manatı ilə 31 dekabr  
2017-ci il 

 31 dekabr  
2016-cı il 

    
Müştərilər üzrə kreditor borcları 5,639,480  5,648,966 
    

Cəmi müştərilər üzrə kreditor borcları 5,639,480  5,648,966 
 
31 dekabr 2017-ci və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərinə müştərilər üzrə kreditor borcları müştərilərlə 
maliyyə alətləri üzrə fərq müqavilələri ilə əməliyyatlardan yaranmışdır. Bu kreditor borcları üzrə 
faiz hesablanmır və tələb edildikdə ödənilir. Kreditor borcların təxmin edilən ədalətli dəyəri onların 
balans dəyərinə bərabərdir. 

 
 

13. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 
 

Azərbaycan Manatı ilə 31 dekabr  
2017-ci il 

 31 dekabr  
2016-cı il 

    
Komissiya xərcləri üzrə kreditor borclar 51,242  23,991 
Likvidlik təminatı üzrə kreditor borclar -  1,029,980 
Mənfəət vergisi istisna olmaqla vergilər -  5,515 
Digər  12,905  406 
    

Cəmi digər öhdəliklər 64,147  1,059,892 
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14. NİZAMNAMƏ VƏ EHTİYAT KAPİTAL 

 
Şirkətin nizamnamə kapitalı 800,000 AZN (2016: 800,000 AZN) olmaqla hər biri 1,000 AZN 
(2016: 1,000 AZN) dəyərində 800 (səkkiz yüz) ədəd (2016: 800 ədəd) adi, adlı, sənədsiz səhmlərdən 
ibarətdir və təsisçilər tərəfindən tam ödənilmişdir. 
 
Ehtiyat kapitalı Şirkətin təsisçiləri tərəfindən nizamnamə kapitalının nağd pul vəsaiti hesabına 
artırılması məqsədilə ödənilmiş, lakin bu maliyyə hesabatlarının buraxıldığı günə qədər müvafiq 
qanunvericiliyə əsasən qeydiyyatdan keçirilməmiş kapitaldır. 
 
 

15. İNZİBATİ VƏ DİGƏR ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ  
 

Azərbaycan Manatı ilə 

31 dekabr 
2017-ci ildə 

başa çatan il 

 31 dekabr 
2016-cı ildə 

başa çatan il 
    
İşçilər üzrə xərclər 404,621  316,877 
Vergilər üzrə cərimələr 332,946  98,827 
Reklam və marketinq 160,320  79,514 
Nümayəndəlik xərcləri 82,959  61,401 
Rabitə xərcləri 65,430  57,277 
Amortizasiya xərcləri 48,052  44,364 
Kommunal xərclər 42,381  22,404 
Əvəzləşdirilməyən əlavə dəyər vergisi 34,628  9,636 
Ezamiyyə xərcləri 29,278  52,634 
Bank komissiyaları 22,645  20,915 
Sığorta xərcləri 17,727  14,090 
Nəşriyyat və dəftərxana xərcləri 17,416  15,741 
İcarə xərcləri 15,198  20,511 
Peşəkar xidmətlər 8,794  18,589 
Təmir xərcləri 4,022  31,022 
Digər xərclər 53,075  35,694 
    

Cəmi inzibati və digər əməliyyat xərcləri 1,339,492  899,496 
 
 

16. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
 
Şirkət daxilində risklərin idarə edilməsi funksiyası maliyyə riskləri (kredit, bazar, valyuta, likvidlik 
və faiz dərəcəsi riskləri), əməliyyat və hüquqi risklər ilə əlaqədar həyata keçirilir. Maliyyə 
risklərinin idarə edilməsi funksiyasının əsas məqsədi risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu 
limitlərə riayət edilməsidir. Əməliyyat və hüquqi risklərin idarə edilməsində məqsəd, bu risklərin 
azaldılması üçün nəzərdə tutulan daxili qayda və prosedurlara müvafiq qaydada riayət edilməsini 
təmin etməkdən ibarətdir. 
 
