
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

“İMPROTEX MOTORS” Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsi 
 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmış 
Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorun Hesabatı 
 
31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 



 

 

 
“İMPROTEX MOTORS” Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsi 
 
Mündəricat 
 
 
 
 Səhifə 

MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN 
MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI ..................................................................................................................................... ..1 
 
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI ......................................................................................................................... 2-3 
 
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARI: 
 
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat .................................................................................................................................... 4 
Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat ............................................................................................. 5 
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat ............................................................................................................................ 6 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat ......................................................................................................................... 7 
Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər  ................................................................................................................................... 8-36 
 

 

 





 

3 

 
 
 
 
 
 
 
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 
 
“İmprotex Motors” Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsinin Rəhbərliyinə: 
 
Rəy 
 
Biz “İmprotex Motors” Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsinin (“Müəssisə”) 31 dekabr 2021-ci il tarixinə təqdim 
edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, həmin tarixdə başa çatmış il üzrə mənfəət və ya zərər və digər 
məcmu gəlir haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, 
eləcə də əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən ibarət olan maliyyə 
hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışıq. 
 
Hesab edirik ki, əlavə edilən maliyyə hesabatları Müəssisənin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından ədalətli əks etdirir. 
 
Rəy üçün əsas 
 
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun olaraq aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (MBESŞ məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq 
Müəssisədən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də MBESŞ məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi 
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 
 
Digər məsələ 
 
Müəssisənin 31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi, 16 iyun 2021-ci 
il tarixində həmin maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy bildirmiş digər kənar auditor tərəfindən aparılmışdır. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetmə səlahiyyətləri verilmiş şəxslərin məsuliyyəti 
 
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-yə (Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına) uyğun olaraq 
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, saxtakarlıq və ya xətalar nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili 
nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 
 
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Müəssisəni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində 
olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativin olmadığı halda, rəhbərlik Müəssisənin fasiləsiz 
fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan 
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin 
istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
 
İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Müəssisənin maliyyə hesabatlarının 
hazırlanma prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. 
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Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
 
Bizim məqsədimiz ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, saxtakarlıq və ya xətalar nəticəsində, 
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc 
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin bu səviyyədə olan əminlikdə əhəmiyyətli təhriflər 
mövcud olduğu hallarda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış auditin belə təhrifləri həmişə aşkarlayacağına 
zəmanət vermir. Təhriflər saxtakarlıq və ya xətalar 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. 
 
BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan zaman peşəkar 
mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin: 
 
• Maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq və ya xətalar nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması risklərini 

müəyyən edib qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata 
keçiririk və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Saxtakarlıq 
nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamama riski xətalar nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki 
saxtakarlıq sözləşmə, dələduzluq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya 
daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər; 

• Müəssisənin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq şərtilə, bu şərtlər 
çərçivəsində uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa 
düşürük; 

• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən edilmiş uçot təxminlərinin və 
əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məqsədəuyğunluğunu qiymətləndiririk; 

• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin uyğunluğuna və əldə 
edilən audit sübutlarının əsasında Müəssisənin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə 
altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-
olmadığına dair qənaətə gəlirik. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında qənaətə 
gəldiyimiz halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına 
diqqəti cəlb etməliyik və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik 
etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın təqdim edilməsi tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına 
əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər Müəssisənin fasiləsiz fəaliyyətinin 
dayandırılmasına səbəb ola bilər; 

• Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və 
məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında ədalətli təqdim edilib-
edilmədiyini qiymətləndiririk. 

 
Biz idarəetmə səlahiyyətləri verilmiş şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və 
müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar 
etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk. 
 
07 dekabr 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
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1. CƏMİYYƏT VƏ ONUN FƏALİYYƏTİ 
 
"Improtex motors" MMM ("Müəssisə") Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən 15 aprel 1997-ci il 
tarixində 2254 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış və Azərbaycan Respublikasının qaydalarına uyğun 
yaradılmışdır. 
 
Müəssisə aşağıdakı fəaliyyətlərlə məşğuldur: 
 
• Xarici avtomobil şirkətinin düstrubyutorluğu; 
• Avtomobillərin və ehtiyat hissələrinin satışı; 
• Avtomobillərin texniki xidməti üzrə mərkəzlərin açılması və istismarı; 
• Mağazaların açılması; 
• İdxal-ixrac əməliyyatların aparılması; 
• Müxtəlif növ malların istehsalı və satışı. 
 
Müəssisənin hüquqi ünvanı 
 
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 yanvar ev 33A. 
 
Müəssisənin faktiki ünvanı 
 
Baki şəhəri, Nizami rayonu, Babək Prospekti, ev 33. 
 
Müəssisənin təsisçiləri 
 
31 dekabr 2021-ci il və 31 dekabr 2020-ci il tarixlərinə Müəssisənin təsisçiləri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr 
 2021-ci il, % 

31 dekabr 
 2020-ci il, % 

   

Ələkbərov Fizuli Həsən oğlu 100% - 
“Improteks” Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəni - 100% 
   

Cəmi 100% 100% 
 
Müəssisənin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 10 AZN olan 20 səhmdən ibarətdir. 
 
Təqdimat valyutası 
 
Başqa valyuta göstərilmədiyi halda hazırkı maliyyə hesabatları Azərbaycan manatı ilə (“AZN”) təqdim 
olunmuşdur. 
 
 
2. CƏMİYYƏTİN ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ 
 
Azərbaycan Respublikası 
 
Müəssisə fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasında həyata keçirir və nəticədə Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə 
bazarlarının inkişaf etməkdə olan bazar xüsusiyyətlərinə məruz qalır.  Neft ixrac edən bir ölkə kimi və neftin 
dövlət büdcəsinin həcmi, eləcə də dəyəri etibarı ilə əsas paya sahib olduğu üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı neftin 
dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə aslıdır. 
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2. CƏMİYYƏTİN ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ (davamı) 
 
Bu səbəbdən sözügedən sahənin qiymətlərində yaranan fərqlər iqtisadiyyat üzərində böyük təsirə malikdir və 
neftin dəyərindəki kəskin dəyişikliklər valyutanın dəyərdən düşməsi, iqtisadiyyat və sənaye sahələrinin 
inkişafında ləngimələr, həmçinin pul vəsaitlərinin dövriyyəsində yaranan qeyri-sabitlik kimi bu və ya digər 
makroiqtisadi faktorların mövcudluğuna gətirib çıxarır. 

Azərbaycan nefti 2021-ci il ərzində neft birjalarında yüksəliş tendensiyası göstərmişdir. “Azeri Light” markalı 
neftin bir barelinin qiyməti artaraq 82.07 dollar olmuşdur. Azərbaycanda sənayenin strukturunda da qeyri-neft-
qaz sektorunun xüsusi çəkisi daha sürətlə artır. Azərbaycan dördüncü sənaye inqilabının tələblərinə uyğun 
inkişaf edir. İlin ikinci yarısında Avropada təşviş yarandı. 
 
Təbii qazın qiyməti artmağa başladı və bir neçə dəfə tarixi rekordları yenilədi. Sonuncu ən yüksək göstərici 
dekabrın 21-də əldə olundu. Həmin vaxt Avropada “mavi yanacağın” birja qiyməti min kubmetr üçün 2,150 
ABŞ dollarına çatdı. Bu hadisələrin fonunda enerji bazarı iştirakçılarının diqqəti Azərbaycana yönəlib. İlkin 
olaraq, bu il ölkənin Avropaya 5 milyard kubmetrədək qaz ixrac edəcəyi planlaşdırılsa da, 2021-ci ilin yanvar-
noyabr ayları ərzində faktiki ixrac həcmi 7,3 milyard kubmetr təşkil edib.  
 
2021-ci ildə dünyada hökm sürən dərin sosial-iqtisadi böhrana baxmayaraq, bir çox əsas sahələr üzrə inkişaf 
templəri qorunub saxlanıldı. 2021-ci ildə eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa 
işlərinə başlanıldı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə 500 milyonuncu ton neft ixrac edildi, Azərbaycan və 
Türkmənistan “Dostluq” yatağının birgə işlənməsi haqqında razılığa gəldilər, qeyri-neft ixracı tarixi rekorda 
çatdı. 
 
Bu il dünya üçün ikinci “koronavirus ili” oldu. Əgər 2020-ci il şok effekti qlobal iqtisadiyyata ciddi zərbə 
vurmuşdusa, 2021-ci ildə dünya tədricən özünə gəlməyə başladı. 
 
Böhran idarəetməsi dövrü 2020-ci ilin martından başlamış və 2021-ci ilin aprelində yekunlaşmışdır. Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyilə Azərbaycan dövləti eyni vaxtda pandemiya, quraqlıq, aşağı neft qiymətləri və 
Ermənistanın hərbi təxribatına qarşı böhran idarəetməsi nümunəsi göstərdi. 2021-ci ilin ortalarına doğru resesiya 
dayandı və iqtisadi artım bərpa olundu. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə nəticələrinə, eyni zamanda 
vaksinləşmə siyasətinə görə öncül mövqe tutmaqla yanaşı, həm də qlobal səviyyədə töhfəsini verdi. 
 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2021-ci ilin yekunları üzrə ÜDM-in artımını 5.1 faiz proqnozlaşdırıb. Eyni zamanda, 
Dünya Bankı da Azərbaycanda 2021-ci ildə iqtisadiyyatın artımını 2.9 faizdən 5 faizədək proqnozlaşdırıb. 
Proqnozlara əsasən, 2021-ci ildə qeyri-neft sektorunun artımı xidmət, kənd təsərrüfatı sahələrinin və sənayenin 
artımı nəticəsində 7.1 faiz təşkil edəcək. 
 
29 yanvar 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti uçot dərəcəsinin 6.25% 
səviyyəsində dəyişməz saxlanılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 5.75%, yuxarı 
həddi isə 6.75% səviyyəsində saxlanılmışdır. 17 dekabr 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Bankının İdarə Heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 7.25%, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6%, yuxarı həddi isə 8.25% 
səviyyəsində müəyyən edilmişdir. İllik inflyasiyanın artması əsasən dünya birja əmtəələrinin bahalaşması və 
qlobal təchizat zəncirində problemlər kimi xarici mənşəli təklif və xərc şokları ilə izah edilir. Profisitli tədiyə 
balansı və qəbul edilmiş makroiqtisadi platforma risk balansında artırıcı amilləri ortamüddətli perspektivdə 
neytrallaşdırma potensialına malikdir.
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2. CƏMİYYƏTİN ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ (davamı) 
 
2022-ci ilə qəbul edilmiş dövlət büdcəsində neft transfertlərinin əvvəlki illə müqayisədə artması milli 
valyutanın məzənnəsinin dayanıqlığını dəstəkləyəcəkdir. Digər tərəfdən anti-inflyasiya xarakterli pul siyasəti 
daxili tələbin monetar amillərin tarazlı səviyyədə qorunmasına xidmət edəcəkdir. Müvəqqəti xarici və daxili 
xərc amillərinin qiymətlərə təsiri neytrallaşdıqca, balanslaşdırıcı rol oynayan amonetar amillərin inflyasiyaya 
azaldıcı təsirləri güclənəcəkdir. 
 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 2965 nömrəli Sərəncamının icrası ilə 
əlaqədar minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 2022-ci il yanvarın 1-dən 300 manat müəyyən edilsin. 2021-ci 
ilin yanvar-noyabr aylarında muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2020-ci ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 2,9 faiz artaraq 724,1 manat təşkil etmişdir. 01 yanvar 2021-ci il tarixindən icbari tibbi sığortanın 
tətbiqinə başlanıldı. Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış 
əməyin ödənişi fondunun 8,000 manata qədər olan hissəsindən ödənilən sığorta haqqının məbləğinə 2022-ci il 
yanvarın 1-dək 50 faiz güzəşt tətbiq edilir. Bu o deməkdir ki, 2022-ci il yanvarın 1-dək qeyri-dövlət və qeyri-
neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8,000 manata 
qədər olan hissəsindən 1%, 8,000 manatdan yuxarı olan hissəsindən isə 0.5% miqdarında icbari tibbi sığorta 
haqqı tutulacaq. 
 
2022-ci ildən etibarən isə sözügedən sektor üzrə işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi 
fondunun 8,000 manata qədər olan hissəsindən 2% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqının tutulması müəyyən 
olunub. 
 
 
3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTİ 
 
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsası 
 
Müəssisənin hazırki maliyyə hesabatları Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Komitəsinin 
(“MUBSK”) buraxdığı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq 
hazırlanmışdır. Hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq edilmiş əsas mühasibat uçotu prinsipləri 
aşağıda təqdim olunur. Həmin prinsiplər təqdim olunmuş bütün dövrlərə ardıcıl qaydada tətbiq edilmişdir. 
 
Maliyyə hesabatları ilkin dəyər metoduna əsasən tərtib edilmişdir. 
 
Fasiləsizlik prinsipi 
 
Maliyyə hesabatları Müəssisənin yaxın gələcəkdə fəaliyyətini normal şərtlər altında davam etdirəcəyi ehtimalı 
nəzərə alınaraq hazırlanmışdır. 
 
