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Müstəqil Auditorların Hesabatı

“Azәrişıq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin Sәhmdarlarına vә İdarә 
Heyәtinә: 

Rәy 

Biz “Azәrişıq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (“Şirkәt”) 31 dekabr 2018-ci il tarixinә maliyyә 
vәziyyәti haqqında hesabatdan vә hәmin tarixdә bitmiş il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr vә sair 
mәcmu gәlir, kapitalda dәyişikliklәr vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatlardan, 
elәcә dә әsas mühasibat uçotu siyasәtlәri vә sair izahedici mәlumatları әhatә edәn 
qeydlәrdәn ibarәt olan maliyyә hesabatlarının auditini apardıq.  

Bizim rәyimizә görә, әlavә edilәn maliyyә hesabatları bütün әhәmiyyәtli aspektlәr 
baxımından, Şirkәtin 31 dekabr 2018-ci il tarixinә maliyyә vәziyyәtini vә hәmin tarixdә bitmiş 
il üzrә maliyyә nәticәlәrini vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq 
Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq düzgün әks etdirir. 

Rәy üçün Әsas 

Biz audit yoxlamasını Beynәlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Hәmin 
standartlar әsasında bizim mәsuliyyәtlәrimiz hesabatımızın Maliyyә Hesabatlarının Auditi 
üzrә Auditorların Mәsuliyyәti hissәsindә tәqdim edilir. Biz Mühasiblәr üçün Beynәlxalq Etik 
Standartlar Şurasının Peşәkar Mühasiblәrin Etika Mәcәllәsinә (IESBA Mәcәllәsi) vә 
Azәrbaycan Respublikasında maliyyә hesabatlarının auditinә müvafiq olan etik tәlәblәrә 
әsasәn Şirkәtdәn müstәqilik vә bu tәlәblәr vә IESBA Mәcәllәsi üzrә digәr etika 
mәsuliyyәtlәrimizi yerinә yetirmişik. Biz hesab edirik ki, әldә etdiyimiz audit sübutu auditor 
rәyinin bildirilmәsi üçün yetәrli vә müvafiq әsası tәmin edir. 



Azәrişıq Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti 

Müstәqil Auditorların Hesabatı 

Sәhifә 2 

Maliyyә Hesabatları üzrә Rәhbәrliyin vә İqtisadi Subyektin İdarә edilmәsinә 
Cavabdeh olan Sәlahiyyәtli Şәxslәrin Mәsuliyyәti 

Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının BMHS-ә uyğun olaraq hazırlanmasına vә düzgün 
tәqdimatına, habelә fırıldaqçılıq vә ya sәhv nәticәsindә yaranmasından asılı olmayaraq 
әhәmiyyәtli tәhriflәrin müşahidә olunmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanması üçün 
rәhbәrliyin qәnaәtinә әsasәn zәruri sayılan daxili nәzarәt sisteminә görә mәsuliyyәt 
daşıyır.  

Rәhbәrliyin Şirkәti likvidasiya etmәk vә ya әmәliyyatları dayandırmaq niyyәtinin olduğu vә 
ya qeyd edilәn tәdbirlәrdәn başqa real alternativinin olmadığı hallar istisna olmaqla, 
maliyyә hesabatlarının hazırlanması zamanı rәhbәrlik Şirkәtin fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk 
qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, müvafiq hallarda fәaliyyәtin fasilәsizliyi ilә bağlı 
mәsәlәlәrin açıqlanması vә hesabatların fәaliyyәtin fasilәsizliyi prinsipi әsasında 
hazırlanmasına görә mәsuliyyәt daşıyır. 

İqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәr Şirkәtin maliyyә 
hesabatlarının hazırlanması prosesinә nәzarәt üçün mәsuliyyәt daşıyırlar. 

Maliyyә Hesabatlarının Auditi üzrә Auditorların Mәsuliyyәti 

Bizim mәqsәdimiz maliyyә hesabatlarında, fırıldaqçılıq vә ya sәhv nәticәsindә 
yaranmasından asılı olmayaraq, әhәmiyyәtli tәhriflәrin olmaması barәdә kifayәt qәdәr 
әminlik әldә etmәk vә rәyimizi әhatә edәn auditor hesabatını tәqdim etmәkdәn ibarәtdir. 
Kifayәt qәdәr әminlik yüksәk әminlik sәviyyәsi olsa da, BAS әsasında aparılmış auditin 
әhәmiyyәtli tәhrifi hәr zaman aşkar edәcәyinә zәmanәt vermir. Tәhriflәr fırıldaqçılıq vә ya 
sәhv nәticәsindә yarana bilәr vә istifadәçilәrin bu maliyyә hesabatları әsasında qәbul 
etdiklәri iqtisadi qәrarlara ayrı-ayrılıqda yaxud ümumilikdә tәsir edә bilmәsi әsaslı şәkildә 
ehtimal edildiyi halda әhәmiyyәtli hesab edilir. 

BAS әsasında aparılmış audit çәrçivәsindә biz bütün audit müddәtindә peşәkar mülahizә 
tәtbiq edir vә peşәkar skeptikliyi qoruyub saxlayırıq. Biz hәmçinin: 

— Fırıldaqçılıq vә ya sәhv nәticәsindә yaranmasından asılı olmayaraq, maliyyә 
hesabatlarının әhәmiyyәtli tәhriflәri riskini aşkar edir vә qiymәtlәndirir, hәmin 
risklәrә uyğun audit prosedurlarını işlәyib hazırlayır vә icra edir, rәyimizi bildirmәk 
üçün yetәrli vә müvafiq olan audit sübutunu әldә edirik. Fırıldaqçılıq nәticәsindә 
yaranmış әhәmiyyәtli tәhrifin aşkarlanmaması riski sәhv nәticәsindә yaranan 
riskdәn daha yüksәkdir, çünki fırıldaqçılıq gizli sözlәşmә, dәlәduzluq, bilәrәkdәn 
sәhv buraxılma, mәlumatın tәhrifli tәqdimatı vә ya daxili nәzarәtә әmәl 
olunmamasından ibarәt ola bilәr. 

— Şirkәtin daxili nәzarәt sisteminin effektivliyi barәdә rәy bildirmәk üçün deyil, şәraitә 
uyğun olan audit prosedurlarının işlәnib hazırlanması üçün daxili nәzarәt sistemi 
barәdә anlayış әldә edirik. 

— Rәhbәrlik tәrәfindәn tәtbiq edilәn uçot siyasәtlәrinin müvafiqliyini vә aparılmış 
mühasibatlıq hesablamalarının vә әlaqәli açıqlamaların әsaslı olmasını 
qiymәtlәndiririk. 







 Azәrişıq ASC 
31 dekabr 2018-ci il tarixinә Maliyyә Vәziyyәti haqqında Hesabat 

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edәn vә 11-61-cı sәhifәlәrdә 

olan qeydlәrlә birgә oxunmalıdır. 

’000 AZN Qeyd 
31 Dekabr 

2018 

31 Dekabr 

2017* 

Aktivlәr 
Әmlak, qurğu vә avadanlıq 13 2,057,356 1,753,427 

Uzunmüddәtli aktivlәr üçün avanslar 6,550 49,374 

Qeyri-maddi aktivlәr 3,239 3,263 

Uzunmüddәtli aktivlәr 2,067,145 1,806,064 

Mal-material ehtiyatları 14 46,149 27,883  

Әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV 17,754 19,609  

Ticari vә sair debitor borcları 15 77,491 82,579  

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 16 19,172 46,928  

Sair aktivlәr 17 10,115 62,095  

Cari aktivlәr 170,681 239,094 

Cәmi aktivlәr 2,237,826 2,045,158 

Kapital 

Nizamnamә kapitalı 1,678,705 1,460,634 

Әlavә ödәnilmiş kapital 223,827 306,656 

Yığılmış zәrәrlәr (330,263) (246,249) 

Cәmi kapital 1,572,269 1,521,041 

Öhdәliklәr 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri 21 490,318 305,622 

Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı 
ödәnişlәr üzrә ehtiyat 20 1,885 2,002 

Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri 12 22,714 42,439  

Uzunmüddәtli öhdәliklәr 514,917 350,063 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri 21 68,562 8,659 

Ticari vә digәr kreditor borcları 19 34,350 125,024 

Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı 
ödәnişlәr üzrә ehtiyat 20 299 277 

Alınmış avanslar 22 43,689 38,328  

ӘDV vә digәr vergi borcları  3,740 1,766 

Cari öhdәliklәr 150,640 174,054 

Cәmi öhdәliklәr 665,557 524,117 

Cәmi kapital vә öhdәliklәr 2,237,826 2,045,158 

* Şirkәt 1 yanvar 2018-ci il tarixindә ilk dәfә MHBS 15 vә MHBS 9-u tәtbiq etmişdir. Seçilәn
keçid üsullarına әsasәn müqayisәli mәlumat tәkrar tәqdim edilmәmişdir. Bax: Qeyd 5 



Azәrişıq ASC 
2018-ci il üzrә Kapitalda Dәyişikliklәri haqqında Hesabat  

Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edәn vә 11-61-cı sәhifәlәrdә olan qeydlәrlә birgә oxunmalıdır. 

’000 AZN Qeyd 
Nizamnamә 

kapitalı 
Әlavә ödәnilmiş 

kapital Yığılmış zәrәrlәr* Cәmi kapital 

1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq 623,534 958,367 (264,217) 1,317,684 

Cәmi mәcmu gәlir 

İl üzrә mәnfәәt - - 17,950 17,950 

İl üzrә cәmi mәcmu gәlir - - 17,950 17,950 

Şirkәt sahiblәri ilә әmәliyyatlar 

Dövlәtdәn әldә olunmuş vәsaitlәr - 158,982 - 158,982 

Әlavә ödәnilmiş kapitaldan nizamnamә kapitalına köçürmә  810,693 (810,693) - - 

Әvvәlki ilin vergi öhdәliklәrindәn nizamnamә kapitalına köçürmә  26,407 - - 26,407 

Azәrenerji ASC-dәn aktivlәrin ötürülmәsi - - 18 18 

Şirkәtin sahiblәri ilә cәmi әmәliyyatlar 837,100 (651,711) 18 185,407 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq 1,460,634 306,656 (246,249) 1,521,041 

MHBS 9-un ilkin tәtbiqi zamanı düzәlişlәr 5B - - (12,353) (12,353) 

1 yanvar 2018-ci il tarixinә düzәliş edilmiş qalıq 1,460,634 306,656 (258,602) 1,508,688 

Cәmi mәcmu gәlir 

İl üzrә mәnfәәt 12,919 12,919 

İl üzrә cәmi mәcmu mәnfәәt - - 12,919 12,919 

Şirkәt sahiblәri ilә әmәliyyatlar 

Dövlәtdәn әldә olunmuş vәsaitlәr 18 (a) - 84,110 - 84,110 

Әlavә ödәnilmiş kapitaldan nizamnamә kapitalına köçürmә 18 (a) 10,000 (10,000) - - 

Ümumi nәzarәt altında әmәliyyat 23 208,071      (156,939)    (84,580)  (33,448) 

Şirkәt sahiblәri ilә cәmi әmәliyyatlar 218,071 (82,829) (84,580) 50,662 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә qalıq 1,678,705 223,827 (330,263) 1,572,269 

* Şirkәt 1 yanvar 2018-ci il tarixindә ilk dәfә MHBS 15 vә MHBS 9-u tәtbiq etmişdir. Seçilәn keçid üsullarına әsasәn müqayisәli mәlumat tәkrar tәqdim edilmәmişdir.
Bax: Qeyd 5. 