Bazar riski 
 
Şirkət bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan faiz, valyuta və pay alətləri üzrə açıq 
mövqelər ilə əlaqədar bazar riskinə məruz qalır. Şirkət qəbul edilə bilən risklərin səviyyəsi üzrə 
limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir. 
 
Buna baxmayaraq, bu cür yanaşmadan istifadə edilməsi bazarda daha əhəmiyyətli dəyişikliklərin 
baş verdiyi halda, müəyyən edilmiş limitlərdən artıq zərərlərin yaranmasının qarşısını almır. 
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Valyuta riski 
 
Valyuta riski – maliyyə alətinin dəyərinin xarici valyuta dərəcələrində dəyişikliklərə görə tərəddüd 
etməsi riskidir. Şirkət, Azərbaycan manatına qarşı xarici valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərin 
onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsiri ilə əlaqədar xarici valyuta riskinə 
məruz qalır. 
 
31 dekabr 2017-ci və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərinə Şirkətin valyutalar üzrə mövqeyi aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 

 
Faiz dərəcəsi riski 
 
Faiz dərəcəsi riski faiz dərəcəsindəki dəyişikliklərin gələcək pul vəsaitləri hərəkətlərinə və ya 
maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinə təsir göstərməsi mümkünlüyündən irəli gəlir. 31 dekabr 2017-ci 
və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərinə Şirkətin dəyişən dərəcəli qeyri-ticarət maliyyə aktivləri və 
maliyyə öhdəlikləri olmadığı üçün, Şirkət faiz dərəcəsi riskinə əhəmiyyətli dərəcədə məruz qalmır. 
 
Likvidlik riski 
 

Likvidlik riski adi və ya fövqəladə şəraitdə ödəniş tarixində Şirkətin ödənişlə bağlı öhdəliklərini 
yerinə yetirə bilməməsi riskidir. Bu riski məhdudlaşdırmaq məqsədilə rəhbərlik likvidliyi nəzərə 
almaqla aktivləri idarə edir və gələcək pul vəsaitləri hərəkətlərinin və likvidliyin gündəlik 
monitorinqini həyata keçirir. Bu prosesə gözlənilən pul vəsaitləri hərəkətlərinin qiymətləndirilməsi 
də daxildir. Şirkət pul vəsaitlərinin hərəkəti gözlənilmədən kəsildiyi təqdirdə asanhqla satıla bilən 
yüksək tələbatlı aktivlər portfelinə sahibdir. 
 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə Şirkətin likvidlik riski üzrə maliyyə aktivləri və öhdəlikləri aşağıda 
göstərilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Azərbaycan Manatı ilə 

Monetar 
maliyyə 

aktivləri 

Monetar 
maliyyə 

öhdəlikləri 

Xalis 
mövqe 

 Monetar 
maliyyə 

aktivləri 

Monetar 
maliyyə 

öhdəlikləri 

Xalis  
mövqe 

        

Azərbaycan Manatı     348,833       27,887     320,946       566,314        49,973      516,341 
ABŞ Dolları  6,299,997  5,690,722     609,275    6,735,340   6,702,937        32,403 
        

Cəmi  6,648,830  5,718,609     930,221    7,301,654   6,752,910      548,744          
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Azərbaycan Manatı ilə Tələb 

edilənədək  
6 aya qədər 

 6 aydan 12 
aya qədər 

 12 aydan 
artıq 

 Cəmi 

        AKTİVLƏR        
Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 6,399,656 
 

- 
 

- 
 

6,399,656 
Satıla bilən investisiya qiymətli 

kağızları - 
 

- 
 

151,800 
 

151,800 
Digər şirkətlərdə iştirak payları -  -  62,000  62,000 
Təsisçilərlə hesablaşmalar -  -  35,374  35,374 
        CƏMİ AKTİVLƏR 6,399,656  -  249,174  6,648,830 
        ÖHDƏLİKLƏR        
Müştərilər üzrə kreditor borclar 5,639,480  -  -  5,639,480 
Digər öhdəliklər 64,147  -  -  64,147 
Təsisçilərlə hesablaşmalar -  -  14,982  14,982 
        CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 5,703,627  -  14,982  5,718,609 
        31 dekabr 2017-ci il tarixinə 

balans üzrə xalis mövqe 696,029 
 

- 
 

234,192 
 

930,221 
 
31 dekabr 2016-cı il tarixinə Şirkətin likvidlik riski üzrə maliyyə aktivləri və öhdəlikləri aşağıda 
göstərilmişdir. 
 