Rəhbərlik hesab edir ki, Müəssisə yaxın gələcəkdə ləğv olunacağına, habelə fəaliyyətini dayandırmağa və ya 
Azərbaycan Respublikasının Qanunları və ya normativ aktları əsasında kreditorlara qarşı müdafiə axtarışına 
istək və ya ehtiyac olmadan fəaliyyətini davam etdirəcək. Buna görə, aktivlər və öhdəliklər adi fəaliyyətin 
gedişində Müəssisənin aktivləri reallaşdırmaq və öhdəlikləri yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik olduğu 
fərziyyəsi ilə hesabatlarda əks etdirilmişdir. Bəzi fərdi maliyyə hesabatları standartları, Rəhbərlik tərəfindən 
Müəssisənin davamlılıq prinsipinə dair dəyərləndirmənin aparılması üzrə konkret tələbləri nəzərə alınmalı olan 
müəyyən məsələləri və daimilik prinsipi ilə əlaqədar bir sıra açıqlamaların hesabatlara daxil edilməsini əhatə 
edir. 
 
Davamlılıq prinsipi təxminlərin Rəhbərlik tərəfindən dəyərləndirilməsi zamanı naməlum olan gələcək 
hadisələr və ya şərtlər üzrə müəyyən fərziyyələrin edilməsi vacibdir. 
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3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTİ (davamı) 
 
Cari və uzunmüddətli təsnifat 
 
Müəssisə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda aktiv və öhdəlikləri cari/uzunmüddətli təsnifat əsasında təqdim 
edir. Aktiv aşağıdakı hallarda cari aktiv kimi təsnif edilir: 
 
• Normal əməliyyat dövründə satılması gözlənilir və ya satılması və ya istifadəsi planlaşdırılır; 
• Əsasən ticarət məqsədləri üçün saxlanılır; 
• Hesabat tarixindən on iki ay sonra reallaşdırılması gözlənilir; və ya 
• Hesabat tarixindən sonra ən azı on iki ay ərzində öhdəliyi ödəmək üçün mübadiləsi və ya istifadəsi 

məhdudlaşdırıldığı hallar istisna olmaqla pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentidir. 
 
Bütün digər aktivlər uzunmüddətli aktivlər kimi təsnif edilir. 
 
Öhdəlik aşağıdakı hallarda cari öhdəlik kimi təsnif edilir: 
 
Normal əməliyyat dövründə ödənilməsi gözlənilir; 
 
• Əsasən ticarət məqsədləri üçün saxlanılır; 
• Hesabat tarixindən sonra on iki ay ərzində ödənilməlidir; və ya 
• Hesabat tarixindən sonra ən azından on iki ay ərzində öhdəliyin ödənilməsini təxirə salmaq üçün şərtsiz 

hüquq yoxdur. 
 
Cəmiyyə bütün digər öhdəlikləri uzunmüddətli öhdəliklər kimi təsnif edir. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri və öhdəlikləri uzunmüddətli aktiv və öhdəliklər kimi təsnif edilir. 
 
Xarici valyutanın çevrilməsi 
 
Müəssisənin funksional valyutası həmin Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutası hesab 
edilir. Müəssisənin funksional valyutası, eləcə də hesabat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası 
olan AZN-dir. 
 
Monetar aktiv və öhdəliklər, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“ARMB”) müvafiq hesabat tarixinə 
qüvvədə olan rəsmi valyuta məzənnəsinə əsasən hər bir 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 hər bir Müəssisənin funksional valyutasına çevrilməsi nəticəsində yaranan 
müsbət və mənfi məzənnə fərqləri mənfəət və zərər hesabatında 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. 
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3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTİ (davamı) 
 
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Müəssisə aşağıda göstərilən valyuta məzənnələrindən istifadə 
etmişdir: 
 

 31 dekabr 
2021-ci il 

31 dekabr 
2020-ci il 

   

AZN/Avro 1.9265 2.0890 
AZN/ABŞ Dolları 1.7000 1.7000 

 
Maliyyə alətləri – əsas qiymətləndirmə üsulları 
 
Təsnifat formalarından asılı olaraq maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə və ya amortizasiya olunmuş dəyərdə qeydə 
alınır. Həmin qiymətləndirmə üsulları aşağıda əks etdirilir. 
 
Ədalətli dəyər ölçmə tarixində bazar iştirakçıları arasında aparılan müntəzəm əməliyyatlar zamanı aktivin 
satılmasından alına bilən və ya öhdəliyin köçürülməsinə görə ödənilə bilən məbləğdir. Ədalətli dəyər 
ölçülərkən aktivin satılması və ya öhdəliyin köçürülməsi əməliyyatının aşağıdakı yerlərdən birində aparılması 
ehtimal edilir: 
 
• aktivin və ya öhdəliyin əsas bazarı; və ya 
• əsas bazar olmayanda, aktivin və ya öhdəliyin ən əlverişli bazarı. 
 
Müəssisənin əsas və ya ən əlverişli bazara çıxışı olmalıdır. Aktivin və ya öhdəliyin ədalətli dəyəri bazar 
iştirakçıları aktivi və ya öhdəliyi qiymətləndirərkən istifadə etdiyi fərziyyələri istifadə etməklə ölçülür və 
ehtimal edilir ki, bazar iştirakçıları bu zaman öz hərəkətlərində ən yaxşı iqtisadi mənafelərini güdürlər. 
 
Qeyri-maliyyə aktivinin ədalətli dəyəri ölçülərkən bazar iştirakçısının, aktivi maksimal və ən yaxşı şəkildə 
istifadə etməklə və ya həmin aktivi maksimal və ən yaxşı şəkildə istifadə edəcək digər bazar iştirakçısına 
satmaqla, iqtisadi fayda əldə etmək qabiliyyəti nəzərə alınır. 
 
Müəssisə mövcud şəraitdə münasib olan və ədalətli dəyəri ölçmək üçün kifayət qədər məlumatları olan, 
müvafiq bazar məlumatlarını maksimal istifadə edən və müşahidə edilməyən məlumatların istifadəsini 
minimuma endirən qiymətləndirmə üsullarını istifadə edir. 
 
Maliyyə hesabatlarında ədalətli dəyəri ölçülən və ya təqdim edilən bütün aktivlər və öhdəliklər ədalətli dəyərin 
ölçülməsi üçün ümumiyyətlə əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli giriş məlumatları əsasında ədalətli dəyər 
iyerarxiyasının daxilində aşağıda təsvir olunan kateqoriyalara bölünür: 
 
• Səviyyə 1 – Oxşar aktivlər və ya öhdəliklər üçün fəal bazarlarda kvotasiya edilmiş (təshih edilməmiş) 

qiymətləri mövcud olanlar. 
• Səviyyə 2 – Ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli giriş məlumatları birbaşa 

və ya dolayısı ilə müşahidə edilən qiymətləndirmə üsulları. 
• Səviyyə 3 – Ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli olan ən aşağı səviyyəli giriş məlumatları 

müşahidə edilməyən qiymətləndirmə üsulları. 
 
Maliyyə hesabatlarında dövri şəkildə tanınan aktivlər və öhdəliklər üçün Müəssisə hər hesabat dövrünün 
sonunda kateqoriyalara bölməni yenidən qiymətləndirərək iyerarxiyanın daxilində Səviyyələr arasında 
köçürmələrin baş verib-vermədiyini müəyyən edir (ədalətli dəyərin ölçülməsi üçün ümumiyyətlə əhəmiyyətli 
olan ən aşağı səviyyəli giriş məlumatları əsasında). 
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3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTİ (davamı) 
 
İlkin dəyər alış tarixinə aktivi almaq üçün ödənilmiş pul vəsaitləri və ya pul vəsaitləri ekvivalentlərinin 
məbləğini və yaxud verilmiş digər resursların ədalətli dəyərini əks etdirir və əməliyyat xərclərini ehtiva edir. 
İlkin dəyərlə qiymətləndirmə yalnız bazar qiymətləri olmayan və ədalətli dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə 
bilməyən pay alətlərindəki investisiyalara tətbiq edilir. 
 
Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı, buraxılması və ya satışı ilə 
bağlıdır. 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 əməliyyat xərclərinə daxil edilmir. 
 
Amortizasiya olunmuş maya dəyəri əsas məbləğin qaytarılmasını çıxmaqla, lakin hesablanmış faizləri daxil 
etməklə, maliyyə aktivləri üçün isə gözlənilən kredit zərərləri (GKZ) üçün ehtiyatı 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 (verilmə  zamanı təxirə salınmış komissiyalar daxil olmaqla, əgər varsa) ayrıca 
göstərilmir və  maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda müvafiq maddələrin 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 bölüşdürülməsi 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 edilən faiz dərəcəsidir. 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. İlkin tanınma zamanı alınmış və ya yaranmış kredit 
üzrə dəyərsizləşmiş aktivlər üçün effektiv faiz dərəcəsi kredit riski nəzərə alınaraq uyğunlaşdırılır, yəni 
müqavilə üzrə ödənişlər deyil, ilkin tanınmada gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkətinə əsasən hesablanır. 
 
Maliyyə aktivləri 
 
İlkin tanınma və ölçmə 
 
Maliyyə aktivləri ilkin tanınmada sonradan amortizasiya hesablanmış dəyərlə, digər ümumi gəlir (DMG) 
vasitəsilə ədalətli dəyərlə tanınan aktivlər və ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən 
alətlər kimi təsnifləşdirilir. 
 
İlkin tanınmada maliyyə aktivlərinin təsnifatı maliyyə aktivləri üzrə müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş pul 
vəsaitlərinin hərəkətinin xüsusiyyətlərindən və Müəssisənin bunları idarə etmək üçün seçdiyi biznes modeldən 
asılıdır. 
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3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTİ (davamı) 
 
Əhəmiyyətli maliyyələşdirmə komponentinin daxil olmadığı və ya Müəssisənin praktik vasitənin tətbiq etdiyi 
ticarət debitor borcları istisna olmaqla Müəssisə ilk öncə maliyyə aktivlərini ədalətli dəyərlə ölçür və ədalətli 
dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən alətlər kimi tanınan aktivlər üçün əməliyyat xərclərini 
əlavə edir. 
 
Maliyyə aktivinin amortizasiya dəyəri ilə və ya DMG vasitəsilə ədalətli dəyərlə təsnifləşdirilməsi və ölçülməsi 
üçün qalan əsas məbləğ üzrə yalnız əsas məbləğin və faizlərin ödənilməsini (“YƏMFÖ”) təşkil edən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti yaradılmalıdır. Bu qiymətləndirməyə “YƏMFÖ testi” deyilir və bu, hər bir alət üzrə 
ayrıca aparılır. 
 
Müəssisənin maliyyə aktivlərini idarə etmək üçün seçdiyi biznes modeli, onun pul vəsaitlərinin hərəkətini 
yaratmaq məqsədilə maliyyə aktivlərinin idarəedilməsi metodunu təsvir edir. Başqa sözlə, Müəssisənin biznes 
modeli pul vəsaitlərinin hərəkətinin müqavilədən, maliyyə aktivlərinin satışından və ya onların hər ikisindən 
yaranacağını müəyyən edir. 
 
Qanunvericiliklə və ya bazar razılaşmaları ilə ümumi şəkildə müəyyən edilmiş müddət ərzində aktivlərin 
çatdırılmasını tələb edən maliyyə aktivlərinin alınması və ya satılması əməliyyatları alqı-satqı tarixində, yəni 
Müəssisə aktivi almaq və ya satmaq öhdəliyini üzərinə götürdüyü tarixdə tanınır. 
 
Sonrakı ölçülmə 
 
Sonrakı ölçülmə məqsədilə maliyyə aktivləri dörd kateqoriyaya təsnifləşdirilir: 
 
• Amortizasiya olunmuş dəyərlə maliyyə aktivləri; 
• Məcmu gəlirləri və zərərləri yenidən bölüşdürməklə DMG vasitəsilə ədalətli dəyərlə maliyyə aktivləri; 
• Uçotdan çıxarılanda məcmu gəlirləri və zərərləri yenidən bölüşdürmədən DMG vasitəsilə ədalətli dəyərlə 

maliyyə aktivləri; 
• Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən maliyyə aktivləri. 
 
Amortizasiya olunmuş dəyərlə maliyyə aktivləri 
 
Bu kateqoriya Müəssisəyə daha uyğundur. 
 
Aşağıdakı hər iki şərt yerinə yetirilərsə, Müəssisə maliyyə aktivini amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçməlidir: 
 
• Maliyyə aktivi biznes modeli çərçivəsində və onlarla bağlı müqavilə üzrə pul vəsaitlərini toplamaq 

məqsədilə saxlanılır; və 
• Maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən olunmuş tarixlərdə qalan əsas məbləğ üzrə əsas 

vəsaitlərdən və faizdən ibarət olan pul vəsaitlərinin yaranmasına səbəb olur. 
 
Amortizasiya olunmuş dəyərlə maliyyə aktivləri sonradan Effektiv Faiz Dərəcəsi (EFD) metodundan istifadə 
etməklə ölçülür və dəyərsizləşmə hesablanır. Gəlir və zərərlər mənfəət və ya zərərdə aktiv uçotdan çıxarılanda, 
dəyişiklik ediləndə və ya dəyərsizləşəndə tanınır. 
 
