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MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ ÜZRƏ 

RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI 
31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ 

Müstəqil auditor hesabatında şərh edilən müstəqil auditorun məsuliyyətinə uyğun oxunmalı olan bu 

hesabat, «TCF» Bank olmayan kredit təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ("Cəmiyyət") maliyyə 

hesabatları ilə bağlı rəhbərliyin müvafiq məsuliyyətini müstəqil auditorun məsuliyyətindən 

fərqləndirmək məqsədilə  hazırlanmışdır. 

Rəhbərlik Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, əməliyyatlarının nəticələrini və 

həmin tarixdə başa çatmış il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini və kapitalda dəyişikliklər hesabatını düzgün əks 

etdirən və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına ("MHBS") müvafiq qaydada əks etdirən 

maliyyə hesabatlarının hazırlanmasina görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik aşağıdakılar üzrə məsuliyyət daşıyır: 

• Uyğun mühasibat prinsiplərinin seçilməsi və mütəmadi olaraq tətbiq edilməsi; 

• Məntiqli və məqsədəuyğun təxminlərin və qərarların qəbul edilməsi; 

• MHBS-na uyğunluğun bəyan edilməsi və əgər bu standartlardan əhəmiyyətli kənarlaşmalar varsa, bu 

halların maliyyə hesabatlarında açıqlanması və izah edilməsi; və 

• Əgər yaxın gələcəkdə Cəmiyyət işini normal şərtlər altında davam etdirəcəksə, hesabat 

tarixinə maliyyə hesabatlarının daimililik prinsipi əsasında hazırlanması. 

Rəhbərlik həmçinin aşağıdakı məsələlər üzrə məsuliyyət daşıyır: 

• Cəmiyyət daxilində səmərəli və keyfiyyətli daxili nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması, 

qurulması və möhkəmləndirilməsi; 

• Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının MHBS-na uyğun olaraq düzgün hazirlanması və 

Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini istənilən zaman düzgün əks etdirən mühasibat sisteminin təşkil 

edilməsi; 

• Yerli mühasibat sisteminın qanunvericilik və Azərbaycan Respublikasının nıühasibat standartlarına 

uyğun olaraq təşkil edilməsi; 

• Mümkün imkanlardan istifadə edərək Cəmiyyətin aktivlərinin mühafızə edilməsinin təşkil 

olunması; və 

• Saxtakarlıq,   yanlışlıq   və   digər  qanunauyğunsuzluq   hallarının   müəyyən   edilməsi   və   qarşısının 

alınması. 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə başa çatmış il üzrə maliyyə hesabatlarının bəyan olunması                              

01 may 2020-ci il tarixində Rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuşdur. 

 

_____________________         ______________________ 

Elşad Münsif                 Aybəniz Balakişiyeva 

İdarə Heyətinin sədri                  Baş mühasib   

 

01 may 2020-ci il                                                      01 may 2020-ci il 
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 "ANR  Audit"  MMC 

AZ1096, Bakı ş.,  

Q.Qarayev  pr. 84/38 

Tel:  +99450 223 60 75 

anraudit@office.az 

 

 

MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  HESABATI 
 

"TCF" Bank olmayan kredit təşkilatı Açıq səhmdar cəmiyyətinin 

səhmdarlarına 

 
Rəy 

 

Biz "TCF" BOKT Açıq səhmdar cəmiyyətinin (bundan sonra Şirkət) 31 dekabr 2019-cu il 

tarixinə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesabatından, kapitalda 

dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti 

hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, 

maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq. 

 

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatları Şirkətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul 

vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün 

əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir. 

 

Rəy üçün əsaslar 

 

Biz auditi  Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 

məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun 

məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının 

auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Şirkətdən asılı deyilik və biz digər etik 

öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit 

sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Şirkətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin 

məsuliyyəti  

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
 
uyğun olaraq 

hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər 

nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən 

zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq 

niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik 

Şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda 

fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat 

uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İdarəetməyə məsul şəxslər Şirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə 

məsuliyyət daşıyır. 
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Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 

 

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, 

əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimizin də daxil olduğu 

auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara 

uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. 

Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, 

istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə 

ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.   

 

 

 

 

"ANR Audit" MMC-nin direktor-auditoru   Namiq Abbaslı  

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası 

01 may 2020-ci il                                                                                 
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“TCF” BOKT Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  

 MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR HESABAT  

31 dekabr 2019-cu il tarixinə                                                                     Azərbaycan Manatı ilə  

 Qeyd 31 dekabr  

2019-cu il 

31 dekabr  

2018-ci il 

AKTİVLƏR 

 

   

    

Əsas vəsaitlər 7 - 3 322 

Qeyri-maddi aktivlər  8 - 44 131 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri  9 - - 

Müştərilərə verilmiş kreditlər   10 708 281 762 036 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  12 10 774 37 482 

Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər  13 - - 

Digər aktivlər  11 10 193 604 

    

CƏMİ AKTİVLƏR  729 248 847 575 

    

KAPİTAL 

 

   

Səhmdar (nizamnamə) kapitalı 17 450 000 300 000 

Kapital ehtiyatları  18 - - 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)   (375 312) (243 232) 

CƏMİ KAPİTAL  74 688 56 768 

    

ÖHDƏLİKLƏR 

 

   

    

Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər 14 20 022 - 

Cari mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər  15 - - 

Digər öhdəliklər  16 634 538 790 807 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR  654 560 790 807 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  729 248 847 575 

 

 

 

_____________________         ______________________ 

Elşad Münsif                  Aybəniz Balakişiyeva 

İdarə Heyətinin sədri                                         Baş mühasib   

 

01 may 2020-ci il                                                       01 may 2020-ci il
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«TCF» BOKT  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  

MƏCMU GƏLİRLƏRƏ DAİR HESABAT   

31 dekabr 2019-cu il tarixinə                                                                     Azərbaycan Manatı ilə 

 

 
Qeyd 2019 2018 

Faiz gəlirləri 19 24 967 319 789 

Faiz xərcləri 20 (5 022) (224 797) 