Azәrişıq ASC 
2018-ci il üzrә Pul Vәsaitlәrinin Hәrәkәti haqqında Hesabat 

9 
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edәn vә 11-61-cı 
sәhifәlәrdә olan qeydlәrlә birgә oxunmalıdır. 

’000 AZN Qeyd 2018 2017* 

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin 
axını 

Mәnfәәt vergisindәn әvvәlki mәnfәәt 30,269 43,923 

Düzәlişlәr:

Köhnәlmә vә amortizasiya xәrclәri 96,415 80,017   

Ticari vә digәr debitor borcların dәyәrsizlәşmәsi üzrә 
zәrәr 

24 (b) 
(ii) 

11,774 - 

Ümidsiz borclar üzrә ehtiyatın bәrpası üzrә gәlir    - (20,860) 

Әmlak, qurğu vә avadanlıqların silinmәsi üzrә xalis zәrәr 131 1,320 

Әvәzsiz әldә olunmuş aktivlәr 6 (4,377) (26,316) 

Xalis maliyyә xәrclәri 11 6,555 154 

Köhnәlmiş mal-materiallar üzrә ehtiyatda dәyişiklik  - 303 

Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı ödәnişlәr üzrә 
ehtiyatda dәyişiklik (95) 336 

Digәr borclarıın silinmәsi 19 (24,157) (29,331) 

Әvvәlki ilin ӘDV öhdәliklәri hesabına nizamnamә 
kapitalında artım  

- 12,508 

Әvvәlki illәrdә silinmiş ӘDV aktivlәrinin bәrpa olunması 10 (24,254) - 

92,261 62,054 

Dәyişikliklәr: 

Ehtiyatlar (18,266) (3,194)  

Әvәzlәşdirilәn ӘDV  1,855 (1,609)  

Ticari vә digәr debitor borcları (19,039) 29,441 

Sair aktivlәr (8,351) (9,795)  

ӘDV vә digәr vergi borcları 1,974 (288) 

Ticari vә digәr kreditor borcları (25,559) (10,605) 

Alınmış avanslar 5,361 8,686 

Mәnfәәt vergisindәn vә faizlәrdәn әvvәl әmәliyyat 
fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axını   

30,236 74,690 

Ödәnilmiş faiz 21(k) (9,198) (949)  

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan/(istifadә olunan) 
xalis pul vәsaitlәri  

21,038 73,741 

İnvestisiya fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәri 

Alınmış әmlak, qurğu vә avadanlıq (330,895) (443,106)  

Qeyri-maddi aktivlәrin alınması (697) (434) 

İnvestisiya fәaliyyәtindәn istifadә olunan xalis pul 
vәsaitlәri 

(331,592) (443,540)  



Azәrişıq ASC 
2018-ci il üzrә Pul Vәsaitlәrinin Hәrәkәti haqqında Hesabat 

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edәn vә 11-61-cı 
sәhifәlәrdә olan qeydlәrlә birgә oxunmalıdır. 

’000 AZN Qeyd 2018 2017* 

Maliyyә fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin 
axını 

Әlavә ödәnilmiş kapital üzrә daxilolmalar 75,470 167,123 

Borclar üzrә daxilolmalar 21 (k) 212,885 246,263 

Borcların ödәnişi 21 (k) (4,881) (6,305)  

Maliyyә fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri 283,474 407,081 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrindә xalis 
artım/(azalma) 

(27,080) 37,282 

Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәrinә tәsiri 

(676) 68 

1 yanvar tarixinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  16 46,928 9,578 

31 dekabr tarixinә pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri  16 

19,172 46,928   

* Şirkәt 1 yanvar 2018-ci il tarixindә ilk dәfә MHBS 15 vә MHBS 9-u tәtbiq etmişdir. Seçilәn
keçid üsullarına әsasәn müqayisәli mәlumat tәkrar tәqdim edilmәmişdir. Bax: Qeyd 5 
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1. Hesabatı hazırlanan müәssisә

Biznes mühiti 

“Azәrişıq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (“Şirkәt”) fәaliyyәti әsasәn Azәrbaycan Respublikasının 
әrazisindә yerlәşir. Belәliklә, Şirkәt inkişafda olan bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyәtlәri ilә 
sәciyyәlәnәn Azәrbaycanın iqtisadi vә maliyyә bazarlarında fәaliyyәtlә bağlı risklәrә mәruz qalır. 
Hüquqi, vergi vә normativ baza vә rejimlәrin inkişafı davam edir, lakin onların müddәalarının hәm 
fәrqli şәrh olunması, hәm dә tez-tez dәyişdirilmәsi müşahidә olunur. Bütün bunların vә sair hüquqi 
vә vergi maneәlәri nәticәsindә Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr müxtәlif çәtinliklәrlә 
üzlәşir. Bununla yanaşı, Azәrbaycan manatının son zamanlarda ucuzlaşması vә dünya bazarında 
neftin qiymәtinin davamlı olaraq aşağı olması biznes mühitindә qeyri-müәyyәnlik sәviyyәsini 
artırmışdır. Maliyyә hesabatlarında Azәrbaycandakı biznes mühitinin Şirkәtin fәaliyyәtinә vә 
maliyyә vәziyyәtinә tәsiri Şirkәt rәhbәrliyi tәrәfindәn qiymәtlәndirilir. Gәlәcәkdә biznes mühiti 
rәhbәrliyin cari qiymәtlәndirmәsindәn fәrqlәnә bilәr. 

Tәşkilat vә әmәliyyatlar 

Şirkәt “‘Bakıelektrikşәbәkә’ Sәhmdar Cәmiyyәtinin yaradılması vә idarәetmәyә verilmәsi 
haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2000-ci il tarixli 441 nömrәli 
Sәrәncamına әsasәn dövlәtә mәxsus müәssisә kimi tәsis olunmuşdur. Şirkәt Azәrbaycan 
Respublikasında özәllәşdirmә proqramının tәrkib hissәsi olan “Bakıelektrikşәbәkә” İstehsalat 
Birliyinin özәllәşdirmәyә hazırlanması haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu 
il 8 noyabr tarixli, 253 nömrәli sәrәncamına uyğun olaraq açıq sәhmdar cәmiyyәt kimi 
özәllәşdirilmişdir. 7 noyabr 2001-ci il tarixindә şirkәtin idarәetmәsi “Barmek Holding A.S.” şirkәtinә 
keçirilmişdir. Daha sonra 2006-cı ildә Azәrbaycan Respublikasının hökumәti (“Hökumәt”) “Barmek 
Holding A.S.” şirkәti ilә müqavilәni dayandırmışdır vә 11 avqust 2006-cı ildә Azәrbaycan 
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 414 nömrәli sәrәncamla “Barmek Holding A.S.” 
şirkәtindәn aktivlәri Şirkәtә geri qaytarmağı tәlәb etmişdir. 10 fevral 2015-ci ildә Azәrbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azәrişıq ASC” haqqında Sәrәncamı ilә “Bakıelektrikşәbәkә” ASC 
“Azәrişıq” ASC adlandırılmışdır.  

10 aprel 2015-ci ildә yenidәn tәşkil olunma nәticәsindә Şirkәt elektrik enerjisinin Naxçıvan Muxtar 
Respublikası istisna olmaqla, Azәrbaycan Respublikasının bütün regionlarında sakinlәrә vә fiziki 
şәxslәrә ötürülmәsi vә paylanmasına başlamışdır. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәtin әsas fәaliyyәti elektrik enerjisinin sakinlәrә vә hüquqi şәxslәrә 
ötürülmәsi vә paylanmasından ibarәt olmuşdur.  

Şirkәtin әsas elektrik enerjisi tәchizatçısı elektrik enerjisinin paylanması üzrә tәbii inhisar subyekti 
olan dövlәtә mәxsus “AzәrEnerji” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtidir (“AzәrEnerji” ASC). Hökumәt 
elektrik enerjisinin satışı vә alışı ilә bağlı Şirkәtin әmәliyyatlarına tәsir edir. Elektrik enerjisinin alışı 
vә satışı üzrә Şirkәtin qoyduğu tariflәr Azәrbaycan Respublikasının Tarif Şurası tәrәfindәn 
tәnzimlәnir. 

Şirkәtin hüquqi ünvanı: Bakıxanov küçәsi 13, AZ 1065, Bakı, Azәrbaycan.  

31 dekabr 2018 vә 2017-cı il tarixinә Şirkәt tamamilә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti ilә 
tәmsil olunan Hökumәtә mәxsus olmuşdur. Şirkәtin әsas nәzarәtedici tәrәfi Hökumәtdir. 
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2. Mühasibat uçotunun әsasları

Uyğunluq haqqında bәyannamә

Hazırkı maliyyә hesabatları Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun
olaraq hazırlanmışdır.

Bunlar Şirkәtin MHBS 15 Müştәrilәrlә Müqavilәlәr üzrә Gәlir vә MHBS 9 Maliyyә alәtlәri
standartlarının tәtbiq edildiyi ilk illik hesabatlarıdır. Әsas uçot siyasәtlәrinә edilmiş dәyişikliklәr
Qeyd 5-dә tәsvir edilmişdir.

3. Әmәliyyat vә tәqdimat valyutası

Azәrbaycan Respublikasının milli valyutası Azәrbaycan Manatıdır (“AZN”) vә AZN Şirkәtin
әmәliyyat valyutası vә hazırkı maliyyә hesabatlarının mәqsәdlәri üçün tәqdimat valyutasıdır. Әks
müddәa qeyd olunmadıqda, AZN-lә tәqdim olunmuş bütün maliyyә mәlumatları әn yaxın minliyә
yuvarlaqlaşdırılmışdır.

4. Ehtimal vә mühakimәlәrin tәtbiqi

Maliyyә hesabatlarının MHBS-nә uyğun olaraq hazırlanması rәhbәrlikdәn mühasibatlıq
siyasәtlәrinin tәtbiq edilmәsini vә aktiv, öhdәlik, gәlir vә xәrclәrin göstәrilәn mәblәğlәrinә tәsir
göstәrәn mülahizә, ehtimal vә fәrziyyәlәrdәn istifadә etmәyi tәlәb edir. Faktiki nәticәlәr hәmin
tәxminlәrdәn fәrqlәnә bilәr.

Ehtimallar vә tәmәl fәrziyyәlәr mütәmadi qaydada nәzәrdәn keçirilir. Uçot hesablamalarında
dәyişikliklәr hәmin dәyişikliklәr edildiyi dövrdә vә tәsir göstәrdiklәri hәr hansı gәlәcәk dövrlәrdә
әks olunur.

Uçot siyasәtlәrin tәtbiq edilmәsindә maliyyә hesabatlarında әks olunmuş  mәblәğlәrә әn әhәmiyyәtli
dәrәcәdә tәsiri olan vacib mühakimәlәr haqqında mәlumat aşağıdakı qeydlәrdә әks olunur:

 Qeyd 6 (d) – mәnfәәtin tanınması: әvәzsiz әldә olunmuş aktivlәrdәn gәlәn gәlirlәr müәyyәn
müddәt әrzindә, yoxsa hәmin anda tanınır;

 Qeyd 13 vә 28(g)(iii) - әmlak, qurğu vә avadanlıqların faydalı istifadә müddәti;

 Qeyd 15 – ticari debitor borclar üzrә ehtiyatlar;

Növbәti maliyyә ilindә әhәmiyyәtli düzәliş riski olan ehtimal vә fәrziyyәlәr üzrә qeyri-
müәyyәnliklәr haqqında mәlumat aşağıdakı qeydlәrdә әks olunur: 

 Qeyd 12(d) – tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin tanınması: növbәti ilә köçürülәn vergi
zәrәrlәrinin tәtbiq edilә bilәcәyi vergi tutulan gәlәcәk mәnfәәtin olması;

 Qeyd 24(b)(ii) – ticari debitor borcları üçün GKZ üzrә ehtiyatın ölçülmәsi: hesablanmış orta
zәrәr dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsindә әsas fәrziyyәlәr.
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4. Ehtimal vә mühakimәlәrin tәtbiqi, davamı

Әdalәtli dәyәrlәrin ölçülmәsi

Şirkәtin bir sıra uçot siyasәtlәri vә açıqlamaları maliyyә vә qeyri-maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri
üçün әdalәtli dәyәrin ölçülmәsini tәlәb edir.