Müəssisənin bütün maliyyə aktivləri amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.
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Aşağıdakı hər iki şərt yerinə yetirilərsə, Müəssisə borc alətlərini DMG ilə ədalətli dəyərlə ölçməlidir: 
 
• Maliyyə aktivi biznes modeli çərçivəsində və onlarla bağlı həm müqavilə üzrə pul vəsaitlərini toplamaq, 

həm də satılmaq məqsədilə saxlanılır; və 
• Maliyyə aktivi üzrə müqavilə şərtləri müəyyən olunmuş tarixlərdə qalan əsas məbləğ üzrə əsas 

vəsaitlərdən və faizdən ibarət olan pul vəsaitlərinin yaranmasına səbəb olur. 
 
DMG ilə ədalətli dəyərlə borc alətləri üçün faiz gəliri, xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi və 
dəyərsizləşmə zərərləri və ya qaytarmalar mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatda tanınır 
və amortizasiya hesablanmış dəyərlə maliyyə aktivləri ilə eyni qaydada hesablanır. Ədalətli dəyərdə qalan 
dəyişikliklər DMG ilə tanınır. Uçotdan çıxarılanda DMG-də tanınmış məcmu ədalətli dəyərdə dəyişiklik 
mənfəət və ya zərərə yenidən bölüşdürülür. 
 
Müəssisənin DMG ilə ədalətli dəyərlə borc alətləri mövcud deyil. 
 
DMG ilə ədalətli dəyərlə maliyyə aktivləri (kapital alətləri) 
 
İlkin tanınmada Müəssisə 32 saylı “Maliyyə alətləri: Təqdimatı” adlı MUBS əsasında kapital tərifinə uyğun 
olan bəzi kapital investisiyalarını ticarət üçün saxlanılan alətlər kimi deyil, kapital alətləri kimi təsnif etmək 
üçün yekun seçim edə bilər. Belə təsnifat alətlər üzrə fərdi şəkildə müəyyən edilir. 
 
Bu kapital alətləri üzrə gəlir və zərərlər heç zaman mənfəət və ya zərərə aid edilmir. Ödəmə hüququ müəyyən 
ediləndə, dividendlər mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatda digər gəlir kimi tanınır. 
Lakin Müəssisə alətin dəyərinin bir hissəsinin qaytarılması olan belə daxilolmalardan faydalanırsa, belə gəlirlər 
DMG-də tanınır. DMG vasitəsilə ədalətli dəyərlə kapital alətləri üzrə dəyərsizləşmənin qiymətləndirilməsi 
aparılmır. 
 
Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə aktivləri 
 
Müəssisənin saxladığı ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə aktivlərinə ticarət 
üçün saxlanılan maliyyə aktivləri, ilkin tanınmada ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan maliyyə aktivləri və ya ədalətli dəyərlə ölçülməsi mütləq olan aktivlər daxildir. 
 
Yaxın zamanda satış və ya yenidən alış məqsədi ilə əldə olunarsa, maliyyə aktivləri ticarət üçün saxlanılan 
aktivlər kimi təsnif olunur. Effektiv hecinq alətləri kimi təyin olunmayan törəmə alətlər, o cümlədən ayrılmış 
əlaqədar törəmə alətlər də satış üçün saxlanılan aktivlər kimi təsnif olunur. Yalnız əsas məbləğ və faizlərin 
ödənilməsini təşkil etməyən pul vəsaitlərinin hərəkətini yaradan maliyyə aktivləri, biznes modeldən asılı 
olmayaraq, mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərlə təsnifləşdirilir. Borc alətlərinin amortizasiya hesablanmış 
dəyərlə və ya DMG vasitəsilə ədalətli dəyərlə təsnifləşdirilməsi üçün yuxarıda təsvir edilən meyarlara 
baxmayaraq borc alətləri, bununla uçot uyğunsuzluğu aradan qaldırılar və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldılarsa, 
ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə aktivləri kimi təyin edilə bilər. 
 
Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə aktivləri maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda ədalətli dəyərlə tanınır, ədalətli dəyərdə xalis dəyişikliklər isə mənfəət və ya zərər və digər məcmu 
gəlir haqqında hesabatda tanınır.
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Hibrid müqavilənin tərkib hissəsi olan, maliyyə öhdəliyini və ya qeyri-maliyyə əsas müqaviləni ehtiva etdirən 
asılı törəmə alət, aşağıdakı hallarda əsas müqavilədən ayrılır və ayrıca alət kimi uçota alınır: iqtisadi 
xüsusiyyətlər və risklər əsas müqavilə ilə sıx əlaqəli deyildir, asılı törəmə alətlə eyni şərtləri olan ayrıca alət 
törəmə alət anlayışına uyğundur və hibrid müqavilə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
etdirilməyən alət kimi ölçülmür. Asılı törəmə alətlər ədalətli dəyərlə ölçülür, ədalətli dəyərdə dəyişikliklər 
mənfəət və ya zərərdə tanınır. Müqavilə əsasında tələb olunacaq pul vəsaitlərinin hərəkətini əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişən müqavilənin şərtlərində dəyişiklik olanda və ya maliyyə aktivi ədalətli dəyərinin dəyişməsi 
mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən aktivlər kateqoriyasından xaric yenidən təsnifləşdiriləndə yenidən 
qiymətləndirmə aparılır. 
 
Maliyyə aktivinə dair əsas müqaviləni ehtiva etdirən hibrid müqavilə daxilində asılı törəmə alət ayrıca uçota 
alınmır. Maliyyə aktivi, asılı törəmə alətlə birlikdə, tam şəkildə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya 
zərərdə əks etdirilən maliyyə aktivi kimi təsnifləşdirilməlidir. 
 
Uçotdan çıxarma 
 
Maliyyə aktivi (və ya müvafiq hallarda maliyyə aktivinin bir hissəsi və ya analoji maliyyə aktivləri qrupunun 
bir hissəsi) aşağıdakı hallarda uçotdan (yəni Müəssisənin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından) çıxarılır: 
 
• Aktivdən pul vəsaitlərini əldə etmək hüquqlarının müddəti başa çatmışdır; 
• Müəssisə özünün aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüquqlarını üçüncü tərəfə köçürmüş və ya üzərinə 

aktivdən pul vəsaitlərini “tranzit” razılaşması əsasında tam məbləğdə və çox yubanmadan ödəmək 
öhdəliyini götürmüşdür; və ya Müəssisə: (a) aktiv üzrə risk və səmərələrin böyük hissəsini köçürmüş; (b) 
aktiv üzrə risk və səmərələrin böyük hissəsini nə köçürmüş, nə də özündə saxlamış, lakin aktiv üzrə 
nəzarət hüququnu köçürmüşdür. 

 
Müəssisə aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüququnu köçürdükdə və ya “tranzit” razılaşmasına qoşulduqda, 
mülkiyyət hüququ ilə bağlı risk və faydaları saxlayıb-saxlamadığını və nə dərəcədə saxladığını qiymətləndirir. 
Müəssisə nə aktiv üzrə risk və səmərələrin böyük hissəsini köçürmüş, nə də özündə saxlamışdırsa, nə də aktiv 
üzrə nəzarət hüququnu köçürmüşdürsə, aktiv Müəssisənin həmin aktivdə davam edən iştirakı həddində əks 
etdirilir. Bu halda Müəssisə əlaqəli öhdəliyi də tanıyır. Köçürülmüş aktiv və əlaqəli öhdəlik Müəssisənin 
saxladığı hüquq və öhdəlikləri əks etdirən əsaslarla ölçülür. 
 
Aktivdə iştirakın köçürülmüş aktiv üzrə zəmanət formasında davam etməsi aktivin ilkin balans dəyəri və 
Müəssisədən tələb oluna biləcək maksimal ödəniş məbləğindən daha az olanı ilə ölçülür. 
 
Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi 
 
Müəssisə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunmayan bütün borc alətləri üçün gözlənilən 
kredit zərərləri (GKZ) üçün ehtiyatı tanıyır. GKZ müqaviləyə uyğun olaraq ödəniləcək müqavilədə nəzərdə 
tutulan pul vəsailətinin hərəkəti ilə Müəssisənin alınmasını gözlədiyi bütün pul vəsaitlərinin hərəkəti arasında 
fərqi ilkin effektiv faiz dərəcəsinə yaxın dərəcə ilə diskontlaşdırmaqla müəyyən edilir. 
 
GKZ iki mərhələdə müəyyən edilir. İlkin tanınmadan sonra kredit riski əhəmiyyətli artmayan kredit öhdəlikləri 
üçün GKZ növbəti 12 aylıq dövr ərzində mümkün olan defolt hadisəsindən irəli gələn kredit zərərləri üçün 
ayrılır (12 aylıq GKZ). İlkin tanınmadan sonra kredit riski əhəmiyyətli artan kredit öhdəlikləri üzrə kredit 
ehtiyatı aktivin qalan müddəti ərzində yaranması gözlənilən kredit zərərlərinə (aktivin müddəti ərzində 
gözlənilən kredit zərəri və ya AMəGKZ) əsaslanır. 
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Ticarət debitor borcları üçün Müəssisə GKZ-nin hesablanmasında sadələşdirilmiş yanaşma tətbiq edir. 
 
Beləliklə, Müəssisə kredit riskində dəyişiklikləri izləmir, əvəzinə hər hesabat tarixində AMəGKZ əsasında 
kredit zərərini tanıyır. 
 
DMG ilə ədalətli dəyərlə borc alətləri üçün Müəssisə aşağı kredit riskinin sadələşdirilməsini tətbiq edir. Hər 
bir hesabat tarixində Müəssisə lazımsız xərc və ya səy sərf etmədən əldə edilə bilən bütün əsaslı və təsdiqlənən 
məlumatlardan istifadə edərək borc alətinin aşağı kredit riskinə məruz qalıb-qalmadığını qiymətləndirir. Belə 
qiymətləndirmə apararkən Müəssisə borc alətinin daxili kredit reytinqini yenidən qiymətləndirir. Bundan əlavə, 
Müəssisə müqavilə ödənişləri 90 gündən çox gecikdiriləndə kredit riskində əhəmiyyətli artımın mövcud 
olduğunu hesab edir. 
 
Müqavilə üzrə qalan məbləğlərin tam şəkildə Müəssisənin saxladığı hər hansı kredit təminatları nəzərə 
alındıqdan əvvəl əldə edilə bilməsi ehtimalının zəif olduğuna işarə edən daxili və ya xarici məlumat mövcud 
olduğu təqdirdə maliyyə aktivi üzrə defoltun baş verdiyi hesab edilə bilər. Maliyyə aktivi müqavilə ilə nəzərdə 
tutulmuş pul vəsaitlərinin hərəkətinin bərpa ediləcəyi əsaslı olaraq gözlənilməyəndə silinir. 
 
Maliyyə öhdəlikləri 
 
İlkin tanınma və ölçmə 
 
Maliyyə öhdəlikləri ilkin tanınma zamanı, müvafiq olaraq, ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 
əks olunan maliyyə öhdəlikləri, kreditlər və borc öhdəlikləri və ya effektiv hecinqdə hecinq aləti kimi təyin 
olunmuş törəmə alətləri kimi təsnif edilir. 
 
Maliyyə öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanınır və kreditlər, borclar və kreditor borcları halında birbaşa 
aid edilən əməliyyat xərcləri çıxılır. Müəssisənin maliyyə öhdəliklərinə ticarət və digər kreditor borcları 
daxildir. 
 
Sonrakı ölçmə 
 
Maliyyə öhdəliklərinin ölçülməsi onların aşağıda göstərilən təsnifatından asılıdır: 
 
Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə öhdəlikləri 
 
Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə öhdəlikləri və ticarət üçün saxlanılan 
maliyyə öhdəlikləri və ilkin tanınmada Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə 
öhdəlikləri kimi təyin edilmiş maliyyə öhdəlikləri daxildir. 
 
Maliyyə öhdəlikləri yaxın zamanda geri alınmaq məqsədilə qəbul edilirsə ticarət üçün saxlanılan öhdəliklər 
kimi təsnifləşdirilir. Bu kateqoriyaya eyni zamanda 9 saylı MHBS-də müəyyən edildiyi qaydada hecinq 
münasibətlərində hecinq aləti kimi təyin olunmayan törəmə maliyyə alətləri daxildir. Ayrılmış əlaqəli törəmə 
alətlər də effektiv hecinq aləti kimi təyin edilmədiyi hallarda ticarət üçün saxlanılan alətlər kimi təsnifləşdirilir. 
 
Ticarət üçün saxlanılan öhdəliklər üzrə gəlir və ya zərərlər mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınır.
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İlkin tanınma tarixində ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə öhdəlikləri kimi 
tanınmış öhdəliklər ilkin tanınma tarixində və yalnız 9 saylı MHBS-də nəzərdə tutulan meyar qarşılananda 
təyin olunur. Müəssisə hər hansı maliyyə öhdəliyini ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan öhdəlik kimi təyin etməmişdir. 
 