Xalis faiz  gəlirləri  19 945 94 992 

Digər əməliyyat gəlirləri  21 3 631 9 098 

Digər əməliyyat xərcləri  22 (127 121) (255 282) 

Fövqəladə xərclər 23 (28 535) (16 234) 

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)  (132 080) (167 426) 

Mənfəət vergisi xərci 24 - - 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  (132 080) (167 426) 

    

Mənfəətdə iştirak payı:    

   Səhmdarların payı  - - 

    

 

 

 

   

 

_____________________         ______________________ 

Elşad Münsif                    Aybəniz Balakişiyeva 

İdarə Heyətinin sədri                              Baş mühasib 

 

01 may 2020-ci il                                                      01 may 2020-ci il 
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“TCF” BOKT Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  

 PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI  

31 dekabr 2019-cu il tarixinə                                                                     Azərbaycan Manatı ilə 

 Qeyd 2019-cu il 2018-ci il 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin 

hərəkəti  

   

Hesabat dövründə mənfəət /zərər   (132 080) (167 426) 

Mənfəət vergisi üzrə xərclər 23   

Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:    

 Əsas vəsaitlərin amortizasiyası 7 - 1 108 

 Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 8 44 131 44 132 

 Əsas vəsaitlərin satışından və xaricolmasından 

gəlirlər/zərərlər 

7 3 322 - 

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:    

 Müştərilərə verilmiş kreditlər artım/azalma  10 53 755 4 521 325 

 Digər aktivlərdə artım/azalma 11 (9 589) 11 743 

 Cari mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər 15 - - 

 Digər öhdəliklər üzrə artım/azalma 16 (156 269) 790 189 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul 

vəsaitlərinin xalis hərəkəti  

 (196 730) 5 201 071 

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin 

hərəkəti  

   

Qiymətli kağızların əldə edilməsi 9 - - 

Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər 13 - - 

Əsas vəsaitlərin alınması  7 - - 

QMA alınması və digər kapital qoyuluşları  8 - - 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul 

vəsaitlərinin  xalis hərəkəti  

 - - 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 

vəsaitlərinin hərəkəti  

   

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşu 17 150 000 - 

Alınmış kreditlər üzrə 

 

14 20 022 (5 184 236) 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 

vəsaitlərinin xalis hərəkəti  

 170 022 (5 184 236) 

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının xalis 

artması (azalması) 

 (26 708) 16 835 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları   37 482 20 647 

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları   10 774 37 482 

İl ərzində artım (azalma)  (26 708) 16 835 

_____________________         ______________________ 

Elşad Münsif                 Aybəniz Balakişiyeva 

İdarə Heyətinin sədri                         Baş mühasib   

01 may 2020-ci il                                                      01 may 2020-ci il 
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«TCF» BOKT  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI  

 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə                                                                     Azərbaycan Manatı ilə 

 

 

Qeyd Nizamnamə 

Kapitalı 

Kapital 

ehtiyatları 

Bölüşdürül-

məmiş 

mənfəət  

Cəmi Kapital 

31 dekabr 2017-ci il tarixə qalıq  300 000 - (75 806) 224 194 

2018-ci il üzrə xalis mənfəət  - - (167 426) (167 426) 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları  - - - - 

Elan edilmiş dividendlər  - - - - 

31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq  300 000 - (243 232) 56 768 

2019-cu il üzrə xalis mənfəət  - - (132 080) (132 080) 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları  150 000 - - 150 000 

Elan edilmiş dividendlər  - - - - 

31 dekabr 2019-cu il tarixə qalıq  450 000 - (375 312) 74 688 

 

_____________________         ______________________ 

Elşad Münsif                   Aybəniz Balakişiyeva 

İdarə Heyətinin sədri                   Baş mühasib   



01 may 2020-ci il                                                      01 may 2020-ci il 

         



“TCF” BOKT  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti   

31 dekabr 2019-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Şərhlər və Qeydlər  
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Maliyyə hesabatlarına şərhlər və qeydlər. 
 

1. Giriş  

 
Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2019-cu ildə tamamlanan il üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq “TCF” BOKT ASC üçün tərtib edilmişdir. Cəmiyyət Azərbaycan 

Respublikasında təsis edilmişdir və bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış Açıq Səhmdar cəmiyyətdir. 

 

1.1. Cəmiyyət haqqında ümumi məlumat.  

 

Cəmiyyət 24 sentyabr 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Bakı şəhəri Vergilər 

Departamentinin Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən Bank olmayan kredit 

təşkilatı kimi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Dövlət qeydiyyat nömrəsi ( VÖEN):  1001948101.  

 

Cəmiyyətə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən 01 avqust 2014-cü il tarixdə kreditlərin 

verilməsi üçün BKT-27 saylı xüsusi razılıq (lisenziya) verilmişdir. Lisenziya cəmiyyətə təminatlı və 

təminatsız kreditlərin verilməsi, habelə “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Qanunda nəzərdə 

tutulmuş digər fəaliyyət növləri ilə qanunvericiliyə müvafiq qaydada məşğul olmaq hüququ verir. 

Lisenziyaya əsasən cəmiyyətin girov əmanəti qəbul etmək hüququ yoxdur. 

  

 

31 dekabr 2019-cu il tarixə Cəmiyyətin işçilərinin sayı 17  nəfər (31.12.2018 tarixə 8 nəfər)  olmuşdur. 

 

Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 450000 (dörd yüz əlli min) manata (31.12.2018 tarixə                    

300000 manat) bərabər tutulan, hər birinin nominal dəyəri 1000 manat olmaqla 450 ədəd 

(31.12.2018 tarixə 300 ədəd) adi adlı, sənədsiz səhmlərdən ibarətdir.  

 

Təsisçi:                                                          31.12.2019                         31.12.2018 

 

Rəhimov Tahir Hidayət oğlu                              100%                                     100%             

 

 

1.2.Cəmiyyətin hüquqi ünvanı 
 

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı aşağıdakı kimidir: 

 AZ 1130, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 3066-cı məhəllə, Binəqədi şossesi 

168B. 