Aktiv vә ya öhdәliyin әdalәtli dәyәrini müәyyәnlәşdirәrkәn, Şirkәt mümkün qәdәr müşahidә olunan
bazar mәlumatlarından istifadә edir. Әdalәtli dәyәrlәr, qiymәtlәndirmә üsullarında istifadә olunan
mәlumatlar әsasında әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının aşağıdakı sәviyyәlәri üzrә tәsnif edilir.

 Sәviyyә 1: eyni aktiv vә ya öhdәliklәr üçün fәal bazarlarda müәyyәn olunmuş qiymәtlәr
(tәnzimlәnmәmiş).

 Sәviyyә 2: Sәviyyә 1-ә daxil edilәn kvota qiymәtlәri istisna olmaqla, birbaşa (mәs: qiymәtlәr
kimi) vә ya dolayı yolla (mәs: qiymәtlәrdәn törәyәn) aktiv vә ya öhdәlik üçün müşahidә
oluna bilәn mәlumatlar.

 Sәviyyә 3: aktiv vә ya öhdәlik üçün müşahidә oluna bilәn bazar mәlumatlarına әsaslanmayan
mәlumatlar (müşahidә oluna bilmәyәn mәlumatlar).

Aktiv vә ya öhdәliyin әdalәtli dәyәrini ölçmәk üçün istifadә olunan mәlumatlar әdalәtli dәyәr 
iyerarxiyasının müxtәlif sәviyyәlәrinә aid olduqda, әdalәtli dәyәr, bütün ölçmә üzrә әhәmiyyәtli olan 
әn aşağı sәviyyә mәlumatı ilә eyni sәviyyәdә kateqoriyalaşdırılır. 

Şirkәt dәyişikliyin baş verdiyi hesabat dövrünün sonunda әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının müxtәlif 
sәviyyәlәri arasında transferlәri tanıyır.  

Әdalәtli dәyәrin ölçülmәsindә irәli sürülmüş ehtimallar barәdә әtraflı mәlumat aşağıdakı qeydlәrdә 
tәqdim olunur: 

 Qeyd 23 – ümumi nәzarәtdә olan әmәliyyat.

 Qeyd 21 – maliyyә alәtlәri.

5. Әsas uçot siyasәtlәrindә dәyişikliklәr

1 yanvar 2018-ci il tarixindә şirkәt ilk dәfә MHBS 15 (bax (A)) vә MHBS 9 (bax (B)) tәtbiq etmişdir.
1 yanvar 2018-ci il tarixindәn bir sıra digәr yeni standartlar da qüvvәyә minmişdir, lakin onlar
Şirkәtin maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsir göstәrmәmişdir.

Şirkәtin bu standartları tәrtib etmәk üçün seçdiyi keçid üsullarına әsasәn, ticari debitor borclarının
dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrin ayrıca tәqdim olunmasından başqa (bax: (B)) yeni standartların
tәlәblәrini әks etdirmәk üçün maliyyә standartlarında müqayisәli mәlumat tәkrar tәqdim
edilmәmişdir.

Bu standartların ilk dәfә tәtbiq edilmәsinin tәsiri әsasәn aşağıdakı bәndlәrdә özünü göstәrmişdir:

- Qoşulma haqqı üzrә gәlirin müәyyәn müddәt әrzindә tanınması (bax: A(a)); 

- Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrlәrdә artımın tanınması (bax: B(ii)). 
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5. Әsas uçot siyasәtlәrindә dәyişikliklәr, davamı

A. MHBS 15 Müştәrilәrlә Müqavilәlәr üzrә Gәlir  

MHBS 15 gәlirin tanınıb tanınmaması, nә qәdәr vә nә vaxt tanınmasına dair kompleks әsası müәyyәn 
edir. Bu BMUS 18 Gәlir standartını vә әlaqәdar şәrhlәri әvәz edir. MHBS 15-ә әsasәn gәlir mal vә 
ya xidmәt üzәrindә nәzarәt müştәriyә keçdikdә tanınır. Nәzarәtin ötürülmәsi anını – zaman anında 
vә ya müәyyәn müddәt әrzindә - müәyyәn etmәk mühakimә tәlәb edir. 

Şirkәt MHBS 15-i retrospektiv olaraq qәbul etmәk barәdә ilkin planını dәyişmiş vә standartın ilkin 
tәtbiqi üzrә tәsirlәrin ilkin tәtbiq tarixindә (1 yanvar 2018) baş vermәsi şәrtilә mәcmu tәsir üsulunu 
tәtbiq etmişdir (praktiki güzәştlәr olmadan). Müvafiq olaraq 2017-ci il üçün tәqdim olunan mәlumat 
tәkrar tәqdim edilmәmişdir, yәni әvvәl BMUS 18-ә vә әlaqәdar şәrhlәrә әsasәn hesabat verildiyi 
kimi göstәrilmişdir. Әlavә olaraq MHBS 15-ә әsasәn açıqlama tәlәblәri müqayisәli mәlumata ümumi 
olaraq tәtbiq edilmәmişdir. 

1 yanvar 2018-ci il tarixindә MHBS 15-ә keçidin vergilәr çıxılmaqla bölüşdürülmәmiş mәnfәәtә heç 
bir tәsiri olmamışdır. 

MHBS 15-in tәtbiqinin Şirkәtin 31 dekabr 2018-ci il tarixinә olan maliyyә vәziyyәti haqqında 
hesabatına, hәmin tarixdә tamamlanmış il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr vә sair mәcmu gәlir haqqında 
hesabatına vә 31 dekabr 2018-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında 
hesabatına әhәmiyyәtli tәsiri olmamışdır.  

Elektrik şәbәkәsinә qoşulma haqları: 

BMUS 18-ә әsasәn elektrik şәbәkәsinә qoşulma üzrә gәlir müştәrilәr Şirkәtin elektrik paylama 
şәbәkәsinә qoşularkәn, yәni müştәrinin mal/xidmәtlәri vә ötürülәn sahibkarlıqla bağlı risklәri vә 
mülkiyyәt hüququnu qәbul etdiyi anda tanınırdı. Gәlir hәmin anda gәlir vә xәrclәrin etibarlı 
qiymәtlәndirilmәsi, ödәnişin edilmәsi ehtimalının olması vә malla bağlı rәhbәrliyin davamlı 
әlaqәsinin olmaması şәrtilә tanınırdı. BMHS 15-ә әsasәn quraşdırma/qoşulma müqavilәsi enerji 
tәchizatı müqavilәsi ilә müşayiәt edilmәlidir. Odur ki, elektrik xәtlәrinә qoşulma haqqı müәyyәn 
müddәt әrzindә, yәni elektrik tәchizatı müddәti boyu, qoşulma üçün istifadә olunan elektik 
avadanlıqlarının ötürülmәsinә görә gәlir isә konkret zaman anında tanınır. 

Belәliklә, elektrik şәbәkәsinә qoşulmaq üzrә gәlәn gәlirlәr BMUS 18 ilә müqayisәdә BMHS 15 
әsasında daha gec tanınır. Bu dәyişikliklәrin tәsiri müqavilәnin qanuni tәtbiq olunma müddәtinin 
qısa olmasına görә әhәmiyyәtli deyil. 

MHBS 15 Şirkәtin sair gәlir axınları baxımından uçot siyasәtlәrinә әhәmiyyәtli tәsir göstәrmәmişdir 
(bax: Qeyd 6). 

Şirkәtin gәlir tanınmasına dair uçot siyasәtlәri haqqında әlavә mәlumat üçün Qeyd 6(d)-yә baxın.
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5. Әsas uçot siyasәtlәrindә dәyişikliklәr, davamı

B. MHBS 9 Maliyyә alәtlәri 

MHBS 9-da maliyyә aktivlәrinin, maliyyә öhdәliklәrinin vә qeyri-maliyyә maddәlәrinin alınması vә 
ya satışına dair bәzi müqavilәlәrin tanınması vә ölçülmәsinә dair tәlәblәr irәli sürülür. Bu standart 
BMUS 39 Maliyyә alәtlәri: Tanıma vә Qiymәtlәndirmә standartını әvәz edir. 

MHBS 9-un tәtbiqi nәticәsindә Şirkәt BMUS 1 Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı standartına 
maliyyә aktivlәrinin dәyәrdәn düşmәsini mәnfәәt vә ya zәrәr vә sair mәcmu gәlir hesabatında ayrıca 
bәnd sәtri kimi tanınmasını tәlәb edәn düzәlişlәri dә qәbul etmişdir. Әvvәllәr Şirkәt debitor borcları 
üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrini sair xәrclәrә aid edirdi. Daha sonra Şirkәt BMUS 39-a әsasәn tanınmış 
20,860 min AZN mәblәğindә dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin bәrpasını 31 dekabr 2017-ci il tarixindә 
tamamlanan mәnfәәt vә ya zәrәr vә sair mәcmu gәlir hesabatında “sair gәlirlәrdәn” çıxarıb “debitor 
borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәr” bәndindә tәsnif etdi. 

Әlavә olaraq Şirkәt MHBS 7 Maliyyә alәtlәri: Açıqlamalar standartına 2018-ci ilә dair açıqlamalara 
tәtbiq edilәn, lakin müqayisәli mәlumata ümumәn tәtbiq edilmәmiş düzәlişlәri qәbul etdi. 

MHBS 9-a keçidin bölüşdrülümәmiş mәnfәәtin açılış balansına tәsiri aşağıdakı cәdvәldә öz әksini 
tapmışdır (keçid üsulunun tәsviri üçün (iii)-yә baxın). 

 ’000 AZN Qeyd 

MHBS 9-un qәbul 
edilmәsinin açılış 
balansına tәsiri  

Yığılmış zәrәr 
MHBS 9-yә әsasın gözlәnilәn kredit zәrәrinin tanınması – 1 yanvar 
2018-ci ildә tәsiri (ii) 12,353 

(i) Maliyyә alәtlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin tәsnifatı vә ölçülmәsi 

MHBS 9-da maliyyә aktivlәrinin üç әsas tәsnifat kateqoriyası mövcuddur: amortizasiya edilmiş 
dәyәrdә ölçülәn, sair mәcmu gәlirdә әdalәtli dәyәrdә ölçülәn (SMGӘD) vә mәnfәәt vә ya zәrәrdә 
әdalәtli dәyәrdә ölçülәn (MZӘD). MHBS 9-a әsasәn maliyyә aktivlәrinin tәsnifatı әsasәn maliyyә 
aktivlәrinin idarә edildiyi biznes modelinә vә onların müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
xüsusiyyәtlәrinә әsaslanır. MHBS 9 BMUS 39-un ödәniş müddәtinәdәk saxlanılan, kredit vә debitor 
borcları vә satıla bilәn aktivlәr kateqoriyalarını aradan qaldırır. 

MHBS 9 maliyyә öhdәliklәrinin tәsnifatı vә ölçülmәsinә dair BMUS 39-un mövcud tәlәblәrini әsas 
etibarilә saxlayır.  