Kreditlər və borc öhdəlikləri 
 
İlkin tanınmadan sonra faiz hesablanan kreditlər və borc öhdəlikləri daha sonra effektiv faiz dərəcəsi 
metodundan istifadə etməklə amortizasiya hesablanmış dəyərlə qiymətləndirilir. Gəlirlər və zərərlər mənfəət 
və ya zərərdə öhdəliklərin tanınması dayandırıldıqda, eləcə də amortizasiya prosesi vasitəsilə əks etdirilir. 
Amortizasiya hesablanmış dəyər satınalma zamanı tətbiq edilən endirimi və ya əlavə qiyməti və effektiv faiz 
dərəcəsinin ayrılmaz hissəsi olan haqq və xərcləri nəzərə almaqla hesablanır. EFD-nin amortizasiyası mənfəət 
və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatda maliyyə xərclərinə daxil edilir. Bu kateqoriya faiz 
hesablanan kreditlərə və borc öhdəliklərinə tətbiq edilir. 
 
Tanınmanın dayandırılması 
 
Maliyyə öhdəliyinin tanınması bu halda dayandırılır ki, həmin öhdəlik ya dayandırılmış, ya ləğv olunmuş, ya 
da müddəti bitmiş olsun. Əgər mövcud maliyyə öhdəliyi həmin kreditor qarşısında fərqli şərtlərlə başqa 
öhdəliklə əvəz edilərsə və ya mövcud öhdəliyin şərtləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilərsə, bu cür əvəzedilmə 
və ya dəyişiklik ilkin öhdəliyin tanınmasının dayandırılması və yeni öhdəliyin tanınması kimi qəbul edilir və 
müvafiq balans dəyərlərindəki fərq mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatda öz əksini 
tapır. 
 
Maliyyə alətlərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi 
 
Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin tanınmış məbləğlərini qarşılıqlı əvəz etmək üçün qanuni hüquqa 
malik olduğu və ya hesablaşmanı xalis əsasda həyata keçirmək, ya da eyni vaxtda aktivi reallaşdırmaq və 
öhdəliyi yerinə yetirmək niyyəti olduğu halda, qarşılıqlı əvəzləşdirir və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda 
xalis məbləğ kimi təqdim edir. 
 
Ticarət və digər debitor borcları 
 
Ticarət və sair debitor borcları ilk öncə ədalətli dəyərlə tanınır və sonra effektiv faiz metodundan istifadə 
etməklə, gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyatı çıxaraq, amortizasiya hesablanmış dəyərlə ölçülür. Debitor 
borcları Müəssisənin müəyyən şərtsiz asılı olaraq ödəniş almaq hüququndan ibarətdir. 
 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə kassada olan nağd pul, bank hesablarındakı tələb edilənədək 
əmanət və ilkin ödəmə müddəti üç ay və ya az olan digər qısamüddətli və yüksək likvidli investisiyalar daxildir. 
 
Kreditor borcları 
 
Kreditor borcları qarşı tərəfin müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi zamanı qeydə alınır. Kreditor 
borcları ilkin olaraq ədalətli dəyərdə uçota alınır və sonradan effektiv faiz metoduna əsasən amortizasiya 
olunmuş dəyərdə ölçülür.
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Borc öhdəlikləri 
 
Borc öhdəlikləri əvvəlcə borc öhdəlikləri ilə bağlı emissiya xərcləri çıxılmaqla, əldə edilmiş daxilolmaların 
ədalətli dəyərində qeydə alınır. Borc öhdəlikləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə amortizasiya 
olunmuş dəyərdə uçota alınır. 
 
Əsas vəsaitlərin tikintisini maliyyələşdirmək üçün alınmış borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri aktivi istifadəyə 
yararlı vəziyyətə gətirmək üçün onun tikintisinin tamamlanması və ya hazırlanması üçün tələb olunan dövr 
ərzində kapitallaşdırılır. Borc öhdəlikləri üzrə digər xərclər mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir. 
 
Mal-material ehtiyatları 
 
Mal və material ehtiyatları, ən aşağı maya dəyəri və xalis satış dəyəri ilə ifadə edilir. Mal və material 
ehtiyatlarının qiyməti, ehtiyatların ilkin qiymətləndirilmə və satılma ardıcıllığı üsulu ilə (İQSA) təyin edilir və 
birbaşa olaraq satınalma, hasilat, nəqliyyat və emal xərclərini əhatə edir. Mal və material ehtiyatlarının qalıq 
dəyəri, dəyərinin az olmasından asılı olaraq ya bu mal və material ehtiyatlarının maya dəyərinə əsasən, ya da 
xalis amortizasiya dəyərinə əsasən qiymətləndirilir. Xalis realizasiya dəyəri ehtiyatların dəyərindən aşağı 
olduğu təqdirdə, qalıq dəyər xalis satış qiymətinə qədər salınır və artıq məbləğ dərhal məcmu gəlirlər 
hesabatına daxil edilir. 
 
Gəlirlər 
 
15 saylı MHBS, müştərilərlə bağlanmış müqavilələr üzrə yaranan gəlirləri hesablamaq üçün beş mərhələli bir 
model təqdim edir. Gəlirlər, 15 saylı MHBS-yə uyğun olaraq Müəssisənin mal və xidmətlərin müştəriyə 
ötürülməsi hüququ üzrə ehtimalı əks etdirən məbləğdə tanınır. Müştərilərlə olan müqavilələrdən əldə edilən 
gəlirlər, Müəssisənin müştəriyə vəd edilmiş mal və ya xidmətin ötürülməsi yolu ilə icra öhdəliyini yerinə 
yetirdikdə tanınır. Mal və ya xidmət, müştəri həmin mal və ya xidmətin nəzarəti hüququna malik olduğu zaman 
ötürülür. Gəlirlər ƏDV və hər hansı endirimlər üzrə göstərilir. 
 
Əlaqəli tərəflər 
 
Əlaqəli tərəflər haqqında məlumat 24 saylı “Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar” adlı MUBS-yə uyğun olaraq 
açıqlanır. 
 
Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər. 
Bununla yanaşı, əlaqəli tərəflər arasında aparılan əməliyyatların şərtləri, müddətləri və məbləğləri əlaqəli 
olmayan tərəflər arasında aparılan əməliyyatlarla eyni olmaya bilər. Əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatların 
xarakterinə görə onlar kommersiya cəhətdən müstəqil tərəflər arasında həyata keçirilən əməliyyatların 
şərtlərinə uyğun hesab edilə bilməz. 
 
Mənfəət vergisi 
 
Hazırkı maliyyə hesabatlarında mənfəət vergisi hesabat tarixinə qüvvədə olan və ya əslində qüvvəyə minmiş 
müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq hesablanmışdır. Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış mənfəət 
vergisindən ibarətdir və bu və ya digər dövrdə vergi təsiri digər ümumi gəlirlərdə və ya bilavasitə kapitalda 
uçota alınan əməliyyatlar istisna olmaqla, mənfəət və ya zərər kimi əks etdirilir. 
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3. ƏSAS UÇOT SİYASƏTİ (davamı) 
 
Cari mənfəət vergisi, cari və əvvəlki dövrlər üzrə vergiyə cəlb edilən mənfəət və ya zərər ilə bağlı vergi 
orqanlarına ödəniləcək və ya onlardan geri alınacaq məbləği təşkil edir. Mənfəət vergisi olmayan digər vergilər 
əməliyyat xərcləri kimi qeydə alınır. 
 
İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar 
 
Əmək haqları, məvaciblər, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər, məzuniyyət və bülletenlər üzrə illik 
ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan imtiyazlar (misal üçün, səhiyyə və uşaq bağçası xidmətləri və 
ərzaq) Müəssisə işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. 
 
Xərclər 
 
Xərclər mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatda funksiyalarına görə əks etdirilir. 
Xərclərin xarakterinə uyğun kateqoriyaya ayrılması Müəssisənin əməliyyat funksiyasına əsaslanır. 
 
Əlavə Dəyər Vergisi 
 
Vergi orqanları satış və alış əməliyyatları üzrə əlavə dəyər vergisinin (“ƏDV”) xalis ödənilməsinə icazə verir. 
 
ƏDV üzrə kreditor borcu 
 
ƏDV üzrə kreditor borcu hesabat tarixində əvəzləşdirilmiş alışlar üzrə ƏDV-ni çıxmaqla, satış üzrə ƏDV 
məbləğidir. Satış ilə bağlı ƏDV vergi orqanlarına ödənilməli məbləğ satış üzrə ödəniş edildiyi tarixdə tanına 
bilər. Hesabat tarixində əvəzləşdirilməmiş satışlar üzrə ƏDV həmçinin ƏDV üzrə kreditor borcuna daxildir. 
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat yaradıldıqda, dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat lazım olduqda ƏDV 
daxil olmaqla, debitor borcunun ümumi məbləğində qeydə alınır. ƏDV üzrə müvafiq təxirə salınmış öhdəlik 
vergi məqsədləri üçün debitor borcu silinənə qədər saxlanılır. 
 
Əvəzləşdirilən ƏDV 
 
Əvəzləşdirilən ƏDV hesabat tarixində əvəzləşdirilməmiş alışlara aiddir. Əvəzləşdirilən ƏDV alışlar üçün 
ödəniş aparıldıqda satışlar üzrə ƏDV ilə əvəzləşdirilə bilər. 
 
ƏDV depozit hesabı 
 
Əlavə Dəyər Vergisi ("ƏDV") depozit hesabı sistemi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən 
2008-ci ildə tətbiq edilmişdir. 01 yanvar 2008-ci il tarixindən Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər əsasında 
ƏDV-nin geri qaytarılma məbləği vergi ödəyicisinin ƏDV depozit hesabına təqdim edilmiş ƏDV hesab-
fakturalarına uyğun olaraq həyata keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində ödənilmiş vergi məbləği hesab olunur.  
 
Bu moduldan istifadə edərək vergi ödəyicisi ƏDV hesab-fakturalarında göstərilən ƏDV məbləğini başqa vergi 
ödəyicisinin ƏDV depozit hesabına ödəyir. Eyni zamanda, gömrük komitəsinə ödənilməli olan bütün vergi 
növləri və idxal əməliyyatları üzrə ƏDV üzrə dövlət büdcəsinə vergi öhdəlikləri vergi ödəyiciləri tərəfindən 
ƏDV depozit hesabı vasitəsilə ödənilə bilər. Ödənilmiş məbləğlər haqqında məlumat Vergilər Nazirliyi 
tərəfindən Baş Dövlət Xəzinədarlığına ("DXA"), sonra isə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına 
("ARMB") ötürülür. ARMB Baş Xəzinədarlığın verdiyi məlumatlara əsasən, müvafiq yerli xəzinə orqanlarına 
məbləğlərin dəyişdirilməsini təmin edir. 
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Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicisinin şəxsi sənədlərində göstərilən məlumatlarda göstərilən məbləğlərin daxil 
edilməsini təmin edir. Mövcud sistem Vergilər Nazirliyinin Avtomatlaşdırılmış Vergi Məlumat Sistemi ilə 
əlaqələndirilir. Eyni zamanda, DXA və ARMB ilə onlayn məlumat mübadiləsi təşkil edildi. 
 
ƏDV depozit hesabının tətbiqi ödənişlərin və ƏDV-nin bərpa olunan məbləğlərinin vaxtında izlənilməsinə 
imkan verir. Vergi borcu olan vergi ödəyiciləri yalnız bu məbləğləri dövlət büdcəsinə köçürə bilərlər. Vergi 
ödəyiciləri banklara getmədən dövlət büdcəsinə, digər vergi ödəyicilərinin sub hesablarına və gömrük 
komitəsinə depozit hesabı vasitəsilə ödəniş edə bilərlər. Vergilər Nazirliyi xüsusi proqram təminatından 
istifadə edərək depozit hesabı vasitəsilə həyata keçirilən bütün əməliyyatları avtomatik idarə edir. 
 
ƏDV depozit hesabındakı qalıqların istifadəsi məhduddur və yalnız ƏDV və digər tətbiq olunan vergilərlə 
əlaqəli əməliyyatlar üçün istifadə edilə bilər. 
 
Nizamnamə kapitalı 
 
Müəssisənin nizamnamə kapitalı qeydiyyatdan keçmiş kapildan ibarətdir. 
 
Nizamnamə kapitalının həcmindəki dəyişikliklərin təsdiqlənməsi illik ümumi yığıncağın qərarı ilə həyata 
keçirilir. 
 
Alınmış avanslar 
 
Müştərilərdən alınan avanslar əvvəlcə öhdəlik kimi tanınacaq, lakin vaxt keçdikcə və / və ya Müəssisənin adi 
fəaliyyəti nəticəsində aktiv olacağı gözlənilir. Müştərilərdən alınan avanslar əvvəlcə alınan əvəzin ədalətli 
dəyəri və onlarla əlaqəli əməliyyat xərcləri ilə tanınır və sonradan amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə 
ölçülür. 
 