Azərbaycan Manatı ilə Tələb 

edilənədək  
6 aya qədər 

 6 aydan 12 
aya qədər 

 12 aydan 
artıq 

 Cəmi 

        AKTİVLƏR        
Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 7,087,854 
 

- 
 

- 
 

7,087,854 
Satıla bilən investisiya qiymətli 

kağızları - 
 

- 
 

151,800 
 

151,800 
Digər şirkətlərdə iştirak payları -  -  62,000  62,000 
        CƏMİ AKTİVLƏR 7,087,854  -  213,800  7,301,654 
        ÖHDƏLİKLƏR        
Müştərilər üzrə kreditor borclar 5,648,966  -  -  5,648,966 
Digər öhdəliklər 1,054,377  -  -  1,054,377 
Təsisçilərlə hesablaşmalar -  -  49,567  49,567 
        CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6,703,343  -  49,567  6,752,910 
        31 dekabr 2016-cı il tarixinə 

balans üzrə xalis mövqe 384,511 
 

- 
 

164,233 
 

548,744 
 
Əməliyyat riski  
 
Şirkətin fəaliyyəti müştəri adından ticarət əməliyyatları və müxtəlif xidmətlərin təmin edilməsilə 
bağlı olduğu səbəbindən Şirkət əməliyyat riskinə məruzdur. Şirkət uyğun olmayan və ya uğursuz 
idarə sisteminin və proseduralarının və ya təminat və nəzarətin nəticəsində baş verən bilavasitə və 
dolayı zərərləri əməliyyat riski kimi müəyyən edir.  
 
Əsasən ticarət işində, münasib şərtlər əsasında fəaliyyət göstərməməyin, ehtimalın bağlanmasına və 
ya öhdəlik və iqtisadiyyat tələblərini yerinə yetirilməməsinin səbəbi olan mühasibat və ödəmə 
sistemlərində uğursuzluqların nəticəsində Şirkət əməliyyat riskinə məruzdur. Risk inkişaf etmiş və 
inkişaf edən iqtisadiyyatın peşəkar qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarına aiddir. Şirkət qiymətli 
kağızlar bazarının əməliyyatlarına dair məlumatın qeydliyyatı, prossesi və keçirilməsi üzrə ən 
etibarlı vəsaitləri istifadə etməyə çalışır. 
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Əlavə nəzarət proseduraları, məhdud məlumata keçidi peşəkər və ciddi ayırma sistemləri istifadə 
etməklə Şirkət işçilərin və üçüncü tərəflərin qadağan olan hərəkətlərdən riskini azaldır. 
 
Kredit riski  
 
Qarşı tərəf borcunu müəyyən edilmiş ödəmə müddətində tam ödəyə bilmədikdə, Şirkət kredit riskinə 
məruz qalır. Adi fəaliyyət gedişində Şirkət qiymətli kağızlarla müxtəlif əməliyyatlar aparır. Bu 
fəaliyyət Şirkətin tərəf müqabili müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi və Şirkət bu 
müqavilə ilə bağlı qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlarla məşğul olmaq məcburiyyətində olduğu 
təqdirdə Şirkəti zərərə məruz qalma riskinə qoya bilər. Şirkət hər bir tərəf müqabilinin və emitentin 
kredit vəziyyətini müntəzəm olaraq nəzərdən keçirməli və bu və ya digər tərəf müqabili və emitentlə 
bağlı qəbul edilmiş riskin məbləği üzrə məhdudiyyətlər tətbiq etməlidir. Belə risklərin mütəmadi, 
illik və ya tez-tez monitorinqi keçirilir.  
 
Şirkətin məruz qaldığı kredit riskinin maksimal səviyyəsi, adətən balans hesabatında maliyyə 
aktivlərinin balans dəyərində əks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv və 
öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi imkanı böyük əhəmiyyət kəsb etmir. 
 