MHBS 9-un tәtbiqi Şirkәtin maliyyә öhdәliklәri ilә bağlı uçot siyasәtlәrinә әhәmiyyәtli tәsir 
göstәrmәmişdir. 

Şirkәtin maliyyә alәtlәrini MHBS 9-a әsasәn necә tәsnif etdiyi vә ölçdüyü vә әlaqәdar gәlir vә zәrәr 
hesabları Qeyd 28(i)(ii)-dә izah edilmişdir. 

Aşağıdakı cәdvәl vә onu müşayiәt edәn qeydlәr 1 yanvar 2018-ci il tarixinә Şirkәtin hәr maliyyә 
aktivi vә maliyyә öhdәliyinin siniflәri üzrә BMUS 39-a әsasәn ilkin ölçü kateqoriyalarını vә MHBS 
9-a әsasәn yeni ölçü kateqoriyalarını izah edir:  

MHBS 9-un tәtbiqinin 1 yanvar 2018-ci il tarixindә maliyyә aktivlәrinin balans dәyәrlәrinә tәsiri 
yalnız dәyәrsizlәşmә üzrә yeni tәlәblәrә aiddir. 
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Aşağıdakı cәdvәldә 1 yanvar 2018-ci il tarixindә MHBS 9-a keçid zamanı maliyyә aktivlәrinin
BMUS 39-a әsaslanan balans dәyәrlәri ilә MHBS 9-a әsaslanan balans dәyәrlәri üzlәşdirilmişdir.

’000 AZN Qeyd 
BMUS 39-a әsasәn 

ilkin tәsnifat 

MHBS 9-a 
әsasәn yeni 

tәsnifat 

BMUS 39-a 
әsasәn ilkin 

balans dәyәri 

MHBS 9-a 
әsasәn yeni 

balans 
dәyәri 

Maliyyә aktivlәri 

Ticari vә sair debitor borcları (d) Kreditlәr vә debitor 
borcları 

Amortizasiya 
edilmiş dәyәr 

82,579 70,226 

Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 

Kreditlәr vә debitor 
borcları 

Amortizasiya 
edilmiş dәyәr 

46,928 46,928 

Cәmi maliyyә aktivlәri 129,507 117,154 

’000 AZN 
BMUS 39-a әsasәn 

ilkin tәsnifat 
MHBS 9-a әsasәn 

yeni tәsnifat 

BMUS 39-a 
әsasәn ilkin 

balans dәyәri 

MHBS 9-a 
әsasәn yeni 

balans dәyәri 

Maliyyә öhdәliklәri 

Tәminatlı bank kreditlәri Sair maliyyә 
öhdәliklәri 

Sair maliyyә 
öhdәliklәri 254,928 254,928 

Tәminatsız bank öhdәliklәri Sair maliyyә 
öhdәliklәri 

Sair maliyyә 
öhdәliklәri 9,531 9,531 

Dövlәtdәn alınan kreditlәr Sair maliyyә 
öhdәliklәri 

Sair maliyyә 
öhdәliklәri 49,822 49,822 

Ticari kreditor borcları Sair maliyyә 
öhdәliklәri 

Sair maliyyә 
öhdәliklәri 125,024 125,024 

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 439,305 439,305 

BMUS 39-a әsasәn kredit vә debitor borcları kimi tәsnif edilәn ticari vә sair debitor borcları indi 
amortizasiya edilmiş dәyәrdә tәsnif edilir.
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1 yanvar 2018-ci il tarixindә MHBS 9-a keçidlә әlaqdәr maliyyә aktivlәrinin BMUS 39-a әsaslanan
balans dәyәrlәri ilә MHBS 9-a әsaslanan balans dәyәrlәri arasındakı müqayisә aşağıdakı cәdvәldә
göstәrilir:

’000 AZN 

31 dekabr 2017-ci 
il tarixinә BMUS 

39-a әsasәn balans 
dәyәri 

Yeni 
qiymәtlәndirmә 

1 yanvar 2018-ci 
il tarixinә MHBS 
9-a әsasәn balans 

dәyәri 

Maliyyә aktivlәri 

Amortizasiya edilmiş dәyәr  

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri: 

Növbәti ilә keçirilmiş: Kreditlәr vә debitor borcları 46,928 - - 

Yeni qiymәtlәndirmә - - - 

Növbәti ilә keçirilmiş: Amortizasiya edilmiş dәyәr - - 46,928 

Ticari vә sair debitor borcları: - - 

Növbәti ilә keçirilmiş: Kreditlәr vә debitor
borcları* 82,579 - - 

Yeni qiymәtlәndirmә - (12,353) - 

Növbәti ilә keçirilmiş: Amortizasiya edilmiş dәyәr - - 70,226 

Cәmi amortizasiya edilmiş dәyәr 129,507 (12,353) 117,154 

(ii) Maliyyә aktivlәrinin dәyәrdәn düşmәsi 

MHBS 9 BMUS 39-da olan “çәkilәn zәrәr” modelini “gözlәnilәn kredit zәrәri” (GKZ) modeli ilә 
әvәz edir. Yeni dәyәrsizlәşmә modeli, kapital alәtlәrinә investisiyalar xaric, amortizasiya dәyәrindә 
ölçülәn maliyyә aktivlәrinә, müqavilә aktivlәrinә vә SMGӘD-dә ölçülәn borc investisiyalarına tәtbiq 
edilir. MHBS 9-a әsasәn kredit üzrә zәrәrlәr BMUS 39-da olduğundan daha tez tanınır (bax: Qeyd 
28(k)(i)). 

MHBS 9-un dәyәrsizlәşmә modeli çәrçivәsindә aktivlәr üçün dәyәrsizlәşmә zәrәrlәrinin ümumәn 
artması vә daha qeyri-sabit olması gözlәnilir. Şirkәt 1 yanvar 2018-ci il tarixindә MHBS 9-un 
dәyәrsizlәşmә tәlәblәrinin tәtbiqinin dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatda artıma aşağıdakı şәkildә sәbәb 
olacağını müәyyәn etmişdir. 

’000 AZN 

BMUS 39-a әsasәn 31 dekabr 2017-ci il tarixindә zәrәr üzrә ehtiyat 43,416 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә ticari vә sair debitor borclarında 1 yanvar 2018-ci 
il tarixindә tanınmış/(bәrpa olunmuş) әlavә dәyәrsizlәşmә 12,353 

MHBS 9-a әsasәn 1 yanvar 2018-ci il tarixindә zәrәr üzrә ehtiyat 55,769 

Şirkәtin dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat mәblәğini necә ölçdüyü haqqında әlavә mәlumat Qeyd 24(b)(ii)-
dә tәsvir edilmişdir.
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(iii) Keçid

MHBS 9-un tәtbiqi nәticәsindә uçot siyasәtlәrindә dәyişikliklәr, aşağıda tәsvir edilәnlәr istisna
olmaqla, retrospektiv qaydada tәtbiq edilmişdir:

 Şirkәt tәsnifat vә qiymәtlәndirmә (dәyәrsizlәşmә daxil olmaqla) baxımından әvvәlki dövrlәr üzrә
müqayisәli mәlumatı tәkrar tәqdim etmәmәk hüququndan istifadә etmişdir

 İlkin tәtbiq tarixindә mövcud fakt vә şәraitә әsasәn maliyyә aktivinin saxlandığı biznes modeli
müәyyәnlәşdirilmişdir.

6. Gәlir

MHBS 15-in ilkin tәtbiqinin Şirkәtin müştәrilәrlә müqavilәlәr üzrә gәlirinә tәsiri Qeyd 5-dә tәsvir
edilmişdir. MHBS 15-in tәtbiqinә dair seçilmiş keçid üsuluna әsasәn yeni tәlәblәri әks etdirmәk üçün
müqayisәli mәlumat tәkrar tәqdim edilmәmişdir.

Gәlir mәnbәlәri

Şirkәtin әsas gәlir mәnbәyi satılan elektrik enerjisi vә quraşdırma xidmәtlәridir (bax: Qeyd 6). Digәr
gәlir mәnbәlәrinә digәr tәrәflәrdәn әvәzsiz әldә olunan aktivlәr daxildir.

’000 AZN 2018 2017 

Müştәrilәrlә müqavilәlәr üzrә gәlir* 1,204,115 1,175,759 

Sair gәlir 906 1,071 

Cәmi gәlir 1,205,021 1,176,830 

* Bu mәblәğin 4,377 min AZN-ni әvәzsiz әldә olunan aktivlәrdәn gәlәn gәlir tәşkil edir.

Elektrik enerjisi satışından gәlәn gәlirlәr elektrik ötürücü xәtlәrindә müvafiq olaraq 88,476 min AZN 
vә 28,705 min AZN mәblәğindә texniki vә kommersiya zәrәrlәrini özünә daxil etmir (2017: müvafiq 
olaraq 84,820 min AZN vә 55,841 min AZN). Bu zәrәrlәr müvafiq dövrlәr üzrә qüvvәdә olan elektrik 
enerjisinin satınalma tariflәrinә әsasәn müәyyәn edilmişdir.
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Müştәrilәrlә müqavilәlәr üzrә gәlirlәrin açılışı

Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrlә müqavilәlәr üzrә gәlirlәrin әsas mәhsullar vә xidmәt xәtlәri vә
gәlirin tanınması zamanına uyğun açılışı verilmişdir.

2018 2017 

31 dekabr tarixindә tamamlanan il üzrә 1,204,115  1,175,759

’000 AZN 

Әsas mәhsullar/xidmәt xәtlәri 

Satılmış elektrik enerjisi 1,181,464 1,136,284 

Elektrik xәtlәrinә qoşulma haqları 18,274 13,159 

Digәrlәrindәn әvәzsiz әldә olunan aktivlәr 4,377 26,316 

Gәlirin tanınma zamanı 

Müәyyәn müddәt әrzindә ötürülәn mәhsullar vә xidmәtlәr 1,192,436 1,136,284 

Konkret zaman anında ötürülәn mәhsullar vә xidmәtlәr  11,679 39,475 

Müqavilә üzrә qalıqlar 

Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrlә müqavilәlәr üzrә debitor borcları vә müqavilә üzrә öhdәliklәr 
haqqında mәlumat tәqdim edilmişdir. 
’000 AZN Qeyd 31 dekabr 2018 1 yanvar 2018 
“Ticari vә sair debitor borcları”na daxil olan 
debitor borcları 15 133,862 122,717 

Müqavilә üzrә öhdәliklәr 22 14,742 13,801 

Müqavilә üzrә öhdәliklәr başlıca olaraq gәliri müәyyәn müddәt әrzindә tanınan elektrik enerjisi üçün 
müştәrilәrdәn alınan avans mәblәğlәrindәn ibarәtdir. 

Dövrün әvvәlindә müqavilә üzrә öhdәlilәrdә tanınmış 13,801 min AZN 31 dekabr 2018-ci il tarixinә 
bitәr dövrdә gәlir kimi tanınmışdır.  

MHBS 15 çәrçivәsindә 31 dekabr 2018-ci il tarixindә ilkin gözlәnilәn müddәti bir il vә daha az olan 
qalıq icra öhdәliklәri üzrә heç bir mәlumat tәqdim edilmәmişdir. 

İcra öhdәliklәri vә gәlir tanıma siyasәti 

Gәlir müştәri ilә müqavilәdә müәyyәn edilәn qiymәtә әsasәn ölçülür. Şirkәt gәliri mal vә ya xidmәt 
üzrә nәzarәti müştәriyә ötürdükdә tanıyır. 

Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrlә müqavilәlәr üzrә icra öhdәliklәrinin yerinә yetirilmә xüsusiyyәtlәri 
vә zamanlaması, o cümlәdәn әhәmiyyәtli ödәniş şәrtlәri vә әlaqәli gәlir tanıma siyasәti haqqında 
mәlumat tәqdim olunmuşdur. 
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Mәhsul/xidmәt növü 

İcra öhdәliklәrinin yerinә 
yetirilmә xüsusiyyәtlәri 
vә zamanlaması, o 
cümlәdәn әhәmiyyәtli 
ödәniş şәrtlәri 

MHBS 15-ә әsasәn gәlirin 
tanınması (1 yanvar 2018-
ci il tarixindәn tәtbiq 
olunur) 

BMUS 18-ә әsasәn gәlirin 
tanınması (1 yanvar 2018-
ci il tarixinәdәk tәtbiq 
olunub) 

Satılmış elektrik 
enerjisi 

Elektrik enerjisi 
müştәrilәrin obyektinә 
çatdırıldıqda vә qәbul 
edildikdә elektrik 
enerjisinә nәzarәt onlara 
keçir. 

Hesab-fakturalar müqavilә 
şәrtlәrinә uyğun olaraq 
tәqdim edilir vә adәtәn 30 
gün әrzindә ödәnilmәlidir. 
Satılmış elektrik enerjisinә 
görә heç bir endirim 
tәqdim olunmur. 

Gәlir Şirkәtә ödәnilmәli 
olan mәblәğdә tanınır. 
Elektrik enerjisi satışına 
görә gәlir sayğac 
göstәricisinә görә istehlak 
olunmuş elektrik әsasında 
tanınır vә aylıq olaraq 
hesablanır.   

Qaçqın vә mәcburi 
köçkünlәrә satılan elektrik 
enerjisi üzrә gәlir 
qeydiyyatda olan qaçqın vә 
mәcburi köçkünlәrin sayına 
vә onların hәr biri üçün 
dövlәtin müәyyәn etdiyi 
standart limitә әsasәn AR 
Qaçqın vә Mәcburi 
Köçkünlәrlә İş üzrә Dövlәt 
Komitәsindәn daxil olan 
faktiki ödәnişlәr әsasında 
tanınır.  

Әmәliyyat qiymәti dövr 
әrzindә istehlak edilәn 
elektrik enerjisi üçün 
müqavilә üzrә müәyyәn 
edilәn qiymәtdir.  

Alınmış avanslar müqavilә 
öhdәliklәrinә әlavә edilir. 

Gәlir, sahibkarlıqla bağlı 
әhәmiyyәtli risklәrin vә 
mülkiyyәt hüququnun 
müştәriyә ötürüldüyünә, 
ödәniş ehtimalının 
olmasına, mallarla bağlı 
rәhbәrliyin davamlı 
әlaqәsinin olmayacağına 
dair adәtәn icra edilmiş 
satış müqavilәsi qismindә 
sübut olduqda vә gәlir 
mәblәği etibarlı şәkildә 
ölçülә bildikdә tanınırdı.  

Gәlir, vergilәr, endirimlәr, 
topdan endirim çıxılmaqla, 
daxil olan vә ya daxil 
olmalı mәblәğin әdalәtli 
dәyәrindә ölçülürdü. 

Elektrik enerjisi satışları 
üçün, elektrik enerjisi 
satışından daxil olan gәlir 
ӘDV çıxılmaqla daxil olan 
vә ya daxil olmalı olan 
mәblәğin әdalәtli dәyәrindә 
ölçülürdü. Gәlir sayğac 
göstәricilәrinә әsasәn aylıq 
olaraq tanınırdı. 

Elektrik şәbәkәsinә 
qoşulma  

Şirkәt müştәrilәri elektrik 
şәbәkәsinә qoşmaq üçün 
quraşdırma işlәri hәyata 
keçirir. Ödәniş 
quraşdırmadan әvvәl edilir, 
quraşdırmadan/qoşulmadan
sonra tәrәflәr  tәhvil-tәslim 
aktı imzalayır vә bundan 
sonra müştәri elektrik 
şәbәkәsinә qoşulur. Tәhvil-
tәslim aktı imzalandıqdan 
sonra müştәri Şirkәtlә 
elektrik enerjisi tәchizatına 
dair müqavilә 
bağlamalıdır. Bәzi hallarda 
müştәri şirkәtlә ayrıca 
quraşdırma/qoşulma 
müqavilәsi imzalamalı olsa 

Qoşulma haqqı elektrik 
enerjisinin tәchizat müddәti 
boyu tanınır, elektrik 
avadanlıqlarının 
ötürülmәsindә gәlir isә mal 
çatdırıldıqdan vә müştәri 
tәrәfindәn onun obyektindә 
tәhvil alındıqdan sonra 
tanınır. 

Müqavilә üzrә müştәri 
mәhsulu geri qaytara 
bilәrsә, belә müqavilә üzrә 
gәlir tanınan toplam gәlir 
mәblәğindә әhәmiyyәtli 
azalmanın baş vermәyәcәyi 
ehtimalının yüksәk olması 
şәrtilә tanınır.  

Gәlir, mal vә xidmәtlәr 
müştәrinin obyektinә 
çatdırıldıqda, yәni müştәri 
mal vә xidmәtlәri tәhvil 
aldıqda vә sahibkarlıqla 
әlaqәli risklәr vә mülkiyyәt 
hüquqlarının ötürüldüyü 
vaxtda tanınırdı.  

Gәlir müştәri Şirkәtin 
paylama şәbәkәsinә 
qoşulduqda tanınırdı. Bu 
zaman gәlir vә xәrclәr 
etibarlı şәkildә hesablana 
bilir, ödәnişin edilmәsi 
ehtimalı olur vә rәhbәrliyin 
malla davamlı әlaqәsi 
qalmırdı.   



Azәrişıq ASC 
2018-ci il üzrә Maliyyә Hesabatlarına dair Qeydlәr 

 

Mәhsul/xidmәt növü 

İcra öhdәliklәrinin yerinә 
yetirilmә xüsusiyyәtlәri 
vә zamanlaması, o 
cümlәdәn әhәmiyyәtli 
ödәniş şәrtlәri 

MHBS 15-ә әsasәn gәlirin 
tanınması (1 yanvar 2018-
ci il tarixindәn tәtbiq 
olunur) 

BMUS 18-ә әsasәn gәlirin 
tanınması (1 yanvar 2018-
ci il tarixinәdәk tәtbiq 
olunub) 

belә bu enerji tәchizatına 
dair müqavilә ilә müşayiәt 
edilmәlidir. Çünki Şirkәt 
vә müştәri arasında 
bağlanan qoşulma 
müqavilәsi vә davamlı 
xidmәt müqavilәsi eyni 
tәrәflәr arasında vә 
tәxminәn eyni vә yaxın 
zamanda bağlanılır vә bir 
icra öhdәliyini tәşkil edir. 
Hәr quraşdırma işi müştәri 
tam ödәniş etdikdәn sonra 
başlayır vә müddәti işin 
mürәkkәbliyindәn asılıdır. 
Buna baxmayaraq adәtәn iş 
bir aydan çox çәkmir. 

Әvәzsiz әldә olunan 
aktivlәr 

Elektrik enerjisi alan 
müştәrilәr әsasәn ötürücü 
qurğulardan ibarәt olan 
aktivlәri әvәzsiz olaraq 
Şirkәtin mülkiyyәtinә 
vermәklә bağlı Şirkәtlә 
müqavilә bağlaya bilәr. 

Şirkәt ötürüldüyü andan 
aktivlәrә nәzarәti әldә 
etmiş olur. Bu aktivlәr 
mahiyyәt etibarilә Şirkәtin 
müştәrilәri elektrik 
şәbәkәsinә qoşması üçün 
nәzәrdә tutulan mәblәğin 
ayrılmaz hissәsidir.  

Әvәzsiz әldә olunan 
aktivlәr ötürüldüyü günә 
әdalәtli dәyәri ilә 
qiymәtlәndirilir. 

Gәlir ötürülmә gününә olan 
әdalәtli dәyәrdә tanınır. 
Hәmin günә qәdәr 
aktivlәrin ötürülәcәyinә 
tam әminlik olmur.  

BMHŞK 18-ә әsasәn 
müştәrilәr davamlı elektrik 
enerjisi tәchizatına görә 
ödәniş etmәyәnlәrlә eyni 
qiymәti ödәdiyi üçün 
aktivlәrin ötürülmәsi ayrıca 
müәyyәn edilәn xidmәt 
sayılır vә Şirkәt aktivlәrin 
ötürülmәsini ayrıca 
müәyyәn oluna bilәcәk 
xidmәt kimi tanıyırdı.  

Şirkәt, tәrәflәr arasında 
imzalanmış tәhvil-tәslim 
aktına әsasәn ötürülәn 
aktivlәr üzrә sahibkarlıq 
Şirkәtә keçdikdә, ötürmә 
tarixindә aktivlәrin әdalәtli 
dәyәrini gәlir kimi 
tanıyırdı.  
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7. Satış xәrclәri

’000 AZN 2018 2017 

Alınan elektrik enerjisi 903,161 896,697 

Amortizasiya 93,326 77,236 

Әmәk haqqı vә әlaqәli sosial xәrclәr 50,477 50,514 

Tәmir xәrclәri 39,921 41,137 

Sair 10,422 10,137 

1,097,307 1,075,721 

8. Paylama xәrclәri

’000 AZN 2018 2017 

Әmәk haqqı vә maaşlar 32,228 31,554 

Pul vәsaitlәrinin toplanması haqları 7,666 6,601 

Amortizasiya 1,092 999 

Ofis tәchizatı 1,162 791 

İcarә 335 351 

Rabitә 168 187 

Peşәkar xidmәtlәr 42 39 

Digәr 599 305 

43,292 40,827 
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9. İnzibati xәrclәr

’000 AZN 2018 2017 

Әmәk haqqı vә maaşlar   21,620  17,507 

Mәnfәәt vergisindәn başqa sair vergilәr     8,058        5,861  

Vergi cәrimәlәri       5,500 4,792 

Köhnәlmә vә amortizasiya 1,997      1,782  

Tәhlükәsizlik     1,499   1,556   

Ofis tәchizatı     1,531      1,254  

Kommunal xidmәtlәr     1,949      1,215  

Bank haqları     1,278      1,117  

Rabitә        931 804 

Ezamiyyәt        831  433  

Peşәkar xidmәtlәr        753  348  

Sığorta    429 202 

Nәqliyyat        209 112 

Yanacaq     91  298  

İcarә     15 36 

Sair       4,385 2,649 

51,076   39,966 

10. Sair gәlirlәr vә xәrclәr

Sair gәlirlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

’000 AZN 2018 2017* 

Digәr kreditor borclarının silinmәsi (Qeyd 21) 24,157 29,331 

Әvvәlki illәrin bәrpa olunmayan ӘDV aktivinin 
bәrpası 24,254 - 

Sair 99 39 

48,510 29,370 
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Sair xәrclәr aşağıdakılardan ibarәtdir 

* 2017-ci ildә tamamlanan ildә ticari debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә 20,860 min
AZN mәblәğindә zәrәr sair xәrclәrdәn çıxarılaraq ayrıca bәnd sәtri kimi tәsnif edilmişdir (bax: Qeyd 
5(B)). 

11. Xalis maliyyә xәrclәri

Xalis maliyyә gәliri vә xәrclәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

12. Mәnfәәt vergisi xәrci

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinә әsasәn Şirkәtdәn tutulan mәnfәәt vergisi dәrәcәsi
20% tәşkil edir.