 
4. UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT TƏXMİNLƏRİ VƏ 

FƏRZİYYƏLƏR 
 
Müəssisənin 2 saylı qeyddə təsvir olunan mühasibat uçotu prinsipləri tətbiq edilərkən rəhbərlik aktiv və 
öhdəliklərin digər mənbələrdən əldə edilə bilən balans dəyərlərinə dair mühakimələr, qiymətəndirmələr və 
fərziyyələri istifadə etməlidir. Qiymətləndirmələr və əlaqəli fərziyyələr ötən dövrlərdə toplanmış təcrübəyə, 
eləcə də münasib hesab olunan digər amillərə əsaslanır. Faktiki nəticələr bu təxminlərdən fərqlənə bilər. 
Qiymətləndirmələr və onların əsasında dayanan fərziyyələr daim təhlil edilir. Uçot qiymətləndirmələrinə 
düzəlişlər yalnız müəyyən dövrə aiddirsə, həmin dövrdə tanınır, müəyyən dövrə və gələcək dövrlərə aiddirsə, 
həm cari, həm də gələcək dövrlərdə tanınır. Növbəti maliyyə ilində aktiv və öhdəliklərin balans dəyərlərində 
əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli risk yaradan, gələcək dövrlərə aid əsas fərziyyələr, eləcə 
də hesabat dövrünün sonuna qiymətləndirmə qeyri-müəyyənliyinin digər əsas mənbələri aşağıda təqdim edilir. 
Faktiki nəticələr həmin təxminlərdən fərqli ola bilər. 
 
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların ilkin uçotu 
 
Müəssisə adi fəaliyyət zamanı əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar aparır. 9 saylı MHBS standartı maliyyə-alətlərinin 
ilkin uçotunun onların ədalətli dəyərinə əsaslanmasını tələb edir. Mühakimələr bu cür əməliyyatlar üçün fəal 
bazar şəraiti olmadıqa əməliyyatların bazar və ya qeyri-bazar faiz dərəcələrində qiymətləndirildiyini 
müəyyənləşdirmək üçün tətbiq edilir. Mülahizələrin irəli sürülməsinin əsasını əlaqəli olmayan tərəflərlə analoji 
əməliyyatların qiymətinin müəyyən edilməsi və effektiv faiz dərəcəsinin təhlili təşkil edir. 
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Fəaliyyətin fasiləsizliyi 
 
Rəhbərlik, Müəssisənin yaxın gələcəkdə işini davam etdirəcəyini güman edir. Bu qərarı qəbul edərkən 
rəhbərlik Müəssisənin cari niyyətlərini və maliyyə vəziyyətini nəzərə aldı. Rəhbərlik, Müəssisənin 
təsisçisindən davamlı dəstək almaqla birgə, yaxın gələcəkdə aktivlərin fasiləsiz fəaliyyətinin davam etdirə 
biləcəyinə inanır. Bu şərtlər Müəssisəni növbəti on iki ay ərzində davamlı olaraq davam edə biləcəyini göstərir. 
 
Müəssisənin əməliyyatların həcmini nəzərə alaraq, normal fəaliyyət dövründə aktivlərini reallaşdıra və 
öhdəliklərini yerinə yetirə biləcəkdir. Bu maliyyə hesabatla, aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyərinə 
düzəlişləri, gəlirlər və xərclər barədə məlumatı və maliyyə vəziyyətinin təsnifatı haqqında hesabatı daxil etmir 
və belə düzəlişlər əhəmiyyətli ola bilər. 
 
Əsas vəsaitlərin faydalı istifadə müddəti 
 
Əsas vəsaitlərin faydalı istifadə müddətinin müəyyən edilməsi oxşar aktivlər ilə bağlı mövcud təcrübəyə əsasən 
peşəkar mülahizələr tətbiq etməklə aparılmışdır. Belə aktivlərlə bağlı gələcək iqtisadi faydalar əsasən onların 
istifadəsi nəticəsində əldə ediləcəkdir. Lakin avadanlığın texniki və kommersiya baxımından köhnəlməsi və 
aşınması kimi digər amillər bu aktivlərlə bağlı iqtisadi faydaların azaldılmasına gətirib çıxarır. Rəhbərlik 
aktivlərin cari texniki vəziyyətini və bu aktivlərin Müəssisəyə iqtisadi fayda gətirəcəyi təxmin edilən dövrü 
nəzərə alaraq, əsas vəsaitlərin qalan faydalı istifadə müddətini müəyyən edir. Bu zaman aşağıdakı əsas amillər 
nəzərə alınır: (a) aktivlərin gözlənilən istifadə müddəti; (b) istismar göstəriciləri və texniki xidmət 
qaydalarından asılı olan gözlənilən fiziki köhnəlmə və aşınma; və (c) bazar şərtlərindəki dəyişikliklər 
nəticəsində avadanlığın texnoloji və kommersiya baxımından köhnəlməsi və aşınması. 
 
Qismən hərəkətsiz və yararsız mal materiallar üçün ehtiyat 
 
Qismən hərəkətsiz və yararsız mal-materiallar üçün ehtiyatlar Müəssisənin mal-materillarının 
qiymətləndirilməsinə əsasən hesablanır. Mal-materiallar zədələnərsə, yararsız olub satış qiyməti düşərsə, bu 
halda mal-materialların silgisi vacib olur. Mal-materilların silinməsi, Müəssisə rəhbərliyi tərəfindən ilin sonuna 
olan mal-materiallrın yararsız hala düşməsi və faydalılığının qiymətləndirilməsi əsasında baş verir. 
 
Cari vergilər 
 
Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlər və tez-tez edilən dəyişikliklərlə 
səciyyələnir. Bundan əlavə Müəssisənin əməliyyatları və fəaliyyətinə tətbiq edilən vergi qanunvericiliyinin 
vergi orqanları tərəfindən şərhi rəhbərliyin şərhi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Nəticədə, vergi orqanları 
əməliyyatlara qarşı iddialar irəli sürə və Müəssisəyə əlavə əhəmiyyətli ola biləcək vergi, cərimə və faiz 
hesablana bilər. 
 
Vergi və gömrük orqanları yoxlama ilindən əvvəlki üç təqvim ili üzrə vergi öhdəlikləri ilə bağlı yoxlama apara 
bilərlər. Müəyyən hallarda yoxlamalar daha uzun müddəti əhatə edə bilər.  
 
31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə rəhbərlik hesab edir ki, Müəssisə müvafiq qanunvericiliyi 
düzgün şərh edir və Müəssisənin vergi, valyuta və gömrük mövqelərinin müdafiə edilməsi mümkün olacaqdır.
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Debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar 
 
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar istehlakçıların debitor borclarının yığılması ehtimalının 
rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsinə əsaslanır. İstehlakçıların əhəmiyyətli maliyyə çətinlikləri, müqavilə 
üzrə tərəflərin müflisləşmə və ya maliyyə strukturunun yenidən təşkilinə məruz qalması ehtimalı və defolt və 
ya ödənişlərin gecikdirilməsi debitor borclarının potensial olaraq dəyərsizləşmiş olmasını əks etdirən 
göstəricilər hesab edilir. Əgər əsas müştərinin ödəniş qabiliyyətində pisləşmə baş verərsə və ya bu faktiki defolt 
təxminlərindən yuxarı olarsa, faktiki nəticələr bu təxminlərdən fərqlənə bilər. Əlavə olaraq, kiçik debitor 
borclarının böyük qismi oxşar qruplara birləşdirilir və məcmu şəkildə dəyərsizləşmə üzrə qiymətləndirilir. 12 
aydan artıq dövriyyədə olan debitor borcları ümumilikdə müvafiq dəyərsizləşmə ehtiyatına silinir. 
 
Debitor borcları üzrə əlavə pul vəsaitlərinin bərpası gözlənilmədikdə debitor borcları müvafiq ehtiyatlara 
silinir. Dəyərsizləşmə üzrə zərərlərə qarşı qiymətləndirilən debitor borcları üzrə pul vəsaitlərinin gələcək 
hərəkəti həmin aktivlərin müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinə, rəhbərliyin keçmişdə baş vermiş zərər 
halları nəticəsində vaxtı keçəcək məbləğlərin həcmi ilə münasibətdə təcrübəsinə və vaxtı keçmiş məbləğlərin 
geri ödənilməsinə əsasən təxmin edilir. Keçmiş dövrlərə təsir göstərməyən cari şəraitin təsirini əks etdirmək 
və cari dövrdə mövcud olmayan keçmiş şəraitin təsirini aradan qaldırmaq məqsədilə əvvəlki təcrübə müşahidə 
edilə bilən cari məlumatlara əsasən tənzimlənir. 
 
 
5. YENİ VƏ YA YENİDƏN İŞLƏNMİŞ STANDARTLARIN VƏ ONLARA DAİR ŞƏRHLƏRİN 

TƏTBİQİ 
 
MHBS 16-ya dəyişiklik – COVID-19 ilə əlaqədar icarə güzəştlərinin uçotu (28 may 2020-ci ildə dərc 
olunub və 1 iyun 2020-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
Bu dəyişiklik icarəyə götürənləri COVID-19 ilə əlaqədar icarə güzəştinin icarə modifikasiyası olub-olmadığını 
qiymətləndirmək üçün fakültətiv azadolma formasında güzəştlə təmin edir. İcarəyə götürənlər icarə 
güzəştlərinin uçotunu belə güzəştlərin icarə modifikasiyası formasında aparmaya bilərlər. Bu praktiki istisna 
yalnız COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq təqdim edilmiş icarə güzəştlərinə və yalnız aşağıdakı şərtlər 
yerinə yetirildiyi təqdirdə tətbiq edilir: İcarə ödənişlərindəki dəyişiklik icarə haqqının dəyişiklikdən dərhal 
əvvəl icarə ödənişindən artıq olmayacağı halda yenidən nəzərdə keçirilməsinə səbəb olur; icarə ödənişlərindəki 
hər hansı azalma yalnız 30 iyun 2022-ci il tarixindən gec olmayan ödənişlərə təsir edir; və digər icarə şərtlərində 
ciddi dəyişikliklər olmur. 
 
Aşağıdakı yenidən işlənmiş standartlar 01 yanvar 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş, lakin Müəssisəyə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir.
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5. YENİ VƏ YA YENİDƏN İŞLƏNMİŞ STANDARTLARIN VƏ ONLARA DAİR ŞƏRHLƏRİN 
TƏTBİQİ (davamı) 

 
MHBS 9, MUBS 39 və MHBS 7, MHBS 4 və MHBS 16 üzrə Faza 2  düzəlişləri - Baza faiz dərəcəsi 
(IBOR) islahatı (27 avqust 2020-ci ildə dərc olunub və 01 yanvar 2021-ci il və ya bu tarixdən sonra 
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
Faza 2 düzəlişləri bir baza faiz dərəcəsinin alternativ ilə əvəzlənməsi də daxil olmaqla, islahatların 
nəticələrindən irəli gələn məsələlərin həllinə yönəlib. Dəyişikliklər aşağıdakı sahələri əhatə edir: 
 
- IBOR islahatı nəticəsində yaranan müqavilə üzrə pul axınlarının müəyyən edilməsi əsaslarındakı 

dəyişikliklərin uçotu: Amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə qiymətləndirmənin tətbiq edildiyi alətlər üçün 
dəyişikliklərə əsasən müəssisələr praktiki istisna olaraq, IBOR islahatı nəticəsində yaranan müqavilə üzrə 
pul axınlarının müəyyən edilməsi əsaslarındakı dəyişikliyi 9 saylı MHBS-nin B5.4.5-ci bəndində 
göstərilən təlimatdan istifadə edərək effektiv faiz dərəcəsini dəyişdirməklə uçota almalıdır. Nəticədə gəlir 
və zərərin dərhal tanınması tələb olunmur. Bu praktiki istisna yalnız belə bir dəyişikliyə və birbaşa olaraq 
IBOR islahatı nəticəsində zəruri olduğu dərəcədə tətbiq olunur, yeni əsaslar isə iqtisadi cəhətdən əvvəlki 
əsaslara bərabərdir. 9 saylı MHBS-dən müvəqqəti azadolmanı tətbiq edən sığortaçılar da eyni praktiki 
istisnanı tətbiq etməlidirlər. Bundan əlavə,16 saylı MHBS-də IBOR islahatı nəticəsində gələcək icarə 
ödənişlərinin müəyyən edilməsi əsaslarını dəyişdirən icarə dəyişikliklərinin uçotu zamanı icarəyə 
götürənlərin oxşar praktiki istisnadan istifadə etməsini tələb edən dəyişiklik edilmişdir. 
 

- Hedcinq münasibətlərində müqavilə ilə müəyyən olunmayan risk komponentləri üçün Faza 1-dəki 
azadolmanın bitmə tarixi: Faza 2 düzəlişlərinin tələbinə əsasən müəssisələr müqavilə ilə müəyyən 
olunmayan risk komponentindəki dəyişikliklərin tarixi və ya hedcinq münasibətlərinin dayandırıldığı 
tarixdə (bunlardan hansı daha tez baş verərsə) Faza 1-dəki azadolmaların müqavilə ilə müəyyən olunmayan 
risk komponentlərinə tətbiqini gələcəkdə dayandırmalıdır. Faza 1 düzəlişləri risk komponentləri üçün 
bitmə tarixini müəyyən etmir. 

 
- Hedcinq uçotu üzrə müəyyən tələblərin tətbiqindən əlavə müvəqqəti azadolmalar: Faza 2-dəki dəyişikliklər 

IBOR islahatının birbaşa təsir göstərdiyi hedcinq münasibətləri ilə bağlı 39 saylı MUBS və 9 saylı MHBS 
ilə müəyyən edilmiş hedcinq uçotu üzrə xüsusi tələblərin tətbiqindən bəzi əlavə müvəqqəti azadolmaları 
nəzərdə tutur. 