1.3.Əməliyyat valyutası 

 

Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı (AZN) ilə ifadə olunmuşdur.  

 

 



“TCF” BOKT  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti   

31 dekabr 2019-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Şərhlər və Qeydlər  
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2. Cəmiyyətin əməliyyat mühiti 

 

Azərbaycan Respublikası inkişaf etməkdə olan  bazar iqtisadiyyatına xas olan xüsusiyyətlərə 

malikdir. Son illər ölkədə güclü iqtisadi artım müşahidə olunmuşdur. Lakin hal-hazırda dünya 

iqtisadiyyatında mövcud olan qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana da öz təsirini 

göstərməkdədir. Kommersiya sektoruna təsir göstərə biləcək bütün tendensiyaları, eləcə də 

onların Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətinə təsirini (əgər varsa) qabaqcadan proqnozlaşdırmaq 

mümkün deyil.  

 

 

 

3. Uçot siyasətinin təqdimatı 

 
Uçot siyasətinin bu maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən əsas müddəaları aşağıdakı 

bəndlərdə göstərilmişdir. Əgər başqa açıqlamalarda istinad qeydləri edilməmişdirsə, göstərilən uçot 

siyasəti müddəaları təqdim edilən bütün hesabat dövrlərində ardıcıl tətbiq edilmişdir.   

 
3.1. Maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasının ümumi əsasları 

 

Cəmiyyət mühasibat uçotunu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada aparır. Bu 

maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu haqqında qanunvericiliyi əsasında 

hazırlanmış və MHBS-na uyğunlaşdırılmışdır. Bu düzəlişlərə əsas əməliyyatların iqtisadi mahiyyətini əks 

etdirən yenidən təsnifləşdirmələr, o cümlədən bəzi aktiv və öhdəliklərin yenidən təsnifləşdirilməsi daxildir. 

Bu maliyyə hesabatlarında, aktivlər və öhdəliklər faktiki xərclər üzrə qiymətləndirilmişdir.  

  

Maliyyə hesabatlarının MHBS-na uyğun tərtib edilməsi nəzərdə tutur ki, rəhbərlik əsas qiymət 

göstəricilərini müəyyənləşdirir. Rəhbərlikdən həmçinin tələb edilir ki, Cəmiyyətin uçot siyasətinin həyata 

keçirilməsi sahəsində peşəkar mülahizələr açıqlansın.  

 

3.2. Valyutaların yenidən hesablanması 
 

(a) Funksional valyuta və hesabat valyutası 

Funksional valyuta maliyyə hesabatlarında maddələrin ölçülməsi üçün istifadə olunur. Bu müəssisənin yerli 

valyutası olan Azərbaycan Respublikası manatıdır (AZN). 

 

(b) Əməliyyatlar və qalıqlar 

Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar əməliyyatların aparılma tarixinə valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq 

funksional valyutada əks etdirilir. Məzənnə fəqqləri funksional valyutalardan fərqli valyutalarda aparılan 

əməliyyatlar və sövdələşmələr üzrə yaranır və hər bir valyutanın müəyyən sayda vahidlərinin müxtəlif 

məzənnə kursunda digər valyutaya çevrilməsi nəticəsində yaranan fərq kimi müəyyən edilir. Xarici 

valyutada aparılan əməliyyatlar üzrə yaranan mənfəət və zərərlər, həmçinin xarici valyutada ifadə edilən 

monetar aktivlərin və öhdəliklərin hesabat dövrünün sonuna məzənnə kursu üzrə yenidən hesablanmasından 

yaranan mənfəət və zərərlər, mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilir. Bu cür əməliyyatlardan 

yaranan məzənnə fərqləri müvəqqəti olaraq pul vəsaitlərinin və netto-investisiyaların hedcinqləşdirilməsi 

(aktivlər və öhdəliklərin dəyərinin dəyişməsindən yaranan itkilərdən sığortalanmaq üçün həyata keçirilən 

əməliyyatlar) kapital hesabına aid edilmişdirsə, məzənnə fərqləri mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda 

əks etdirilmir.   

 

Monetar maddələr mövcud valyuta vahidləri və valyuta vahidlərinin sabit və ya müəyyən olunan sayında 

əldə edilən və ya ödənilən aktivlər və öhdəliklərdir. Monetar maddələrin əsas xüsusiyyəti sabit və ya 

müəyyən olunan sayda valyuta vahidlərinin əldə edilməsi hüququdur. Monetar maddələr nəğd, əldə edilən 

vəsaitləri, sudaları, ödənilməli olan məbləğləri, uzunmüddətli borcları, təminatları, işçi müavinətləri 

öhdəliklərini və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərini daxil edir.     
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Qeyri-monetar maddələrə səhmlər, ehtiyatlar, əvvəlcədən ödənilmiş gələcək dövrün xərclər, əmlak, torpaq, 

tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər daxil edilir. 

 

Xarici valyuta məzənnələri 

 

                                         31 dekabr 2019-cu il                         31 dekabr 2018-cı il 

 

1 ABŞ dolları                           1.7000 AZN                                        1.7000 AZN 

1 Avro                                      1.9035 AZN                                        1.9468 AZN 

 

 

3.3. Binalar və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər)  

 

Əsas vəsaitlər elə maddi aktivlərdir ki: 

(a) Mal və xidmətlərin istehsalı və təchizatında istismar edilir, gələcəkdə icarəyə verilmək və ya inzibati 

məqsədlər üçün istifadə edilir; 

(b) Bir dövrdən artıq dövr ərzində istifadə edilməsi gözlənilir.  

 

 

Ədalətli dəyər – yaxşı məlumatlandırılmış, razılığa gəlmiş və bir-birindən asılı olmayan tərəflər arasında 

ticari sövdələşmələrdə aktivin mübadilə edildiyi dəyərdir. Binalar üzrə ədalətli dəyər müstəqil kənar 

qiymətləndirici tərəfindən vaxtaşırı keçirilən (adətən üç ildən bir dəfədən az olmayaraq) qiymətləndirmə ilə 

müəyyənləşdirilir (amortizasiya ayırmaları çıxılmaqla). Yenidənqiymətləndirmə tarixinə yığılmış istənilən 

amortizsiya məbləği aktivin balans dəyərindən silinir və xalis dəyər yenidənqiymətləndirmə dəyərinə 

hesablanır. Qalan bütün əsas vəsaitlər ilkin dəyərlə amortizasiya ayırmaları çıxılmaqla əks etdirilir.  