’000 AZN 2018 2017 

Cari ilin vergi xәrci - 13,898 

Tәxirә salınmış vergi xәrci 17,350 12,075 

Cәmi mәnfәәt vergisi xәrci 17,350 25,973 

’000 AZN 2018 2017 

Bәrpa olunmayan ӘDV aktivi üzrә dәyәrsizlәşmә 
zәrәri 

13,096 26,143 

Sair 162 326   

13,258 26,469 

’000 AZN 2018 2017 

Uzunmüddәtli borc öhdәliklәri üzrә diskont
dәrәcәsinin açılması

 (5,360) (2,627) 

Borc öhdәliklәri üzrә faiz xәrci  (608) (644) 

Xarici valyuta mübadilәsindәn xalis gәlir/(zәrәr) (587) 3,117 

Xalis maliyyә xәrclәri  (6,555) (154) 
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Effektiv vergi dәrәcәlәrinin üzlәşdirilmәsi: 

2018 2017 

’000 AZN % ’000 AZN % 

Vergidәn әvvәlki mәnfәәt/(zәrәr) 30,269 43,923 

Cari vergi dәrәcәsi ilә Şirkәtin vergisi (6,054) (20.00) (8,785) (20.00) 

Gәlirdәn çıxılmayan xәrclәr (12,760) (42.16) (16,193) (36.87) 

Әvvәl tanınmamış vergi zәrәrlәrinin vergi 
tәsirinin tanınması 1,464 4.84 7,480  17.03 

Әvvәlki illәrdә artıq ödәnilmiş - 0.00 (8,475) (19.30) 

(17,350) (57.32) (25,973) (58,13) 

Tanınan tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә öhdәliklәri 

Aktivlәr  Öhdәliklәr  Xalis  Aktivlәr  Öhdәliklәr Xalis 

’000 AZN 2018 2017 

Әmlak, qurğu vә avadanlıqlar  1,811  -    1,811  -    (22,997)  (22,997) 

Qeyri-maddi aktivlәr  364  -  364 225 - 225 

Mal-material ehtiyatları  1,146  -    1,146 1,146 - 1,146 

Debitor borcları  -  (6,737)   (6,737)  -  (6,397)  (6,397) 

Digәr aktivlәr  -    -    -  -   -  - 

Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә 
bağlı ödәnişlәr üzrә ehtiyat 

 437  -   437 455 - 455 

ӘDV vә digәr vergi borcları  1,127  -    1,127  18  -  18 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri  981    (10,264)   (9,283) - (8,104) (8,104) 

Kreditor borcları  -    (11,579)   (11,579)  (6,785)  (6,785) 

Alınmış avanslar  -    -    -  -   -  - 

Xalis vergi aktivlәri/(öhdәliklәri) 5,866  (28,580)  (22,714) 1,844    (44,283) (42,439) 
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Tәxirә salınmış vergi qalıqlarının hәrәkәti  

’000 AZN 
1 yanvar 

2018 

Mәnfәәt vә ya 
zәrәrdә 

tanınmış 

 Birbaşa 
kapitalda 
tanınmış 

31 dekabr 
2018 

Әmlak, qurğu vә avadanlıqlar (22,997)  (14,427) 39,235  1,811  

Qeyri-maddi aktivlәr 225 139 -  364 

Mal-material ehtiyatları 1,146 - -  1,146 

Ticari vә sair debitor borcları (6,397) (340) - (6,737) 

Sair aktivlәr - - - - 

Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı 
ödәnişlәr üzrә ehtiyat 

455 (18) - 437 

ӘDV vә digәr vergi borcları 18 1,109 - 1,127 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri (8,104) 981 (2,160) (9,283) 

Ticari vә sair kreditor borcları (6,785) (4,794) - (11,579) 

Alınmış avanslar - - - - 

(42,439) (17,350) 37,075 (22,714) 

’000 AZN 
1 yanvar 

2017 

Mәnfәәt vә ya 
zәrәrdә 

tanınmış 

 Birbaşa 
kapitalda 
tanınmış 

31 dekabr 
2017 

Torpaq, tikili vә avadanlıqlar  (16,173) (6,824)  -  (22,997)  

Qeyri-maddi aktivlәr 132 93 - 225 

Mal-material ehtiyatları 1,085 61 - 1,146 

Ticari vә sair debitor borcları (6,524) (294) 421 (6,397) 

Sair aktivlәr (40) 40 - - 

Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı 
ödәnişlәr üzrә ehtiyat 

388 67 - 455 

ӘDV vә digәr vergi borcları 97 (79) - 18 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri -  457 (8,561) (8,104) 

Ticari vә sair kreditor borcları (1,793) (4,992) - (6,785) 

Alınmış avanslar 604 (604)  -  - 

(22,224) (12,075) (8,140)  (42,439) 

Tanınmamış tәxirә salınmış vergi aktivlәri 

Aşağıdakı bәndlәrlә bağlı tәxirә salınmış vergi aktivlәri tanınmamışdır: 

’000 AZN 31.12.2018 31.12.2017 

Vergi zәrәrlәri 23,260  24,724 
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13. Әmlak, qurğu vә avadanlıq

’000 AZN 
Torpaq vә 

binalar 
Ötürücü 
şәbәkәlәr 

Maşın vә 
avadanlıq 

Nәqliyyat 
vasitәlәri 

Başa 
çatdırılmamış 

tikili Cәmi 

İlkin dәyәr  

1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq 222,076 717,694 737,401 25,956 37,769  1,740,896  

Әlavәlәr 22,756 83,728 82,106 3,119 293,041 484,750 

Silinmәlәr (61) (294) (386) (207) (995)  (1,943) 

Transferlәr 24 1,140  25,127  578 (26,869) - 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq 244,795  802,268  844,248  29,446 302,946  2,223,703  

1 yanvar 2018-ci il tarixinә qalıq 244,795  802,268  844,248  29,446 302,946  2,223,703  

Әlavәlәr 21,116  130,975   199,820  2,925  33,019   387,855  

Ümumi nәzarәtdә olan әmәliyyat vasitәsilә 
satınalmalar 

153 142 11,315 288 - 11,898 

Silinmәlәr  (16)  (250)  (227)  (1)  -   (494) 

Transferlәr  30,041   170,976   94,057   767  (295,841) - 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә qalıq 296,089 1,104,111 1,149,213 33,425 40,124 2,622,963 
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13. Әmlak, qurğu vә avadanlıq, davamı

93,326 min AZN mәblәğindә amortizasiya xәrclәri satılmış malların maya dәyәrinә aid edilmişdir (2017: 77,236 min AZN). 31 dekabr 2018-ci il 
tarixinә 100,574 min AZN (2017: 87,595 min AZN) mәblәğindә tam amortizasiya olunmuş aktivlәr torpaq, tikili vә avadanlıqlara aid edilmişdir. 

’000 AZN 
Torpaq vә 

binalar 
Ötürücü 
şәbәkәlәr 

Maşın vә 
avadanlıq 

Nәqliyyat 
vasitәlәri 

Başa 
çatdırılmamış 

tikili Cәmi 

Amortizasiya 

1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq (34,322) (191,039) (157,737) (8,689) 
-  

(391,787) 

İl üzrә amortizasiya (6,752) (35,214) (34,190) (2,956) - (79,112) 

Silinmәlәr 25 217 183 198 - 623 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq (41,049) (226,036) (191,744) (11,447) - (470,276) 

1 yanvar 2018-ci il tarixinә qalıq (41,049) (226,036) (191,744) (11,447) - (470,276) 

İl üzrә amortizasiya  (6,957)  (32,918)  (53,407)  (2,412)  (95,694) 

Silinmәlәr  16  171  174  2   363 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә qalıq  (47,990)  (258,783)  (244,977)  (13,857)  (565,607) 

Balans dәyәrlәri 

31 dekabr 2016-cı il tarixinә 187,754 526,655 579,664 17,267 37,769 1,349,109 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә 203,746 576,232 652,504  17,999 302,946 1,753,427 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә 248,099 845,328 904,236 19,568 40,124 2,057,356 
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13. Әmlak, qurğu vә avadanlıq, davamı

Tikintisi başa çatdırılmamış әmlak, qurğu vә avadanlıq

Şirkәt yeni transformasiya qovşaqlarının tikintisinә başlamışdır; hesabat tarixinәdәk 7,226 min AZN
xәrc çәkilmişdir (2017: 288,116 min AZN). Qalan qalıq tikintidә istifadә edilәcәk materiallardan
ibarәtdir.

14. Mal-material ehtiyatları

’000 AZN 

31 dekabr 

2018 

31 dekabr 

 2017 

Elektrik materialları 43,956 22,831 

Ehtiyat hissәlәr 2,826 7,165 

Sair 5,096  3,616 

Köhnәlmiş mal-material üzrә ehtiyat (5,729) (5,729) 

46,149 27,883 

2018-ci ildә satışın maya dәyәri kimi tanınmış elektrik materialları, ehtiyat hissәlәr vә digәr mal-
materialın qiymәti 34,247  min AZN (2017: 34,495 min AZN) tәşkil etmişdir. 2018-ci ildә Şirkәt 
köhnәlmiş mal-material üzrә әlavә ehtiyat tanımamışdır (2017: 303 min AZN mәblәğindә әlavә 
ehtiyat).  

15. Ticari vә sair debitor borcları

’000 AZN 
31 dekabr 

2018 
31 dekabr 

2017 

Ticari debitor borcları 133,862 122,717 

Sair debitor borcları 11,172 3,278   

145,034 125,995 

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla (67,543) (43,416) 

Kreditlәr vә debitor borcları kateqoriyasına әlavә 
edilmiş debitor borcları  77,491 82,579  

Şirkәtin maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri ilә bağlı faiz dәrәcәsi riskinә mәruz qalması vә hәssaslıq 
tәhlili 24-cü qeyddә açıqlanmışdır. 
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16. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

’000 AZN 
31 dekabr 

2018 
31 dekabr 

2017 

AZN-dә olan bank qalıqları 19,075 46,140 

Digәr valyutalarda olan bank qalıqları 97 786 

Nağd pul -   2 

Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 19,172 46,928 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә banklarda cari hesablara sәkkiz yerli bankda yerlәşdirilmiş 
19,172 min AZN (2017: 46,926 min AZN) mәblәğindә cari hesablar daxildir. 

Şirkәtin maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri ilә bağlı faiz dәrәcәsi riskinә mәruz qalması vә hәssaslıq 
tәhlili 24-cü qeyddә açıqlanır. 

17. Sair aktivlәr

’000 AZN 
31 dekabr 

2018 
31 dekabr 

2017 

Vergi orqanlarına avanslar  - 57,103 

Mәhdudlaşdırılmış pul vәsaiti  328 1,895 

Sair avanslar  9,787 3,097 

Cәmi sair aktivlәr 10,115 62,095 

18. Kapital vә ehtiyatlar

Nizamnamә kapitalı vә әlavә ödәnilmiş kapital

Әks müddәa qeyd olunmadıqda, sәhmlәrin sayı 2018 2017 

1 yanvar tarixindә buraxılmış 730,316,766 311,766,766 

Әlavә ödәnilmiş kapitaldan köçürülmüş 5,000,000 405,346,500 

Hökumәtdәn daxil olan vәsait 104,035,905 - 

Әvvәlki ilin vergi öhdәliklәrindәn nizamnamә kapitalına
köçürülmüş

- 13,203,500 

31 dekabr tarixindә buraxılmış, tam ödәnilmiş 839,352,671 730,316,766 

İcazә verilmiş sәhmlәr – nominal dәyәr (‘000 AZN) 1,678,705  1,460,634 
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18. Kapital vә ehtiyatlar, davamı

Bütün adi sәhmlәr Şirkәtin qalıq aktivlәri ilә münasibәtdә eyni sәviyyәdәdir .