 
- 7 saylı MHBS-də IBOR islahatı ilə bağlı əlavə açıqlamalar: Dəyişikliklər aşağıdakı məlumatların 

açıqlanması tələblərini müəyyən edir: (i) müəssisə alternativ baza dərəcələrinə keçidi necə idarə edir; bu 
prosesin statusu və keçidlə bağlı risklər; (ii) keçid mərhələsində olan və əhəmiyyətli baza faiz dərəcələri 
üzrə bölüşdürülmüş törəmə və qeyri-törəmə maliyyə alətləri haqqında kəmiyyət məlumatı; və (iii) IBOR 
islahatı nəticəsində risklərin idarə edilməsi strategiyasındakı hər hansı dəyişikliyin təsviri. 

 
IBOR islahatının təsiri 
 
Banklararası təklif olunan faiz dərəcələrinin (IBOR) islahatı və dəyişdirilməsi tənzimləyici orqanlar üçün 
prioritet məsələyə çevrilmişdir. Əksər IBOR dərəcələrinin dərc olunması 31 dekabr 2021-ci il tarixinə qədər, 
ABŞ dollarında müəyyən LIBOR dərəcələrinin dərc olunması isə 30 iyun 2023-cü il tarixinə qədər 
dayandırılacaq. 
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6. YENİ UÇOT QAYDALARI 
 
01 yanvar 2022-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün məcburi xarakter daşıyan və 
Müəssisə tərəfindən vaxtından əvvəl tətbiq edilməyən bəzi yeni standartlar və onlara dair şərhlər dərc 
olunmuşdur. 
 
10 saylı MHBS və 28 saylı MUBS-ya dəyişikliklər “İnvestor tərəfindən aktivlərin asılı və ya birgə 
müəssisələrə satılması və ya ötürülməsi” (11 sentyabr 2014-cü ildə dərc olunub və BMUSŞ tərəfindən 
müəyyən ediləcək tarixdə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
Bu dəyişikliklər investor tərəfindən aktivlərin asılı və ya birgə müəssisələrə satılması və ya ötürülməsi ilə 
bağlı 10 saylı MHBS və 28 saylı MUBS-in tələbləri arasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırır. 
Dəyişikliklərin əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, mənfəət və zərər əməliyyatın biznesə aid olduğu halda tam 
tanınır. Aktivlər özündə biznesi əks etdirmədikdə, hətta bu aktivlər törəmə müəssisəyə məxsus olsa belə, 
mənfəət və ya zərərin yalnız bir hissəsi tanınır. Müəssisə bu dəyişikliklərin onun maliyyə hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsirini gözləmir. 
 
1 saylı MUBS-yə dəyişikliklər – Öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsi 
(23 yanvar 2020-ci il tarixində dərc olunub və 01 yanvar 2022-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan 
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
Bu az əhəmiyyətli dəyişikliklər hesabat dövrünün sonunda mövcud olan hüquqlardan asılı olaraq, 
öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi təsnifləşdirildiyini izah edir. Müəssisə hesabat 
dövrünün sonunda öhdəliyin icrasını ən azı on iki ay müddətinə təxirə salmaq üçün əsaslı hüquqa malik 
olduqda, öhdəliklər uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilir. Bu dəyişikliklər belə hüququn şərtsiz olmasını artıq 
tələb etmir. Rəhbərliyin hesabat tarixindən sonrakı dövr ərzində öhdəliyin icrasını təxirə salmaq hüququnun 
istifadəsinə dair gözləntiləri öhdəliklərin təsnifatına təsir göstərmir. Öhdəliyin icrasının təxirə salınması 
hüququ yalnız müəssisənin hesabat dövrünün sonuna hər hansı müvafiq şərtlərə riayət etdiyi halda 
mövcuddur. Öhdəlik hər hansı şərtin hesabat tarixində və ya ondan əvvəl pozulduğu halda qısamüddətli 
kimi təsnifləşdirilir (hətta kreditor bu şərtin pozulması ilə bağlı hesabat dövründən sonra rəsmi razılıq 
təqdim etsə belə). Kredit müqaviləsinin şərti hesabat tarixindən sonra pozularsa, kredit uzunmüddətli 
öhdəlik kimi təsnifləşdirilir. Bundan əlavə, dəyişikliklər müəssisənin kapitala çevirməklə ödəyə bildiyi 
borclar üzrə təsnifat tələblərini nəzərdə tutur. Ödəmə dedikdə öhdəliyin nağd pul, özündə iqtisadi səmərəni 
əks etdirən digər resurslar və ya müəssisənin öz pay alətləri ilə ödənilməsi nəzərdə tutulur. 

1 saylı MUBS-yə dəyişikliklər – Öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsi 
(23 yanvar 2020-ci il tarixində dərc olunub və 01 yanvar 2022-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan 
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 

Bu dəyişiklik maliyyə alətinin tərkib hissəsi olan pay aləti kimi təsnifləşdirilən və konvertasiya oluna bilən 
alətlər üçün istisna nəzərdə tutur. Müəssisə bu dəyişikliklərin onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli 
təsirini gözləmir. 

1 saylı MUBS-yə dəyişikliklər – Öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi 
təsnifləşdirilməsi, qüvvəyə minmə tarixinin təxirə salınması (15 iyul 2020-ci il tarixində dərc olunub 
və 01 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 

Öhdəliklərin qısamüddətli və uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsi ilə bağlı 1 saylı MUBS-yə dəyişikliklər 
ilkin qüvvəyə minmə tarixi 01 yanvar 2022-ci il olmaqla, 2020-ci ilin yanvar ayında dərc edilmişdir. Lakin 
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq təlimata edilmiş düzəlişlər nəticəsində təsnifatla bağlı yaranan 
dəyişikliklərin tətbiqində müəssisələrə daha çox vaxt vermək üçün qüvvəyə minmə tarixi bir il təxirə 
salınmışdır. Müəssisə bu dəyişikliklərin onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsirini gözləmir. 
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6. YENİ UÇOT QAYDALARI (davamı) 
 
MUBS 16, MUBS 37 və MHBS 3 ilə bağlı məhdud məzmunlu dəyişikliklər – “Təyinatlı istifadədən əvvəl 
əldə edilən gəlirlər”, “Yükümlü müqavilələr” – “Müqavilənin icrası ilə bağlı xərclər”, “Konseptual 
Əsaslara İstinad” və MHBS 1, MHBS 9, MHBS 16 və MUBS 41-ə dəyişikliklər – 2018-2020-ci illər üzrə 
MHBS-lərin İllik Təkmilləşdirilməsi (14 may 2020-ci ildə dərc olunub və 01 yanvar 2022-ci il və ya bu 
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
16 saylı MUBS-ya dəyişiklik müəssisələrə aktivi təyinatı üzrə istifadəyə hazırlayarkən istehsal olunan 
materialların satışından əldə etdikləri gəlirlərin əsas vəsaitlərin maya dəyərindən çıxılmasını qadağan edir. Belə 
materialların satışından əldə olunan gəlirlər istehsal xərcləri ilə birlikdə artıq mənfəət və zərərin tərkibində 
tanınır. Müəssisə belə materialların maya dəyərini ölçmək üçün 2 saylı MUBS-ni tətbiq edəcəkdir. Sınaqdan 
keçirilən aktiv təyinatı üzrə istifadəyə hələ hazır olmadığı üçün belə aktivin amortizasiyası maya dəyərinə daxil 
edilmir. 16 saylı MHBS-yə dəyişiklik aktivin texniki və fiziki göstəricilərini qiymətləndirərkən müəssisənin 
“aktivin düzgün işləməsini sınayacağı” da açıqlayır. Həmin aktivin maliyyə göstəriciləri bu qiymətləndirməyə 
aid deyil. Beləliklə, aktiv rəhbərliyin nəzərdə tutduğu kimi istismar oluna və rəhbərliyin gözlədiyi əməliyyat 
effektivliyi səviyyəsinə çatana qədər amortizasiya edilə bilər. 
 
37 saylı MUBS-yə dəyişiklik “müqavilənin icrası xərcləri” anlayışını izah edir. Dəyişiklikdə müqavilənin icrası 
üçün birbaşa xərclərin həmin müqavilənin icrası üzrə əlavə xərclərdən ibarət olduğu; və müqavilələrin icrası 
ilə birbaşa əlaqəli olan digər xərclərin bölüşdürülməsi izah edilir. Dəyişiklik, həmçinin yükümlü müqavilə üçün 
ayrıca ehtiyat yaradılmazdan əvvəl müəssisənin müqavilənin icrası üçün ayrılmış aktivlər üzrə deyil, 
müqaviləni yerinə yetirmək üçün istifadə etdiyi aktivlər üzrə yaranmış dəyərsizləşmə zərərini tanımasını 
açıqlayır. 
 
3 saylı MHBS müəssisələrin birləşməsi zamanı aktiv və ya öhdəliyin tərkibini müəyyənləşdirmək məqsədilə 
“2018-ci il Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslara” istinad etmək üçün dəyişdirilmişdir. Bu 
dəyişiklikdən əvvəl 3 saylı MHBS-də “2001-ci il Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslara” istinad 
edilirdi. Bundan əlavə, 3 saylı MHBS-yə öhdəliklər və şərti öhdəliklər üçün yeni istisna əlavə edilmişdir. Bu 
istisna bəzi öhdəliklər və şərti öhdəliklər üçün 3 saylı MHBS-ni tətbiq edən müəssisənin “2018-ci il Maliyyə 
Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar” əvəzinə 37 saylı MUBS və ya 21 saylı MHBŞK-ya istinad etməsini 
nəzərdə tutur. 
 
Bu yeni istisna olmasaydı müəssisə, müəssisələrin birləşməsi əməliyyatı zamanı 37 saylı MUBS-yə uyğun 
olaraq tanımayacağı bəzi öhdəlikləri tanımalı idi. Beləliklə, satın alındıqdan dərhal sonra müəssisə belə 
öhdəliklərin tanınmasını dayandırmalı və özündə iqtisadi səmərəni əks etdirən gəliri tanımalı idi. Bununla 
yanaşı, alıcıdan satınalma tarixində 37 saylı MUBS-də müəyyən edilmiş şərti aktivləri tanımasının tələb 
olunmadığı da izah edilmişdir. 
 
9 saylı MHBS-yə edilmiş dəyişiklik maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması üçün “10%-lik testə” 
daxil edilməli olan ödənişləri izah edir. Xərclər və ya ödənişlər üçüncü tərəflərin və ya kreditorun xeyrinə 
həyata keçirilə bilər. Bu dəyişikliyə əsasən üçüncü tərəflərin xeyrinə həyata keçirilmiş xərclər və ya ödənişlər 
“10%-lik testə” daxil edilməyəcəkdir.
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6. YENİ UÇOT QAYDALARI (davamı) 
 
1 saylı MHBS törəmə müəssisə baş müəssisədən daha gec tarixdə MHBS-ni tətbiq etdiyi təqdirdə istisnaya 
icazə verir. Törəmə müəssisə konsolidasiya məqsədləri və baş müəssisənin sözügedən törəmə müəssisəni satın 
aldığı müəssisələrin birləşməsi əməliyyatının nəticələrini əks etdirmək üçün hər hansı düzəlişlər edilmədiyi 
təqdirdə, aktiv və öhdəliklərini baş müəssisənin MHBS-yə keçid tarixinə əsasən konsolidasiya edilmiş maliyyə 
hesabatlarına daxil edilə biləcək balans dəyəri ilə ölçə bilər. 1 saylı MHBS-də nəzərdə tutulan istisnanı tətbiq 
edən müəssisələrə baş müəssisənin MHBS-yə keçid tarixinə əsasən baş müəssisənin əks etdirdiyi məbləğlərdən 
istifadə etməklə məcmu məzənnə fərqlərini qiymətləndirməyə icazə vermək üçün 1 saylı MHBS-yə dəyişiklik 
edilmişdir. 1 saylı MHBS-yə edilən bu dəyişiklik yuxarıda qeyd olunan istisnanı MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən 
müəssisələrin xərclərini azaltmaq üçün məcmu məzənnə fərqlərinə tətbiq edir. Bu dəyişiklik 1 saylı MHBS-də 
nəzərdə tutulan eyni istisnanı tətbiq edən asılı və birgə müəssisələrə də şamil ediləcəkdir. 
 
Müəssisələrin 41 saylı MUBS-yə uyğun olaraq ədalətli dəyəri qiymətləndirərkən vergi məqsədləri üçün pul 
axınlarını nəzərə almaması tələbi ləğv edilmişdir. Bu dəyişiklik vergitutmadan sonrakı pul axınlarının 
diskontlaşdırılması ilə bağlı standartdakı tələbə uyğunluğu təmin etməlidir. Müəssisə bu dəyişikliklərin onun 
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsirini gözləmir. 
 