 

İlkin dəyər bu aktivlərin əldə edilməsi ilə birbaşa əlaqədar olan xərcləri nəzərdə tutur. İlkin dəyərə həmçinin 

valyuta ilə alınmış əsas vəsaitlərin hedcinqi üzrə kapitala keçirilən pul vəsaitlərinin axını üzrə mənfəət və 

zərərlər də daxil edilir.  

 

Sonrakı xərclər aktivin balans dəyərinə yalnız o vaxt əlavə edilir və ya ayrıca aktiv kimi  qəbul edilir ki, bu 

aktivlərlə əlaqədar olan gələcək iqtisadi səmərələr Cəmiyyətə keçsin və düzgün qiymətləndirilə bilinsin. 

Qalan dütün cari təmir və istismar xəcləri o dövrün mənfəət və zərərlər haqqında hesabatında əks etdirilir 

ki, həmin dövrdə bu xərclər çəkilmişdir.  

 

 

 

 

3.4. Amortizasiya  

 

Torpaq üzrə amortizasiya ayırmaları hesablanmır.  

 

Digər əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya  azalan qalıq dəyəri  metoduna, yəni əsas vəsaitlərin faydalı istismar 

müddəti ərzində aşağıdakı illik amortizasiya dərəcələrini tətbiq etməklə, aktivlərin qalıq dəyərinə və ya 

yenidənqiymətləndirilmiş dəyərinə vurmaqla həyata keçirilir. Faydalı istismar müddəti və ya illik 

amortizasiya dərəcələri aşağıdakı qaydada müəyyən edilir: 

- Binalar –  7%  

- Maşın avadanlıq –  20% 

- İT avadanlıqları –  25% 

- Nəqliyyat vasitələri –  25% 

- Mebel və təsərrüfat inventarları – 20% 

- Sair əsas vəsaitlər –  20% 

Aktivlərin ləğv edilmə dəyərinə və onların faydalı istismar müddətinə vaxtaşırı yenidən baxılır və zərurət 
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olduqda, hər bir hesabat dövrünə təshih edilir.  

Əsas vəsaitlərin xaricolmasından mənfəət və zərərlər bu əsas vəsaitlərin satışı ilə onların balans dəyərinin 

müqayisə edilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Xaricolmalardan mənfəət və zərərlər mənfəət və zərərlər 

haqqında hesabatda əks etdirilir.  

 

3.5.  Qeyri-maddi aktivlər 

Qeyri-maddi aktivlər onların alınması və tətbiq edilməsi üçün çəkilmiş xərclərin əsasında kapitallaşdırılır.  

Müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla faydalı xidmət müddəti ərzində bərabər çıxılmalar 

metoduna əsasən amortizasiya olunur. Lisenziyaların dəyəri verildiyi müddətə uyğun olaraq bərabər 

çıxılmalar metoduna əsasən amortizasiya olunur. 

 

3.6. Aktivlərin qiymətdən düşməsi 

Faydalı istismar müddəti müəyyən edilə bilinməyən aktivlər amortizasiya olunmur  və hər il qiymətdən 

düşmə məqsədləri üçün testləşdirmə aparılır. Amortizasiya olunan aktivlər, əgər hər hansı bir hadisə və ya 

şəraitin dəyişməsi balans dəyərinin bu aktivlərin əvəzinin ödənilmə dəyəri olmamasını göstərirsə, hər dəfə 

qiymətdən düşmə məqsədləri üçün qiymətləndirilir. Qiymətdən düşmə zərəri aktivin balans dəyərinin onun 

əvəzinin ödənilmə dəyərindən artıq olan məbləğində tanınır. Əvəzinin ödənilməsi dəyəri aşağıdakı iki 

meyarlardan daha böyük olan məbləğlərdən biridir:  

(a) Aktivin satışı üzrə xərclər çıxılmaqla ədalətli dəyəri; 

(b) Istifadə edilmə dəyəri. 

Aktivlərin qiymətdən düşməsi məqsədləri üçün aktivlər pul axınlarını eyniləşdirən qruplaşdırma qaydasında 

ən kiçik qruplara bölünürlər.  

 

3.7. İnvestisiyalar 

Cəmiyyət özünün investisiyalarını aşağıdakı şəkildə təsnifləşdirir: 

- Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və zərərlər hesabında əks etdirilən maliyyə aktivləri; 

- Borc vəsaitləri və debitor borcları,  

- İnvestisiyalar; 

- Satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri. 

Təsnifləşdirmə investisiyaların hansı məqsədlə alınmasından asılıdır. Rəhbərlik investisiyaların 

təsnifləşdirilməsini onların ilkin tanınması zamanı müəyyən edir və hər bir hesabat tarixinə onları yenidən 

nəzərdən keçirir.  

(a) Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və zərərlər hesabında əks etdirilən maliyyə aktivləri 

Bu kateqoriya iki alt kateqoriyaya bölünür: ticarət üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri və ilkin tanınmış 

ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və zərərlər hesabında əks etdirilən maliyyə aktivləri. Maliyyə aktivləri 

bu kateqoriyaya o zaman aid edilir ki, onlar yaxın gələcəkdə satış üçün nəzərdə tutulmuşdur və onlar 

rəhbərlik tərəfindən belə ifadə edilmişdir. Törəmə maliyyə alətləri də həmçinin satış üçün nəzərdə tutulmuş 

hesab edilirlər ki, onlar hedcinqləşdirmə alətləri deyildirlər. Əgər bu aktivlər satış üçün nəzərdə 

tutulmuşlarsa, və ya  onların satılması balans hesabatı tarixindən bir ildən artıq olmayan müddətdə nəzərdə 

tutulmuşdursa, bu kateqoriyanın aktivləri qısamüddətli aktivlər kimi təsnifləşdirilirlər. 