31 dekabr 2018 vә 2017-ci il tarixlәrinә buraxılmış vә ödәnilmiş nizamnamә kapitalı müvafiq olaraq
839,352,671 vә 730,316,766 adi sәhmdәn ibarәtdir. Hәr bir sәhmin nominal dәyәri 2 AZN tәşkil edir.
Şirkәtin nizamnamә kapitalı Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn әlavә
ödәnilmiş kapitaldan 10,000 min AZN mәblәğindә köçürmә vә ümumi nәzarәtdә әmәliyyat
nәticәsindә 208,071 min AZN mәblәğdә Külәk Parkının alınması vasitәsilә artırılmışdır (bax: Qeyd
23). 

Әlavә ödәnilmiş kapitala әsasәn Hökumәtdәn alınmış, lakin müvafiq hesabat tarixinә nizamnamә 
kapitalı kimi qeydiyyata alınmamış 65,470 min AZN (2017: 124,318 min AZN) mәblәğindә pul 
vәsaitlәri vә  dövlәtdәn 8,640 min AZN mәblәğindә alınmış faizsiz kreditin әdalәtli dәyәrinә düzәliş 
daxildir.   

Әlavә ödәnilmiş kapital qoyuluşlarında hәrәkәt aşağıdakı kimidir: 

’000 AZN 
Әlavә ödәnilmiş 

kapital 

31 dekabr 2016 958,367 

Nizamnamә kapitalına köçürmә (810,693) 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2607 saylı 13 yanvar 2017-ci il tarixli 
Qәrarı әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri  14,500 

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 242s saylı 7 aprel 2017-ci il 
tarixli Qәrarı әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri     5,100 

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2802s saylı 5 aprel 2017-ci il 
tarixli Qәrarı әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri      34,232 

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 125s saylı 8 may 2015-ci il tarixli 
Qәrarı әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri      10,000 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 3247 saylı 22 sentyabr 2017-ci il tarixli 
Qәrarı әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri   1,486 

“Elektrik Enerjisinin Paylanmasının İnkişafına dair İnvestisiya Proqramı” üzrә 
ӘDV vә digәr xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsi üçün Hökumәtdәn alınmış pul 
vәsaitlәri   59,000 

Maliyyә Nazirliyindәn alınmış kreditlәrin әdalәtli dәyәrinә düzәliş, vergilәr 
çıxılmaqla   34,243 

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 194s saylı 1 aprel 2016-cı il 
tarixli Qәrarı әsasında 2016-cı ildә sәhmdardan alınmış digәr debitor borcları 
kimi tanınmış vә 2017-ci ildә pul vәsaitlәri kimi әldә edilmiş 2,103 min AZN 
mәblәğindә ödәnişin tәxirә salınmış vergi tәsiri  

421 

31 dekabr 2017 306,656 
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18. Kapital vә ehtiyatlar, davamı

’000 AZN 
Әlavә ödәnilmiş 

kapital 

31 dekabr 2017 306,656 

Nizamnamә kapitalına köçürmә (10,000) 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 3593 saylı 22 yanvar 2018-ci il tarixli 
Qәrarı әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri 

14,456  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 140 saylı 24 may 2018-ci il tarixli Qәrarı 
әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri 

3,320  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 169 saylı 6 iyul 2018-ci il tarixli Qәrarı 
әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri 

10,000  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 373 saylı 31 iyul 2018-ci il tarixli Qәrarı 
әsasında Hökumәtdәn alınmış pul vәsaitlәri 

7,695  

Elektrik Enerjisinin Paylanmasının İnkişafına dair İnvestisiya Proqramı” üzrә 
ӘDV vә digәr xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsi üçün Hökumәtdәn alınmış pul 
vәsaitlәri 

40,000  

Maliyyә Nazirliyindәn alınmış kreditlәrin әdalәtli dәyәrinә düzәliş, vergilәr 
çıxılmaqla   8,640 

Transfer olunmuş aktivlәrin ilkin vә әdalәtli dәyәrinin fәrqi, vergilәr çıxılmaqla (156,939) 

31 dekabr 2018 223,827 

19. Ticari vә sair kreditor borcları

’000 AZN 

31 dekabr 

2018 

31 dekabr 

2017 

“AzәrEnerji” ASC-nә alınmış elektrik enerjisi üçün 
ödәnilәcәk mәblәğlәr 

10,802 11,620  

Sair kreditor borcları 16,994 79,722  

27,796 91,342 

Yerinә yetirilmiş tikinti işlәri üçün subpodratçılara 
ödәnilәcәk mәblәğlәr 75 28,148 

Alınmış mal-material ehtiyatları üçün ödәnilәcәk 
mәblәğlәr 837  4,958  

Әmlak vә avadanlıqlar üçün ödәnilәcәk mәblәğlәr 5,642 576  

34,350  125,024 

2018 vә 2017-ci il әrzindә Şirkәt 1 noyabr 2006-cı il tarixinә, yәni Şirkәt keçmiş enerji paylayıcı 
şirkәtin nәzarәti altında olduğu tarixә qәdәr satılmış elektrik enerjisi abunәçilәrindәn haqları 
toplamağa davam etmişdir. Keçmiş enerji paylayıcı şirkәtin adından toplanmış elektrik enerjisi 
haqları 31 dekabr 2018-ci il tarixinә 948 min AZN mәblәğindә digәr ticarәt kreditor borclarında 
tәqdim olunur (2017: 24,628 min AZN). 
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18. Ticari vә sair kreditor borcları, davamı

Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә әsasәn, kreditor borcları üzrә iddianın qüvvәdә olma
müddәti borcun tanınması tarixindәn etibarәn 10 ildir. Şirkәt әvvәlki elektrik enerjisi paylayıcısı
şirkәtinә 2018-ci ildә qüvvәdәn düşmüş 24,157 min AZN mәblәğindә (2017: 22,153 min AZN)
kreditor borclarını digәr gәlirlәr kimi tanımışdır.

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 825s saylı 14 dekabr 2017-ci il tarixli qәrarına әsasәn,
elektrik enerjisinin alışı üzrә Şirkәtin 107,700 min AZN mәblәğindә kreditor borcları debitor borcları
ilә әvәzlәşdirilmişdir. Bu mәblәğin 66,748 min AZN-i digәr hökumәt tәşkilatlarından debitor
borcları ilә, 40,952 min AZN-i isә hökumәtdәn uzunmüddәtli kreditlә әvәzlәşdirilmişdir.

Şirkәtin kreditor borcları ilә bağlı valyuta vә likvidlik risklәrinә mәruz qalması Qeyd 24-da açıqlanır.

20. Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı ödәnişlәr üzrә ehtiyat

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәtin 2,184 min AZN (2017: 2,279 min AZN) mәblәğindә işçilәrin
iş zamanı sәhhәtlәrinә dәymiş zәrәrin әvәzini ödәmәk, elәcә dә işçi işdә vәfat edәrsә, ailә üzvlәrinә
tәzminat ödәmәk öhdәliyi olmuşdur. Tәqdim edilәn tәzminat zәrәrçәkәn işçilәrә ödәnilәn әmәk
haqlarına bağlıdır.

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәt 12.22% (2017: 12.29%) nominal risksiz dәrәcә ilә әmәk
qabiliyyәtinin itirilmәsi üzrә işçilәrә ödәnişlәrin cari dәyәrini hesablamışdır. Xәsarәt almış işçilәrә
ömürlük ödәnişlәrin hesablanması mәqsәdilә, Şirkәt kişilәr vә qadınlar üçün müvafiq olaraq 73 vә
78 yaş (2017: 73 vә 78) gözlәnilәn ömür müddәtindәn istifadә etmişdir. Orta әmәk haqlarının
artmasını uyğunlaşdırmaq üçün inflyasiya dәrәcәlәri tәtbiq olunmuşdur.

21. Kreditlәr vә borc öhdәliklәri

Bu qeyddә Şirkәtin amortizasiya olunmuş dәyәrindә ölçülәn faizli kreditlәri vә borc öhdәliklәrinin
müqavilә şәrtlәri barәdә mәlumat tәqdim olunur. Şirkәtin xarici valyuta vә likvidlik risklәrinә mәruz
qalması Qeyd 24-dә açıqlanır.

’000 AZN 2018 2017 

Uzunmüddәtli öhdәliklәr

Tәminatsız bank krediti 808  1,042 

Әlaqәli tәrәfdәn tәminatsız bank krediti  -     810 

Dövlәt krediti 77,347  49,480  

Xarici kredit müәssisәlәrindәn götürülmüş borc vәsaitlәri 412,163  254,290  

490,318 305,622 
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21. Kreditor vә borc öhdәliklәri, davamı

’000 AZN 2018 2017 

Cari öhdәliklәr 

Tәminatsız bank kreditlәrinin cari qismi   2,370  3,755 

Әlaqәli tәrәfdәn tәminatsız bank krediti  1,483  3,924 

Dövlәt krediti  62,987  342 

Xarici kredit müәssisәlәrindәn götürülmüş borc vәsaitlәri  1,722 638 

68,562 8,659 

Borcun ödәnilmәsi müddәti vә cәdvәli  

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәt ödәnilmәmiş mәblәği 4,661 min AZN (2017: 9,531 min AZN) 
olan, AZN-dә ifadә olunmuş, yerli bankdan götürülmüş, müqavilә üzrә ödәniş tarixi 12 fevral 2019-
cu il vә 17 aprel 2020-ci il (2017: 12 fevral 2018-ci il vә 13 fevral 2019-cu il), illik faiz dәrәcәsi 
7.5%- 8% (2017: 7.5%- 8%) olan iki (2017: iki) tәminatsız bank kreditinә malik olmuşdur.  

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәt Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyindәn AZN 
valyutasında 108,519 min AZN mәblәğindә (2017: 49,822 min AZN), 0.0%-0.5% faiz dәrәcәsi ilә 
iki (2017: bir) aşağı faizli kredit götürmüşdür. Bu kreditin müqavilә üzrә ödәniş tarixi 31 dekabr 
2018-ci il vә 30 mart 2027-ci ildir (2017: 30 mart 2027-ci il). Kredit müqavilәsi tarixinә Şirkәt 2017-
ci ildә vergilәr çıxılmaqla, 42,804 min AZN mәblәğindә әdalәtli dәyәrә düzәlişi sәhmdarın birbaşa 
kapitala qoyuluşu kimi tanımışdır. Әdalәtli dәyәr ölkәnin AZN valyuta riski üzrә uyğunlaşdırılmış 
ABŞ dolları risksiz dәrәcәsi әsasında, vergidәn әvvәlki 7.42% bazar faizi vasitәsilә hesablanmışdır. 

14 dekabr 2018-ci ildә Maliyyә Nazirliyi ilә 40,952 AZN mәblәğindә daha bir kredit müqavilәsi 
imzalanmışdır vә bu müqavilә Şirkәtin 2017-ci ildәki kredit borcunun ödәnilmәsi üçün dövlәtә 
ödәnilmәli mәblәği tәşkil etmişdir (bax: Qeyd 19). Kreditin müqavilә üzrә müddәti 15 dekabr 2027-
ci ildә sona çatır vә faiz dәrәcәsi 0%-dir. Kredit müqavilәsi tarixinә Şirkәt 2018-ci ildә vergilәr 
çıxılmaqla, 8,640 min AZN mәblәğindә әdalәtli dәyәrә düzәlişi sәhmdarın birbaşa kapitala qoyuluşu 
kimi tanımışdır. Әdalәtli dәyәr ölkәnin AZN valyuta riski üzrә uyğunlaşdırılmış ABŞ dolları risksiz 
dәrәcәsi әsasında, vergidәn әvvәlki 6,62% bazar faizi әsasında hesablanmışdır.