1 saylı MUBS və MHBS-nin tətbiqi üzrə 2 nömrəli praktiki tövsiyələrə dəyişikliklər: Uçot siyasəti 
haqqında açıqlamalar (12 fevral 2021-ci ildə dərc olunub və 01 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra 
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
1 saylı MUBS-yə dəyişikliklər müəssisələrdən mühüm uçot siyasəti deyil, əhəmiyyətli uçot siyasəti 
məlumatlarının açıqlanmasını tələb edir. Bu dəyişiklik əhəmiyyətli uçot siyasəti məlumatlarını 
müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, dəyişikliyə əsasən uçot siyasəti məlumatlarının əhəmiyyətli olması o zaman 
gözlənilə bilər ki, belə məlumat olmadıqda maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri maliyyə hesabatlarındakı digər 
əhəmiyyətli məlumatları anlaya bilməsin. Dəyişiklik müəssisənin maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli hesab 
oluna bilən uçot siyasəti məlumatlarına dair nümunələr təqdim edir. Bundan başqa, 1 saylı MUBS-yə edilən 
dəyişikliyə əsasən əhəmiyyətli olmayan uçot siyasəti məlumatlarının açıqlanmasına ehtiyac olmadığı qeyd 
olunur. Bununla birlikdə, belə məlumatlat açıqlandığı təqdirdə əhəmiyyətli uçot siyasəti məlumatlarının 
açıqlanmasına mane olmamalıdır. Bu dəyişikliyi dəstəkləmək məqsədilə, uçot siyasətindəki açıqlamalara 
əhəmiyyətlilik konsepsiyasının tətbiqi ilə bağlı təlimat əlavə etmək üçün MHBS-nin tətbiqi üzrə 2 nömrəli 
tövsiyələrə (“Əhəmiyyətliliklə bağlı mühakimələrin yürüdülməsi”) dəyişiklik edilmişdir. 
 
8 saylı MUBS-yə dəyişikliklər: Uçot təxminlərinin müəyyən edilməsi (12 fevral 2021-ci ildə dərc olunub 
və 01 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir).  
 
8 saylı MUBS-yə edilmiş dəyişiklik müəssisələrin uçot siyasətindəki dəyişiklikləri uçot təxminlərindəki 
dəyişikliklərdən necə fərqləndirməli olduğunu izah edir. 
 
16 saylı MHBS-yə dəyişiklik – COVID-19 ilə əlaqədar icarə güzəştlərinin uçotu (31 mart 2021-ci ildə dərc 
olunub və 1 aprel 2021-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
2020-ci ilin may ayında 16 saylı MHBS-yə edilmiş dəyişiklik COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar verilmiş və 
30 iyun 2021-ci il tarixində və ya daha əvvəl həyata keçirilməli olan icarə ödənişlərinin azaldılmasına gətirib 
çıxaran icarə güzəştlərinin icarə modifikasiyası olub-olmadığını müəyyən etmək üçün icarəyə götürənləri 
fakültativ praktiki istisna ilə təmin etmişdir. 31 mart 2021-ci il tarixində dərc edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq, 
praktiki istisnanın tətbiq müddəti 30 iyun 2021-ci il tarixindən 30 iyun 2022-ci il tarixinədək uzadılmışdır. 
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6. YENİ UÇOT QAYDALARI (davamı) 
 
12 saylı MUBS-yə dəyişiklik - Vahid əməliyyatdan yaranan aktiv və öhdəliklərə aid təxirə salınmış 
vergilər (7 may 2021-ci ildə dərc edilib və 01 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik 
dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
 
12 saylı MUBS-yə dəyişiklik icarə və istismardan çıxarma öhdəlikləri kimi əməliyyatlar üzrə təxirə salınmış 
vergilərin uçota alınması qaydasını izah edir. Müəyyən hallarda, müəssisələr aktiv və ya öhdəliklərin ilk dəfə 
uçota alınması zamanı təxirə salınmış verginin tanınması öhdəliyindən azad edilir. Əvvəllər bu istisnanın icarə 
və istismardan çıxarma öhdəliklərinə şamil edilib-edilməməsi ilə bağlı müəyyən qeyri-müəyyənlik olmuşdur, 
halbuki hər iki əməliyyat üçün aktiv və öhdəlik tanınır. Bu dəyişikliklər, istisnanın tətbiq edilmədiyini və 
müəssisələrin belə əməliyyatlar üzrə təxirə salınmış vergini tanımalı olduğunu aydınlaşdırır. 12 saylı MUBS-
yə dəyişikliklər müəssisələrdən ilkin tanınma zamanı vergi bazasını artıran və azaldan bərabər məbləğdə 
müvəqqəti fərqlərə səbəb olan əməliyyatlar üzrə təxirə salınmış vergini tanımağı tələb edir. 
 
Yuxarıda başqa cür nəzərdə tutulmadığı hallarda, yeni standartlar və şərhlərin Müəssisənin maliyyə 
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsiri gözlənilmir. 
 
 
7. ƏSAS VƏSAİTLƏR 
 
Əsas vəsaitlərin xalis dəyərinin hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 
Binalar 

Maşın və 
avadanlıqlar 

Nəqliyyat 
vasitələri 

Digər əsas 
vəsaitlər Cəmi 

      

Xalis dəyər      
      

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 573,299 65,308 129,093 107,351 875,051 
      

Əlavələr  -  44,657   472,047   21,369   538,073  
İl üzrə köhnəlmə  (40,131)  (21,993)  (150,285)  (25,744)  (238,153) 
      

31 dekabr 2020-ci il tarixinə  533,168   87,972   450,855   102,976   1,174,971  
      

Əlavələr  2,213,354   21,390   258,699   28,994   2,522,437  
Silinmələr - - (65,398) - (65,398) 
İl üzrə köhnəlmə  (192,257)  (21,872)  (177,388)  (26,394)  (417,911) 
      
      

31 dekabr 2021-ci il tarixinə  2,554,265   87,490   466,768   105,576   3,214,099  
      

 
 
8. İNVESTİSİYALAR 
 
İnvestisiya qoyuluşun hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 2021-ci il üzrə 
  

31 dekabr 2020-ci il tarixinə - 
  

İl üzrə investisiya qoyuluşu 914,955 
  

31 dekabr 2021-ci il tarixinə 914,955 
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9. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ 
 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Bank hesabları üzrə qalıqlar 193,971 287,334 
ƏDV deposit hesabı üzrə qalıqlar - 5,985 
   

Cəmi pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 193,971 293,319 
 
 
10. MAL-MATERİAL EHTİYATLARI 
 
Mal-material ehtiyatları aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Mallar 3,157,419  5,126,153  
   

Cəmi mal-material ehtiyatları 3,157,419  5,126,153  
 
 
11. TİCARƏT VƏ DİGƏR DEBİTOR BORCLARI 
 
Ticarət və digər debitor borcları aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Müştərilərdən debitor borcları  7,262,768   2,826,975  
   

Cəmi ticarət və digər debitor borcları  7,262,768   2,826,975  
 
 
12. BANK KREDİTLƏRİ 
 
Bank kreditlərinin qalığı aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Yerli banklardan alınmış kreditlər 340,000  - 
   

Cəmi bank kreditləri 340,000  -  
 

İl üzrə bank kreditlərinin hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 2021-ci il üzrə 
  

31 dekabr 2020-ci il tarixinə - 
  

İl üzrə cəlb edilmiş kredit 340,000 
  

31 dekabr 2021-ci il tarixinə 340,000 
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13. TİCARƏT VƏ DİGƏR KREDİTOR BORCLARI 
 
Ticarət və digər kreditor borcları aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Üçüncü tərəfə olan kreditor borcları 5,917,217 6,430,684 
Əlaqəli tərəflərə olan kreditor borcları 1,412,761 - 
   

Cəmi ticarət və digər kreditor borcları 7,329,978 6,430,684 
 
 
14. ALINMIŞ AVANSLAR 
 
Alınmış avanslar aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Müştərilərdən alınmış avanslar 2,471,807 1,026,150 
   

Cəmi alınmış avanslar 2,471,807 1,026,150 
 
 
15. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 
 
Digər öhdəliklər aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Büdcə üzrə öhdəliklər 16,819 - 
Digər öhdəliklər 39,156 - 
   

Cəmi digər öhdəliklər 55,975 - 
 
 
16. GƏLİRLƏR 
 
Gəlirlər aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il tarixində 
başa çatmış il üzrə 

31 dekabr  
2020-ci il tarixində 
başa çatmış il üzrə 

   

Malların satışı üzrə gəlirlər 68,029,595 55,194,282 
İşlərin xidmətlərin göstərilməsindən gəlirlər 339,240 275,235 
İcarə üzrə gəlirlər 12,881 12,881 
   

Cəmi gəlirlər 68,381,716 55,482,398 
 
 
17. MAYA DƏYƏRİ 
 
Maya dəyərinə 31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmış il üzrə 60,124,371 AZN (31 dekabr 2020-ci il 
tarixində başa çatmış il üzrə: 51,301,003 AZN) dəyərində satılmış malların dəyəri daxildir. 
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18. ÜMUMİ VƏ İNZİBATİ XƏRCLƏR 
 
Ümumi və inzibati xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il tarixində 
başa çatmış il üzrə 

31 dekabr  
2020-ci il tarixində 
başa çatmış il üzrə 

   

Əmək haqqı və mükafatlar üzrə xərclər  (1,570,487)   (1,201,246)  
İcarə xərcləri  (1,010,451)   (79,667)  
Köhnəlmə xərcləri  (417,911)   (238,153)  
Ezamiyyə xərcləri  (366,381)   (57,855)  
Sosial sığorta üzrə xərclər  (275,036)   (184,671)  
Bank xərcləri  (123,425)   (274,340)  
Reklam xərcləri  (118,082)   (249,558)  
Elektrik, su, kanalizasiya və qaz xidmətləri üzrə xərclər  (52,593)   (43,230)  
Yanacaq xərcləri  (51,518)   (45,835)  
Mənfəət vergisindən başqa vergilər üzrə xərclər  (38,220)   (22,889)  
Rabitə xərcləri  (28,727)   (24,843)  
Sığorta xərcləri  (27,923)   (54,668)  
Nəqliyyat xərcləri  (13,592)   -  
Təmir xərcləri  (10,663)   (2,500)  
Mühafizə xərcləri  (6,602)   (5,633)  
   

Cəmi ümumi və inzibati xərclər (4,111,611) (2,485,088) 
 
 
19. TƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR 
 
Vergi qanunvericiliyi 
 
Azərbaycan Respublikasının vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlərə və tez-tez baş verə 
bilən dəyişikliklərə məruz qalır. Müəssisənin əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq edilən bu cür 
qanunvericiliyə dair Rəhbərliyin şərhlərinə müvafiq səlahiyyətli orqanlar tərəfindən etiraz edilə bilər. 
 
Müəssisənin rəhbərliyi hesab edir ki, onun tərəfindən müvafiq qanunvericiliyin şərhi düzgündür, vergi, xarici 
valyuta normaları və gömrüklə bağlı Müəssisənin mövqeləri qorunacaqdır və Müəssisənin potensial vergi 
öhdəlikləri hazırkı maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğlərdən artıq olmayacaq. 
 
Ətraf mühitlə bağlı məsələlər 
 
Azərbaycan Republikasında ətraf mühitin tənzimlənilməsinin həyata keçirilməsi inkişaf edir və dövlət 
orqanları tərəfindən tənzimlənmə qaydaları davamlı olaraq nəzərdən keçirilir. Müəssisə ətraf mühitin 
tənzimlənilməsi üzrə olan öhdəliklərini vaxtaşırı olaraq dəyərləndirir. Öhdəliklər aşkar edildikdə onlar dərhal 
tanınır. Mövcud olan qanunvericiliyin, məhkəmə prosesual qaydalarının və ya normativlərinin dəyişdirilməsi 
nəticəsində yaranan potensial öhdəliklərin əvvəlcədən təxmin edilməsi mümkün deyil, lakin bu öhdəliklərin 
maddi olması mümkündür. Cari tənzimləmə şərtlərində və mövcud olan qanunvericilik üzrə rəhbərlik hesab 
edir ki, hesabat tarixində ətraf mühitə zərər vurulması ilə bağlı zəruri öhdəlikləri mövcud deyil. 
 
Məhkəmə prosedurları 
 
Müəssisənin rəhbərliyi öz təxminlərinə və daxili və xarici peşəkarların məsləhətlərinə əsasən hesab edir ki, bu 
iddialarla bağlı hazırkı maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlardan başqa heç 
bir əhəmiyyətli zərər olmayacaqdır. 
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20. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 
 
Əlaqəli tərəflər 24 saylı MUBS “Əlaqəli tərəflərlə bağlı qeydlər” standartında təyin edilmişdir. Tərəflər o 
zaman əlaqəli hesab edilir ki, bir tərəfin digər tərəf üzərində nəzarət hüququ mövcuddur, tərəflər ümumi nəzarət 
altındadır və ya bir tərəf digərinə maliyyə və ya əməliyyat qərarlarının qəbul edilməsində zəruri təsir göstərə 
və ya birgə nəzarət həyata keçirə bilər. Hər bir əlaqəli tərəflə əlaqəni nəzərə aldıqda, hüquqi forma deyil, 
əlaqənin mahiyyəti nəzərə alınır.  
 