(b) Borc vəsaitləri və debitor borcları 

Borc vəsaitləri və debitor borcları təsbit edilmiş və ya müəyyən edilə bilən ödəmə müddəti olan və aktiv 

bazarda qiyməti təyin edilməyən (kotirovka olunmayan) qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir.  Onlar o vaxt 
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yaranırlar ki, Cəmiyyət debitor borclarının satılması niyyəti olmadan pul vəsaitlərini, malları və xidmətləri 

birbaşa debitora təqdim edir. Belə borc vəsaitləri və debitor borcları dövriyyə aktivləri kimi 

təsnifləşdirilirlər və qısamüddətli aktivlərə aid edilirlər (əgər ödəmə müdəti mühasibat balansının tərtib 

edilmə tarixindən bir ilədək müddətdən artıq deyildirsə). Borc vəsaitləri və debitor borcları mühasibat 

balansında “Debitor borcları” maddəsinin tərkibində əks etdirilmişlər. 

(c) Ödəmə müddətinə qədər saxlanılmış (dayandırılmış) investisiyalar 

Ödəmə müdətinə qədər saxlanılmış (dayandırılmış) investisiyalar təsbit edilmiş ödəmə müddəti olan elə 

qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir ki, onlarla münasibətdə ödəniş müddətinin çatmasına qədər Cəmiyyətin  

onları saxlamağa qəti niyyəti və imkanı vardır. Hesabat dövründə Cəmiyyətin bu kateqoriya üzrə heç bir 

investisiyası olmamışdır. 

(d) Satış üçün nəzərdə tutulmuş maiyyə aktivləri 

Satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri bu kateqoriyada nəzərdə tutulmamış və ya  digər 

kateqoriyalarda təsnifləşdirilməmiş qeyri-törəmə maliyyə alətləridir. Əgər rəhbərliyin bu aktivləri 

mühasibat balansının tətib edilmə tarixindən bir ilədək müddətə satmaq niyyəti yoxdursa, onlar qeyri-

dövriyyə aktivlərinə aid edilirlər və uzunmüddətli aktivlərin tərkibində əks etdirilirlər. 

3.8. Ehtiyatlar 

Ehtiyatlar faktiki maya dəyəri ilə əks etdirilir Maya dəyərinə material xərcləri, istehsal işçilərinin əmək 

haqqı xərcləri, sair birbaşa xərclər, həmçinin inzibati xərclərin müvafiq hissəsi daxil edilir. Ehtiyatların 

dəyərinə, bu xammal və material ehtiyatlarının əldə edilməsi ilə bağlı olan və müvafiq pul axınının 

hedcinqləşdirilməsi alətləri üzrə mənfəət və zərərlər hesabından keçirilmiş zərərlər daxil edilir.     

 

3.9. Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları 

Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar ilkin olaraq ədalətli dəyər üzrə əks etdirilir. Sonradan isə qiymətdən 

düşmə ehtiyatlarının (rezervlərinin) yaradılması metodu ilə amortizasiya olunmuş dəyər ilə uçota alınır. 

Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları  üzrə qiymətdən düşmə ehtiyatları (rezervi) o halda yaradılır ki, elə 

obyektiv sübutlar mövcuddur ki, Cəmiyyət tərəfindən ilkin maliyyələşmə nəticəsində yaranmış bütün 

debitor borclarının yığılması mümkün deyildir və ya bütün debitor borclarının ödənilməsi mümkünsüzdür. 

Ehtiyatların (rezervin) məbləği aktivin balans dəyəri ilə pul vəsaitləri axınının effektiv faiz dərəcəsi nəzərə 

alınan fərz edilən diskontlaşdırılmış dəyəri arasındakı fərqdir. Ehtiyatların (rezervlərin) yaradılması və ya 

dəyişməsi mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilir.  

 

3.10. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri asanlıqla müəyyən nəğd pul məbləğinə çevrilə bilən və dəyəri cuzi 

dəyişikliklərə məruz qalan maddələrdir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsində kassada olan 

nəğd pul vəsaitləri, yolda olan pul köçürmələri, bank hesablaşma hesabları, digər tələbli bank hesabları, pul 

vəsaitlərinin ekvivalentləri, bank overdraftları və ödənilmə müddəti üç aydan artıq olmayan digər 

yüksəklikvidli investisiyalar əks etdirilir. Mühasibat balansında bank overdraftları qısamüddətli 

öhdəliklərin tərkibində qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər maddəsi üzrə əks etdirilir.    

 

 

 

3.11. Səhmdar (nizamnamə) kapitalı 

Səhmlər (paylar) kapital kimi təsnifləşdirilir.  

Yeni səhmlərin (payların) buraxılması ilə əlaqədar olan xərclər kapitalın tərkibində əks etdirilir.  
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3.12. Kreditlər bə borclar 

Kreditlər və borclar ilkin olaraq sövdələşmənin aparılmasına çəkilən xərclər çıxılmaqla,  ədalətli dəyər 

üzrə tanınır.   

Konvertasiya olunan istiqrazların öhdəliklərə aid olan hissəsinin ədalətli dəyəri konvertasiya olunmayan 

istiqazlara ekvivalent bazar faiz dərəcəsi tətbiq edilməklə müəyyən olunur. Bu məbləğ konvertasiyada 

ləğv olunma müddətinə və istiqrazların ödənmə müddətinin çatması müddətinə qədər amortizasiya 

olunan öhdəliyin dəyəri kimi əks etdirilir. Alınmış qalan vəsaitlər konvertasiyaya opsion kimi mənfəət 

vergisi effekti çıxılmaqla kapitala əlavə edilir.  

Kreditlər və borclar, Cəmiyyət tərəfindən bu öhdəliklərin ödənilmə müddətinin mühasibat balansının 

tərtib edilmə müddətinədən ən azı bir ildən artıq olan müddətə ödəniləcəyi barədə şərtsiz  hüququ 

olaması halları istisna olmaqla,  qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir.  