 

17. TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR 
 
Məhkəmə prosedurları 
 
Normal iş prosesi zamanı Şirkətə qarşı hər hansı hüquqi iddialar və şikayətlər ola bilər. 31 dekabr 
2017-ci və 31 dekabr 2016-cı il tarixlərinə Şirkət hər hansı əhəmiyyətli məhkəmə prosesinə cəlb 
edilməmiş və zərərə uğramamışdır. Buna müvafiq olaraq maliyyə hesabatında zərərlə bağlı heç bir 
ehtiyat fondu yaradılmamışdır. 
 
Vergi qanunvericiliyi 
 
Şirkət Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. 
 
Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə və tez-tez baş verə bilən 
dəyişikliklərə məruz qalır. Şirkətin əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq edilən bu cür 
qanunvericiliyə dair Rəhbərliyin şərhlərinə müvafiq vergi orqanları tərəfindən etiraz edilə bilər. 
Şirkət daxili əməliyyatlardan yaranan vergi öhdəliklərini faktiki əməliyyat qiymətlərinə əsasən 
müəyyən edilir. Şirkətin əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq ediləcək səlahiyyətli vergi orqanının 
nümayəndələri tərəfindən edilmiş vergi qanunverciliyinə aid şərhlər rəhbərliyin fikirləri ilə uzlaşmaya 
bilər. Nəticədə, səlahiyyətli vergi orqanının nümayəndələri əməliyyatlara etiraz edə bilər və Şirkətə 
əhəmiyyətli dərəcədə əlavə vergilər, cərimələr və faizlər təyin edilə bilər. 
 
Müvafiq olaraq, üç təqvim ili üzrə vergi öhdəlikləri ilə əlaqədar olaraq vergi və gömrük orqanlarının 
nümayəndələri tərəfindən yoxlanıla bilər. Müəyyən hallarda yoxlama daha artıq dövrləri əhatə edə 
bilər. 
 
Rəhbərliyin fikrincə, Şirkət, müvafiq orqanların təşkilati, hüquqi, vergi və digər öhdəliklərinə əməl 
etmişdir. Rəhbərlik hesab edir ki, əhəmiyyətli qanun pozuntusu baş verməmişdir. 
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18. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 

 
24 saylı “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatlar” MUBS-na uyğun olaraq tərəflər o zaman əlaqəli 
hesab olunur ki, onlar eyni qrupun nəzarəti altında olsun və ya onlardan biri digərinə nəzarət edə 
bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən digər tərəfə əhəmiyyətli 
təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər arasındakı münasibətləri nəzərə alarkən həmin münasibətlərin 
hüquqi formasına deyil, iqtisadi məzmununa diqqət yetirilir. 
 
Şirkət əlaqəli və əlaqəsiz tərəflərlə əməliyyatlar aparır. Əgər tərəflər əlaqəli olmasaydı, obyektiv 
olaraq bu əməliyyatı müəyyən etmək mümkün olmazdı və belə əməliyyatlar eyni şərtlər və 
məbləğlər çərçivəsində həyata keçirilə bilməzdi. 

 
İlin sonuna əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə qalıqlar aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 
Azərbaycan Manatı ilə  31 dekabr  

2017-ci il 
 31 dekabr  

2016-cı il 
     
Təsisçilər qarşısında öhdəliklər     
Təsisçilərlə hesablaşmalar  14,982  49,567 
     

Cəmi əlaqəli tərəflər üzrə kreditor borcları  14,982  49,567 
 
Təsisçilərdən alınacaq vəsaitlər     
Təsisçilərlə hesablaşmalar  35,374  - 
     

Cəmi əlaqəli tərəflər üzrə debitor borcları  35,374  - 
 
31 dekabr 2017-ci il tarixində tamamlanan il ərzində rəhbərliyə cəmi ödənişlər 22,576 AZN (2016: 
11,699 AZN məbləğində əmək haqqı və sosial sığorta məsrəflərindən ibarət olmuşdur. 
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