31 dekabr 2021-ci və 31 dekabr 2020-ci il tarixlərinə əlaqəli tərəflər ilə qalıqar aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə 

31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə 

 Əlaqəli 
tərəflərin 
qalıqları 

Cəmi 
kategoriya 

üzrə  

Əlaqəli 
tərəflərin 
qalıqları 

Cəmi 
kategoriya 

üzrə 
     

Ticarət və digər kreditor borcları  7,329,978  - 
- Ümumi nəzarət altında olan müəssisələr 1,412,761  -  

 
 
21. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ 
 
Müəssisənin fəaliyyəti üçün risklərin idarə olunması Müəssisə əməliyyatlarının mühüm elementini təşkil edir. 
Müəssisənin əməliyyatlarına təsir göstərəcək əsas risklər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 
• Kredit riski; 
• Likvidlik riski; 
• Bazar riski. 
 
Müəssisə rəhbərliyi anlayır ki, səmərəli və effektiv risk idarəetmə sisteminə malik olmaq vacib şərtdir. Bu 
məqsədlə, Müəssisə rəhbərliyi risklərin idarə siyasəti yaratmışdır. Bu siyasətin əsas məqsədi Müəssisəni 
ehtimal edilən risklərə qarşı qorumaq və ona qarşıda qoyulan hədəflərə çatmaq imkanı yaratmaqdır. Risklərin 
idarə olunması siyasəti vasitəsilə Müəssisə rəhbərliyi, aşağıdakı risklərin idarə olunmasına nəzarət edir: 
 
Kredit riski və kredit risklərinin konsentrasiyası 
 
Kredit riski qarşı tərəfin müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi təqdirdə Müəssisəyə dəyə biləcək 
potensial maliyyə zərəridir. Müəssisənin kredit riskinə məruz qalan maliyyə alətləri ilk növbədə pul vəsaitləri 
və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərindən və ticarət və digər debitor borclarından ibarətdir. Müəssisə pul 
vəsaitlərini Azərbaycan Respublikasının və digər ölkələrin tanınmış maliyyə təşkilatlarında saxlayır. Müəssisə 
hesablarının olduğu bankların statusuna daim nəzarət edir. 
 
Kredit riskinin maksimal həddi 
 
Müəssisənin məruz qaldığı kredit riskinin maksimum dərəcəsi maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda maliyyə 
aktivlərinin balans dəyəri üzrə əks etdirilir və aşağıdakı cədvəldə aktivlərin kateqoriyalarına görə 
təsnifləşdirilir: 
 

 31 dekabr  
2021-ci il 

31 dekabr  
2020-ci il 

   

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 193,971 293,319 
Ticarət və digər debitor borcları 7,262,768 2,826,975 

   

Cəmi maksimal kredit riski 7,456,739 3,120,294 
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21. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ (davamı) 
 
Likvidlik riski 
 
Likvidlik riski maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin ödəniş müddətlərinin uyğun gəlmədiyi risk 
olaraq müəyyənləşdirilir. Likvidlik riski Müəssisənin Maliyyə departamenti tərəfindən idarə olunur. 
Müəssisənin likvidlik riskinin idarə edilməsi likvid aktivlər üzrə öhdəliklərin ödəmə müddətində yerinə 
yetirilməsi nəzərə alınmasını, müxtəlif maliyyələşdirmə mənbələrindən istifadənin təmin edilməsini, 
maliyyələşdirmə ilə bağlı problemlərin yaranacağı təqdirdə normativ tələblərə qarşı maliyyələşdirmə öhdəlik 
planlarının saxlanması və balansın likvidlik əmsalının monitorinqinin aparılmasını tələb edir. Likvidlik 
mövqeyinin vaxtaşırı monitorinqi aparılır və hər iki normal və daha sərt bazar şərtlərini əhatə edən müxtəlif 
senarilər ilə likvidlik boşluğunun müntəzəm sınaqları yerinə yetirilir. 
 
Aşağıdakı cədvəllər 31 dekabr 2021-ci və 31 dekabr 2020-ci il tarixlərinə müqavilədə nəzərədə tutulan ödəniş 
müddətinə qədər Müəssisənin maliyyə alətlərinin diskont edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir: 
 

 1 ilə  
qədər 

1 ildən 
artıq 

31 dekabr 
2021-ci il 

    

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ    
    

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 193,971 - 193,971 
Ticarət və digər debitor borcları 7,262,768 - 7,262,768 
    

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 7,456,739 - 7,456,739 
    

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ    
    

Bank kreditləri - 340,000 340,000 
Ticarət və digər kreditor borcları 7,329,978 - 7,329,978 
    

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 7,329,978 340,000 7,669,978 
    

LİKVİDLİK MÖVQEYİ 126,761 (340,000) (213,239) 
    

YIĞILMIŞ LİKVİDLİK MÖVQEYİ 126,761 (213,239)  
 

 1 ilə  
qədər 

1 ildən 
artıq 

31 dekabr 
2020-ci il 

    

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ    
    

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 293,319 - 293,319 
Ticarət və digər debitor borcları 2,826,975 - 2,826,975 
    

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 3,120,294 - 3,120,294 
    

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ    
    

Ticarət və digər kreditor borcları 6,430,684 - 6,430,684 
    

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 6,430,684 - 6,430,684 
    

LİKVİDLİK MÖVQEYİ (3,310,390) - (3,310,390) 
    

YIĞILMIŞ LİKVİDLİK MÖVQEYİ (3,310,390) (3,310,390)  
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21. RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ (davamı) 
 
Bazar riski 
 
Müəssisə bazar risklərinə məruz qalır. Bazar riskləri ümumi və xüsusi bazar hərəkətlərinin təsirinə məruz qalan 
(i) xarici valyuta, (ii) faiz hesablanan aktivlər və öhdəliklərin açıq mövqelərindən irəli gəlir. Rəhbərlik qəbul 
edilə bilən riskin dəyəri üzrə limitlər müəyyən edir və bunların üzərində müntəzəm monitorinq aparır. Bununla 
bərabər, bu yanaşmadan istifadə daha əhəmiyyətli bazar hərəkətləri olanda bu limitlərdən kənara çıxan 
zərərlərin qarşısını almır. 
 
(i) Xarici valyuta riski 
 
Müəssisə fəaliyyətin adi gedişində müxtəlif xarici valyuta üzrə məzənnə riskinə məruz qalır. Xarici valyuta 
üzrə məzənnə riskləri əsasən gələcək kommersiya əməliyyatlarından, aktiv və öhdəliklər funksional 
valyutadan fərqli valyutada ifadə edildikdə, uçota alınmış aktiv və öhdəliklərdən yaranır. 
 
Rəhbərlik Müəssisənin xarici valyuta riskini hecləmir. 
 
(ii) Faiz dərəcəsi riski 
 
Müəssisə maliyyə öhdəlikləri və aktivləri üzrə faiz dərəcəsi riskinə məruz qalmır. 
 
Coğrafı risk konsentrasiyası 
 
31 dekabr 2021-ci və 31 dekabr 2020-ci il tarixinə Müəssisənin maliyyə aktivləri və öhdəlikləri bir sıra 
ölkələrdə yerləşmişdir ki, bu da bir bölgə üzrə əhəmiyyətli diversifikasiyasının göstəricisidir. 
 
 
22. KAPİTALIN İDARƏ OLUNMASI 
 
Kapitalın idarə olunmasında Müəssisənin məqsədi (i) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək və 
(ii) biznesin dəstəklənməsi və səhmdar dəyərinin artırılması məqsədilə optimal kapital bazasının saxlamaqdan 
ibarətdir. 
 
Müəssisə kapitalın tələbləri ilə bağlı heç bir xüsusi şərtlər nəzərdə tutulmamışdır. 
 
 
23. ƏDALƏTLİ DƏYƏR HAQQINDA AÇIQLAMA 
 
Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi nəticələri aşağıda göstərildiyi kimi ədalətli dəyər iyerarxiyasının 
səviyyələrinə görə təhlil edilir : (I) 1-ci səviyyəyə oxşar aktiv və öhdəliklər üçün fəal bazarlarda kotirovka 
olunan qiymətlərlə qiymətləndirilmələr (təshih edilməmiş) (II) 2-ci səviyyədə aktiv və ya öhdəlik üçün birbaşa 
(yəni, qiymətlər) və ya dolayısı ilə (yəni, qiymətlərdən yaranan) müşahidə edilə bilən ilkin əhəmiyyətli 
məlumatların istifadə edildiyi qiymətləndirmə üsulları vasitəsilə əldə edilən qiymətləndirmələr və (III) 3-cü 
səviyyəyə müşahidə edilən bazar məlumatlarına əsaslanmayan qiymətləndirmələr (müşahidə edilməyən ilkin 
məlumatlar) daxildir. Maliyyə alətlərini ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyalarına bölmək üçün 
rəhbərlik peşəkar mülahizələr irəli sürür. Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə 
düzəlişlər tələb edən müşahidə edilə bilən məlumatlardan istifadə edildikdə, bu qiymətləndirmə 3-cü Səviyyəyə 
aid edilir. İstifadə edilən məlumatların əhəmiyyətliliyi bütövlükdə ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi ilə 
ölçülür.
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23. ƏDALƏTLİ DƏYƏR HAQQINDA AÇIQLAMA (davamı) 
 
Ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməyən lakin ədalətli dəyəri açıqlanan maliyyə aktivlər və öhdəliklər 
 
Ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələri üzrə ədalətli dəyərin təhlili və ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməyən 
aktivlərin balans dəyəri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 
 

 31 dekabr 2021-ci il tarixinə 

 

1-ci Səviyyə 
üzrə ədalətli 

dəyər 

2-ci Səviyyə 
üzrə ədalətli 

dəyər 

3-cü Səviyyə 
üzrə ədalətli 

dəyər 
Balans  
dəyəri 

       

MALİYYƏ AKTİVLƏR     
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 193,971 - - 193,971 
Ticarət və digər debitor borcları - - 7,262,768 7,262,768 

     

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 193,971 - 7,262,768 7,456,739 
 

 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

 

1-ci Səviyyə 
üzrə ədalətli 

dəyər 

2-ci Səviyyə 
üzrə ədalətli 

dəyər 

3-cü Səviyyə 
üzrə ədalətli 

dəyər 
Balans  
dəyəri 

       

MALİYYƏ AKTİVLƏR     
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 293,319 - - 293,319 
Ticarət və digər debitor borcları - - 2,826,975 2,826,975 

     

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 293,319 - 2,826,975 3,120,294 
 
Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri aşağıda göstərilir: 
 

 31 dekabr 2021-ci il 31 dekabr 2020-ci il 

 
Xalis balans 

dəyəri 
Ədalətli 

dəyəri 
Xalis balans 

dəyəri 
Ədalətli  

dəyəri 
     

MALİYYƏ AKTİVLƏR     
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 193,971 193,971 293,319 293,319 
Ticarət və digər debitor borcları 7,262,768 7,262,768 2,826,975 2,826,975 

     

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 7,456,739 7,456,739 3,120,294 3,120,294 
 
31 dekabr 2021-ci il və 31 dekabr 2020-ci il tarixlərinə Müəssisənin bütün maliyyə öhdəlikləri 3-cü Səviyyəyə 
daxil olmuşdur və xalis balans dəyərləri ədalətli dəyərlərinə bərabər olmuşdur. 
 
 
24. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ KATEGORİYALARI ÜZRƏ TƏQDİM 

EDİLMƏSİ 
 
9 saylı MHBS “Maliyyə alətləri” standartına uyğun olaraq, maliyyə aktivləri aşağıdakı kateqoriyalara 
təsnifləşdirilir: (a) MZHƏD kateqoriyasında qiymətləndirilən maliyyə aktivləri; (b) DMGƏD kateqoriyasında 
qiymətləndirilən borc alətləri; (c) DMGƏD kateqoriyasında qiymətlədirilən pay aləti və (d) amortizasiya 
olunmuş dəyərlə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri. MZHƏD kateqoriyasında qiymətləndirilən maliyyə 
aktivləri iki alt-kateqoriyaya bölünür: (I) MZHƏD kateqoriyasında məcburi qaydada qiymətləndirilən aktivlər 
və (II) ilkin tanınma zamanı həmin kategoriyaya aid edilmiş aktivlər.
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24. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ KATEGORİYALARI ÜZRƏ TƏQDİM 
EDİLMƏSİ (davamı) 

 
31 dekabr 2021-ci və 31 dekabr 2020-ci il tarixlərinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən 
qiymətləndirmə kategoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 
 

 31 dekabr 2021-ci il tarixinə 

 
Amortizasiya olunmuş 

dəyərdə qiymətləndirilən Cəmi 
   

MALİYYƏ AKTİVLƏR   
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 193,971 193,971 
Ticarət və digər kreditor borcları 7,262,768 7,262,768 

   

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 7,456,739 7,456,739 
 

 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

 
Amortizasiya olunmuş 

dəyərdə qiymətləndirilən Cəmi 
   

MALİYYƏ AKTİVLƏR   
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 293,319 293,319 
Ticarət və digər kreditor borcları 2,826,975 2,826,975 

   

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 3,120,294 3,120,294 
 
31 dekabr 2021-ci il və 31 dekabr 2020-ci il tarixlərinə Müəssisənin bütün maliyyə öhdəlikləri amortizasiya 
olunmuş dəyərdə uçota alınmışdır. 
 
 
25. HESABAT TARİXİNDƏN SONRALI HADİSƏLƏR 
 
Hesabat dövründən sonra heç bir əhəmiyyətli hadisə baş verməmişdir. 
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