 

3.13. Mənfəət vergisi 

Mənfəət vergisi hazırkı maliyyə hesabatlarında balans tarixinə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə 

olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hesablanmışdır. Mənfəət vergisi xərci cari və təxirəsalınmış 

mənfəət vergisindən ibarət olub, mənfəət və zərər hesabatında qeydə alınır. Lakin, həmin və ya başqa 

dövrdə bilavasitə kapital hesablarında qeydə alınan əməliyyatlara aid olan vergilər bilavasitə kapital 

hesablarında qeydə alınır.  

Cari mənfəət vergisi, cari və ya əvvəlki dövrlər üzrə vergiyə cəlb edilən və ya zərər ilə əlaqədar vergi 

orqanlarına ödəniləcək və ya onlardan geri alınacaq (əvəzləşdiriləcək) məbləği təşkil edir. Vergiyə cəlb 

edilən mənfəət və ya zərər, maliyyə hesabatlarının müvafiq vergi bəyannamələrinin təqdim 

edilməsindən əvvəl təsdiqləndiyi halda təxmini göstəricilərə əsasən hesablanır. Mənfəət vergisindən 

başqa digər vergilər inzibati və digər əməliyyat xərcləri kimi qeydə alınır.    

Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə ehtiyat (rezerv) öhdəliklər metodu istifdə edilməklə tam həcmdə 

yaradılır. Təxirə salınmış mənfəət vergisi, aktivlərin və öhdəliklərin vergitutma bazası ilə  onların 

maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş balans dəyəri arasında meydana çıxan bütün zaman fərqləri üzrə 

müəyyən edilir. Lakin, təxirə salınmış mənfəət vergisi,  aktivlərin və ya öhdəliklərin ilkin tanınması 

zamanı meydana çıxırsa, o halda təxirə salınmış mənfəət vergisi uçotda əks etdirilmir (əgər, 

sövdələşmənin həyata keçirildiyi anda nə mühasibat mənfəətinə, nə də vergiyə cəlb edilən mənfəətə təsir 

etməyən biznesin birləşdirilməsi ilə əlaqədar deyildirsə). Təxirə salınmış mənfəət vergisi mühasibat 

balansının tərtib edilmə tarixinə qüvvədə olan Azərbaycan Respunlikasının Vergi Məcəlləsində 

müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə müvafiq olaraq hesablanır.      

Təxirə salınmış vergi aktivləri o zaman tanınır ki, gələcəkdə zaman fərqləri məbləğində azaldıla biləcək 

vergiyə cəlb ediləsi mənfəət əldə edilməsi ehtimalı vardır.  

3.14. Gəlirin tanınması 

Gəlir satılmış mal, iş və xidmətlərin ədalətli dəyəri ilə (əlavə dəyər vergisi çıxılmaqla) tanınır. Satışdan 

gəlir aşağıdakı qaydada tanınır: 

(a) Satış, iş və xidmətlərin göstərilməsindən gəlirlər  

Satışdan (iş və xidmətlərin göstərilməsindən) gəlirlər o hesabat dövrünə aid edilir ki, bu satış (iş və 

xidmətlər) həyata keçirilmişdir və satış (iş və xidmət) üzrə konkret sövdələşmənin tələbləri başa 

çatdırılmışdır. Konkret sövdələşmənin tələblərinin başa çatdırılması dərəcəsi faktiki göstərilmiş 

xidmətlərin həcminin sövdələşmə üzrə göstəriləcək xidmətlərin ümumi həcmindəki payı kimi 

qiymətləndirilir. 

(b) Faiz gəlirləri  

Faiz gəlirləri faktiki əldə edildiyi dövrdə gəlir kimi tanınır.  
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(c) Dividend gəlirləri  

Dividend gəlirləri o zaman tanınır ki, səhmdarların mənfəət əldə etmək hüququ müəyyən olunmuşdur. 

3.15. İcarə 

Mülkiyyət hüququndan irəli gələn risklərin və səmərələrin əhəmiyyətli hissəsinin icarəyə verəndə 

qalması hallarındakı icarə, əməliyyat icarəsi kimi təsnifləşdirilir. Əməliyyat icarəsi müqaviləsi üzrə 

ödənişlər bütün icarə müddəti üzrə bərabər hissələrə  bölünməklə, mənfəət və zərərlər haqqında 

hesabatda əks etdirilir. 

3.16. Dividendlərin verilməsi 

Cəmiyyətin səhmdarlarına dividendlər maliyyə hesabatlarında öhdəlik kimi o dövrdə tanınır ki, həmin 

dövrdə Cəmiyyətin səhmdarları tərəfindən təsdiq edilmişdir (qərar qəbul edilmişdir).  



4. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi 

4.1. Maliyyə riskərinin faktorları  

Cəmiyyətin fəaliyyəti bir sıra maliyyə risklərinə meyillidir: bazar riski (valyuta riskləri, faiz dərəcələrinin 

dəyişməsinin ədalətli dəyərə təsir riski və qiymət riski daxil olmaqla); kredit riski; likvidlik riski və faiz 

dərəcələrinin dəyişməsinin pul vəsaitləri axınına təsiri riski. Cəmiyyətin risklərin idarə olunması üzrə 

proqramı, maliyyə risklərinin qabaqcadan müəyyən edilə bilinməməsi amilinə cəmləşdirilmişdir (fokusuna 

yığılmışdır) və Cəmiyyətin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə potensial əlverişsiz təsirinin 

minimallaşdırılmasına yönəldilmişdir. Cəmiyyət müəyyən risklərin hedcinqləşdirilməsi üçün törəmə 

maliyyə alətlərindən istifadə edir.    

5. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı əhəmiyyətli mühasibat təxminləri və fərziyyələri  

Cəmiyət növbəti maliyyə ili ərzində hesabatlarda əks etdirilən aktiv və öhdəliklərin məbləğinə 

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 edir.Uçot 

siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və fərziyyələr 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:  

5.1.Müştəri debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər 

Gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin məbləğini və müddətini təxmin edərkən istifadə edilən 

metodologiya və mülahizələr, təxmini və həqiqi zərərlər arasındakı hər hansı fərqi azaltmaq 

məqsədilə müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir.      

5.2.Vergi qanunvericiliyi 

Azərbaycan Respublikasının vergi, sosial sığorta, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif 

şərhlərə məruz qalır.  

6. Yeni və yenidən işlənmiş standartların və onlara dair şərhlərin tətbiqi 

 Yeni və yenidən işlənmiş standartların tətbiqinin təsiri. Yeni və ya yenidən işlənmiş 

standartlar və onlara dair şərhlərin tətbiqinin 31 dekabr 2019-cu il və 31 dekabr 2018-ci il 

tarixlərinə Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətinə və həmin tarixdə tamamlanan illər üçün 

əməliyyat nəticələrinə təsiri əhəmiyyətli dərəcədə olmamışdır.   
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7. Əsas vəsaitlər 
 Binalar, 

qurğular 

Maşın və 

avadanlıq 

Nəqliyyat 

vasitələri 

Mebel və 

təsərrüfat 

inventarları 

Cəmi 

31dekabr 2017-ci il tarixinə 

balans dəyəri  

- - 4 430 - 4 430 

Daxilolmalar  - - - - - 

Xaricolmalar  - - - - - 

Amortizasiya ayırmaları - - (1 108) - (1 108) 

31dekabr 2018-ci il tarixinə 

balans dəyəri  

- - 3 322 - 3 322 

Daxilolmalar  - - - - - 

Xaricolmalar  - - (3 322) - (3 322) 

Amortizasiya ayırmaları - - - - - 

31dekabr 2019-cu il tarixinə 

balans dəyəri  

- - - - - 

 

8. Qeyri-maddi aktivlər 

 
 

 
 

Proqram 

məhsulları 

Lisenziyalar Cəmi 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə balans dəyəri  88 263 - 88 263 

Daxilolmalar  - - - 

Xaricolmalar  - - - 

Amortizasiya ayırmaları  (44 132) - (44 132) 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə balans dəyəri  44 131 - 44 131 

Daxilolmalar  - - - 

Xaricolmalar  - - - 

Amortizasiya ayırmaları  (44 131) - (44 131) 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri  - - - 

 

9.   Uzunmüddətli maliyyə aktivləri 
 31.12.2019 31.12.2018 

Rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları – milli valyutada - - 

Qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - - 

 - - 

10. Müştərilərə verilmiş kreditlər 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

   

Qeyri-dövlət hüquqi şəxslərə verilmiş u/m kreditlər  - milli valyutada - - 

Qeyri-dövlət hüquqi ş. verilmiş u/m kreditlər üzrə alınacaq faizlər - m.v - - 

H/Ş verilmiş vaxtı keçmiş  u/m kreditlər – m.v - - 

H/Ş verilmiş vaxtı keçmiş  u/m kreditlər üzrə faiz borcları – m.v - - 

Qeyri-dövlət hüquqi şəxslərə verilmiş q/m kreditlər  - milli valyutada 1 958 - 

Hüquqi şəxslərə verilmiş q/m kr. üzrə hesablanmış alınacaq faizlər – m.v 79 - 

Fərdi sahibkarlara verilmiş u/m kreditlər - m.v - - 

Fərdi sahibkarlara verilmiş u/m kreditlər üzrə alınacaq faizlər - m.v - - 

Fiziki şəxslərə və fərdi sahibkarlara verilmiş q/m kreditlər – milli valyuta 100 660 - 

F/Ş verilmiş kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər – milli valyuta  3 462 444 

F/Ş verilmiş vaxtı keçmiş q/m kreditlər – milli valyutada 207 563 312 173 

F/Ş verilmiş q/m kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları – m.v 13 099 17 429 
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F/Ş verilmiş u/m kreditlər – milli valyutada 132 476 12 184 

F/Ş verilmiş u/m kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər – m.val 1 119 - 

F/Ş verilmiş u/m vaxtı keçmiş kreditlər – milli valyutada 223 772 378 463 

F/Ş verilmiş u/m kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları – m.v 24 093 41 343 

 

 

 

 

708 281 762 036 

11.  Digər aktivlər 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

İşçilərlə hesablaşmalar üzrə debitor borclar 130 130 

Cari mənfəət vergisi üzrə qabaqcadan ödənişlər 242 242 

DSMF üzrə artıq ödəmə 283 178 

Mal-materialların alınması üçün qabaqcadan ödənişlər - 54 

Xidmətlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər 465 - 

Sair aktivlər və debitor borclar 9 073  

 10 193 604 

12.  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
 

 31.12.2019 31.12.2018 
Kassada olan nağd pul vəsaitləri - m.v - - 

Digər ödəniş terminallarındakı nağd pul - m.v 4 027 3 683 

Banklardakı “nostro” müxbir hesablar 6 747 33 799 

 10 774 37 482 

Bank hesablarında pul vəsaitlərindən:   

 Milli valyutada bank hesabları  6 747 33 799 

 Xarici valyutalarda rezident bank hesabları - - 

 Xarici valyutalarda qeyri-rezident bank hesabları - - 

 6 747 33 799 

13.  Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Rezident banklarda olan uzunmüddətli depozitlər – xarici valyutada   - - 

Uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər – xar.v - - 

 - - 

 

14.  Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Rezident banklardan alınmış q/m  kreditlər – milli valyutada 20 000 - 

Alınmış q/m kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 22 - 

 20 022 - 

15.  Mənfəət vergisi üzrə  öhdəliklər 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Cari mənfəət vergisi - - 

 - - 
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16.  Digər öhdəliklər  
 31.12.2019 31.12.2018 

Digər kreditor borclar  631 948 789 675 

Digər əməliyyatlar üzrə gələcək dövrün gəlirləri 1 213 - 

Digər ödənilməkdə olan öhdəliklər  1 377 1 132 

 634 538 790 807 

 

31.12.2019-cu il tarixə "Baku Electronics" MMC-yə 631948 manat (31.12.2018 tarixə 789675 

manat)  kreditor borc öhdəliyi olmuşdur. Borcun səbəbi müəssisənin bank krediti üzrə 

öhdəliyinin zamin şəxs olan "Baku Electronics" MMC tərəfindən ödənilməsidir. 

 

17.  Səhmdar (nizamnamə) kapitalı  

 
 

 
 

  Cəmi 

nizamnamə 

kapitalı 

(manat)  

31 dekabr 2018-ci il tarixinə    300 000 

Təsisçinin kapital qoyuluşu   150 000 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə     450 000 

 

 

18.  Kapital ehtiyatları  

 
 

 

 

Əlavə 

kapital  

Qanun-

vericilik üzrə  

ehtiyatlar 

Digər 

ehtiyatlar 

Cəmi kapital 

ehtiyatları 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə   - - - - 

Aktivlərin yenidənqiymətləndirilməsi - - - - 

Kapital maddələri arasında köçürmələr 

 

- - - - 

 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə   - - - - 

 

19.  Faiz gəlirləri 
 2019 2018 
Hüquqi şəxslərə verilən kreditlərdən faiz gəlirləri 365 304 230 

Fiziki şəxslərə və fərdi sahibkarlara verilən kreditlərdən faiz gəlirləri 24 602 15 559 

 24 967 319 789 

20.  Faiz xərcləri 
 2019 2018 
Rezident bank kreditləri üzrə faiz xərcləri (5 022) (224 797) 

 (5 022) (224 797) 

 

21.  Digər əməliyyat gəlirləri  

 2019 2018 
Kredit verilməsi üzrə haqq və komissiya gəlirləri 782 - 

Dəbbə və cərimələr  üzrə gəlirlər 151 8 314 

Əsas vəsait satışından gəlirlər 2 678 784 

Sair gəlirlər 20  

 

 

 

3 631 9 098 
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22.  Digər əməliyyat xərcləri  

 

 

 2019 2018 
İşçi heyəti üzrə xərclər -  əmək haqqı və mükafatlar (46 411) (114 880) 

İşçi heyəti üzrə xərclər – sosial sığorta ayırmaları və işsizlik sığortası (8 705) (25 956) 

Amortizasiya ayırmaları - əsas vəsaitlər - (1 108) 

Amortizasiya ayırmaları – qeyri-maddi aktivlər (44 131) (44 132) 

İcarə haqqı (3 600) (14 100) 

Sığorta (72) (51) 

Dəftərxana və ofis xərcləri - (1 571) 

Bank xidməti (1 010) (1 517) 

Yanacaq (54) (2 357) 

Mətbəə və abunə xərcləri 200 - 

Dövlət rüsumu (17 617) (35 663) 

Peşəkar (hüquq, audit, məsləhət) xidmətlər üzrə xərclər (2 200) (5 990) 

Rabitə (2 676) (7 934) 

Digər xərclər (445) (23) 

 (127 121) (255 282) 

 

23.  Fövqəladə xərclər  

 

 2019 2018 
Ümidsiz debitor borcların silinməsindən zərərlər (28 535) (16 234) 

Vergilər üzrə maliyyə sanksiyaları  - 

 

 

 

(28 535) (16 234) 

24.  Mənfəət vergisi  

 

Mənfəət vergisi xərci aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir: 

 

 2019 2018 
Cari mənfəət vergisi xərci  - - 

Təxirə salınmış vergi üzrə - - 

   

İl üzrə mənfəət vergisi xərci - - 

 

 

MHBS və Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi arasındakı fərqlər nəticəsində 

maliyyə hesabatlarının hazırlanması və mənfəət vergisinin hesablanması çərçivəsində aktiv və 

passivlərin balans dəyəri arasında müvəqqəti zaman fərqləri əmələ gəlir. Bu müvəqqəti zaman 

fərqləri üzrə dövriyyələrin vergi təsiri cari ilin sonuna mövcud olmuş mənfəət vergisi 

dərəcəsində 20% (2018-ci il- 20%) qeydə alınır.  

25. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 



Hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədləri üçün tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, 



“TCF” BOKT  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti   

31 dekabr 2019-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Şərhlər və Qeydlər  

 

9-20-ci  səhifələrdə göstərilən Şərhlər və Qeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.       20  

tərələrdən biri digərinə nəzarət edə bilsin, onunla eyni qrupun nəzarəti altında olsun və ya maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər üzrə qərar qəbul edərkən ona təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər 

arasındakı münasibətləri nəzərə alarkən həmin münasibətlərin hüquqi formasına deyil, iqtisadi 

məzmununa diqqət yetirilir.  

 

26.  Risklərin idarə edilməsi  

 

Cəmiyyət daxilində risklərin idarə edilməsi funksiyası maliyyə riskləri (kredit riski, bazar riski, 

coğrafi risklər, valyuta riski, likvidlik riski və faiz dərəcəsi riskləri), əməliyyat və hüquqi risklər 

ilə əlaqədar həyata keçirir. 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.      

 

Kredit riski 

 

Cəmiyyətin kredit riski konsentrasiyası üçün potensial müzakirə mövzusu olan maliyyə 

aktivləri pul və debitor borclarından ibarətdir. Cəmiyyətin pul depozitləri mötəbər maliyyə 

idarələrində  yerləşdirilmişdir. 

 

Bazar riski 

 

Cəmiyyət bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan faiz, valyuta və pay alətləri 

üzrə açıq mövqelər ilə əlaqədar bazar risklərinə məruz qalır. Bazada daha əhəmiyyətli 

dəyişikliklərin baş verdiyi halda müəyyən edilmiş limitdən artıq zərərlərin yaranmasının qarşısı 

alınır. Qəbul edilmiş normalar ilə uzunmüddətli borcların bazar dəyəri onların daşınan 

dəyərlərilə dəyişə bilər. 

 

Faiz dərəcəsi riski 

 

Cəmiyyətin bir çox borcları təyin olunmuş marağı ifadə edir. Bu borclarla əlaqəli maraq xərcləri 

sığortalanmamışdır. Rəhbərlik inanır ki, maraq normalarının daimi olmamasından irəli gələn 

bazar qiymətlərinə dəyişikliklər əhəmiyyətli xarakter daşımır. 

 

 

27.  Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr 

 
Hesabat tarixindən sonra maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir edəcək hadisə baş verməmişdir.   