31 dekabr 2018 31 dekabr 2017 

’000 AZN  Valyuta 

Nominal 
faiz 

dәrәcәsi Ödәniş ili 
Nominal 

dәyәri Balans dәyәri 
Nominal 

dәyәri 
Balans 
dәyәri 

Tәminatsız bank 
krediti 

AZN 8% 2020  3,178  3,178 4,797 4,797  

Әlaqәli tәrәfdәn 
tәminatsız bank 
krediti 

AZN 7.5% 2019  1,483  1,483 4,734 4,734  

Dövlәt krediti 
AZN 0.0%-0.5% 

2018-
2027 

 185,952  140,334 90,343 49,822 

ADB USD 
0.5%+ 

6mLIBOR 
2041  413,884   413,885  254,928 254,928 

Cәmi kreditlәr vә borc öhdәliklәri  604,497 558,880 354,802 314,281 
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21. Kreditor vә borc öhdәliklәri, davamı

Asiya İnkişaf Bankından götürülmüş uzunmüddәtli kredit

22 iyul 2016-cı il tarixindә Şirkәt “Elektrik Enerjisinin Paylanmasının İnkişafına dair İnvestisiya
Proqramı” üçün Asiya İnkişaf Bankı (“ADB”) ilә 0.5% dәrәcә + 6m LIBOR dәrәcәsi ilә, 250,000
USD limitindә, ödәniş tarixi 15 may 2041-ci il olan kredit müqavilәsi imzalamışdır. Azәrbaycan
Respublikasının Hökumәti bu kredit müqavilәsi üçün Zәmanәtçi tәrәf qismindә çıxış etmişdir. 31
dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәt kredit limitindәn 92,875 min ABŞ dolları (149,574 min ABŞ dolları)
– 157,885 AZN (2017: 254,290 min AZN) әldә etmişdir.

Kredit müqavilәlәri 

ADB ilә imzalanmış kredit müqavilәsinin şәrtlәrinә әsasәn, Şirkәt müәyyәn borc öhdәliklәrinә әmәl 
etmәlidir. Şirkәt öhdәliklәrә әmәl etmәdikdә, bank öz seçiminә әsasәn, Şirkәtә vә Zәmanәtçiyә 
bildiriş tәqdim etmәklә, kredit üzrә bütün әsas mәblәğlәrin vә hesablanmış faizlәrin (kredit 
müqavilәsi әsasında hesablanmış vә ya ödәnilmәli olan digәr mәblәğlәrlә birlikdә) dәrhal 
ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr.  

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәt ADB ilә imzalanmış kredit müqavilәsi üzrә aşağıdakı borc 
öhdәliklәrinә әmәl etmişdir: 

 Kredit müqavilәsindә tәsbit edildiyi kimi, Şirkәtin cari maliyyә ili üzrә borcu hәmin dövr
üzrә onun MHBS-ә uyğun hazırlanaraq auditi aparılmış illik maliyyә hesabatlarına әsasәn
kapitalının üç mislindәn çox deyil (2018 vә 2017-ci il üzrә faktiki nәticәlәr müvafiq olaraq
0.3 vә 0.2-dir);

 Şirkәt MHBS-ә uyğun hazırlanaraq auditi aparılmış illik maliyyә hesabatlarına әsasәn, öz
cari әmsalının 31 dekabr 2018-ci il tarixindә bitmiş maliyyә ili üzrә minimum 1.00 olmasını
tәmin etmәlidir (2018 vә 2017-ci il üzrә faktiki nәticәlәr müvafiq olaraq 1.13 vә 1.37-dir).

 Şirkәtin cari maliyyә ili üzrә sәrbәst pul axınları hәmin dövr üzrә onun MHBS-ә uyğun
hazırlanaraq auditi aparılmış illik maliyyә hesabatlarına әsasәn bütün borcları üzrә borc
xidmәti tәlәblәrinin minimum 1.2 mislinә bәrabәr olmalıdır (2018 vә 2017-ci il üzrә faktiki
nәticәlәr müvafiq olaraq 5.51 vә 10.75 mislidir).
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21. Kreditor vә borc öhdәliklәri, davamı

Öhdәliklәrdә dәyişikliklәrin maliyyә fәaliyyәtlәrindәn yaranan pul vәsaitlәrinin hәrәkәti ilә
üzlәşdirilmәsi 

Öhdәliklәr 

’000 AZN Qeyd Sair kreditlәr vә borc öhdәliklәri 

1 yanvar 2018-ci il tarixinә qalıq 314,281

Maliyyәlәşdirmә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtindә 
dәyişikliklәr 

Nizamnamә kapitalının buraxılması üzrә daxilolmalar 212,885 

Borcların ödәnilmәsi (4,881) 

Maliyyәlәşdirmә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtindә 
cәmi dәyişiklik 208,004

Xarici valyuta mәzәnnәlәrindә dәyişikliyin tәsiri (13) 

Әdalәtli dәyәrdә dәyişikliklәr 

Sair dәyişikliklәr 

Öhdәliklә bağlı dәyişikliklәr

Kapitallaşdırılmış borc vәsaitlәri 9,686 

Faiz xәrclәri 5,968 

Ödәnilmiş faiz (9,198) 

Dövlәtә verilmiş uzunmüddәtli kredit kimi tәsnif edilmiş 
kreditor borcu 30,152 

Öhdәliklә bağlı cәmi sair dәyişikliklәr 36,608 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә qalıq 558,880 

22. Alınmış avanslar

Alınmış avanslar müştәrilәrdәn alınmış avans ödәnişlәrindәn ibarәtdir. 2018 vә 2017-ci illәrdә Şirkәt
fiziki şәxslәrdәn vә fәrdi sahibkarlardan ibarәt olan müәyyәn regional müştәrilәrdәn xidmәt haqları
toplamışdır. Bu haqlar qismәn 10 aprel 2015-ci il tarixindәn әvvәl, yәni bu regional abunәçilәrә
elektrik enerjisinin  paylanması vә ötürülmәsi regional elektrik şәbәkәlәri tәrәfindәn hәyata
keçirildiyi dövrdә, satılmış elektrik enerjisi üzrә hesablaşmalara aiddir. 2018 vә 2017-ci illәrdә bu
regional abunәçilәrin Şirkәtin göstәrdiyi xidmәtlәrin dәyәrindәn artıq mәblәğdә etdiyi AZN 28,947
min mәblәğindә ödәnişlәr 31 dekabr 2018-ci il tarixinә alınmış avanslar balansına daxil edilir (31
dekabr 2017: 24,527 min AZN).
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Ümumi nәzarәt altında әmәliyyat nәticәsindә müәyyәn edilә bilәn alınan aktivlәr vә götürülәn
öhdәliklәr

A) Әmlak, qurğu vә avadanlığın balansa köçürülmәsi

Prezidentin 22 dekabr 2017-ci il tarixli Qәrarına әsasәn Alternativ vә Bәrpa olunan Enerji Mәnbәlәri 
üzrә Dövlәt Agentliyindәn (ABEMDA) vә “Aqrarkredit” QSC tәşkilatından 208,071 min AZN 
dәyәrindә әmlak, qurğu vә avadanlıq Azәrişıq ASC-yә ötürülmәli idi. Tәrәflәrin imzaladığı tәhvil-
tәslim aktına әsasәn “Aqrarkredit” QSC vә ABEMDA-da  ötürmә müvafiq olaraq 26 yanvar 
2018 vә 9 fevral 2018-ci il tarixlәrindә tamamlanmışdır. Ötürülmüş aktivlәrin dәyәri Nazirlәr 
Kabinetinin 1 iyul 2018-ci il tarixli qәrarına әsasәn Nizamnamә kapitalında qeydә alınmışdır (bax: 
Qeyd 18(a)). 

Balansa köçürülәn әmlak, qurğu vә avadanlıqların әdalәtli dәyәri köçürüldüyü tarixdә 11,898 AZN 
mәblәğindә müәyyәn edilmişdir. İlkin dәyәrlә әdalәtli dәyәr arasındakı fәrq ödәnilmiş әlavә 
kapitaldan tutulma kimi kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda tanınmışdır. 

’000 AZN Qeyd 2018 2017 

Balansa köçürülmüş әmlak, qurğu vә avadanlıq  208,071 - 

Köçürülmüş әmlak, qurğu vә avadanlığın әdalәtli dәyәri (11,898) - 

Әlavә ödәnilmiş kapitaldan tutulma kimi tanınan cәmi 
mәblәğ  

196,173 - 

Vergi çıxılmaqla әlavә ödәnilmiş kapitaldan tutulma 
kimi tanınan cәmi mәblәğ 

(156,939) - 

B) Vergi öhdәliyinin ötürülmәsi

Vergi öhdәliyi qalıqları 2015-ci ildә Şirkәtin balansına keçirilәn Azәrenerji ASC-nin regional törәmә 
müәssisәlәrinә aiddir vә ümumi nәzarәt altında әmәliyyat kimi tanınmışdır. Alınmış tәsәrrüfatların 
174,451 min AZN mәblәğindә vergi öhdәliyi qalıqlarının tanınması mübahisә doğurmuş vә hәr 
hesabat tarixindә şәrti öhdәlik kimi tanınmışdır. 19 noyabr 2018-ci il tarixindә Azәrbaycan 
Respublikasının Nazirlәr Kabineti №745 saylı qәrar qәbul etmişdir. Bu qәrarda bildirilir ki, 
AzәrEnerji ASC-dәn Azәrişıq ASC-ә ötürülәn regional enerji paylama şәbәkәlәrinin 1 aprel 2015-ci 
il tarixinә olan vergi öhdәliklәrinin qalıqlarının uzadılmış ödәniş müddәti 31 dekabr 2020-ci il 
tarixindәn 15 noyabr 2018-ci il tarixinә dәyişdirilir. Belәliklә, 84,580 min AZN mәblәğindә vergi 
qalıqları 15 noyabr 2018-ci il tarixinә Şirkәtin vergi qurumlarına olan artıqödәmә balansından 
ödәnilmәlidir. Qalan vergi öhdәliyi qalığı (faiz mәblәği) silinmәlidir. 

Aşağıdakı cәdvәldә balansa köçürüldüyü tarixdә әldә edilmiş aktiv vә öhdәliklәrin tanınan 
mәblәğlәri göstәrilir: 

’000 AZN Qeyd 2018 2017 

Mal-material ehtiyatları - 18 

ӘDV vә sair vergi öhdәliklәri (84,580) 

Cәmi müәyyәn edilә bilәn ötürülmüş xalis aktivlәr (85,580) 18 
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Әmәliyyatın nәticәsi birbaşa olaraq kapitalda ümumi nәzarәt altında olan әmәliyyatın daxilindә
sahibkarın ayırdığı vәsait kimi tanınmışdır.

Әdalәtli dәyәrin ölçülmәsi

Әldә olunan material aktivlәrinin әdalәtli dәyәrinin ölçülmәsindә istifadә olunan qiymәtlәndirmә
texnikaları aşağıdakılardır:

Qiymәtlәndirmә texnikası 
Әmlak, qurğu vә 
avadanlıq  

İqtisadi köhnәlmә sınağını hәyata keçirmәk üçün gәlir yanaşmasına әsasәn pul 
vәsaitlәrinin diskontlaşdırılması (PVD) üsulundan istifadә edilmişdir. PVD üsulu 
әmәliyyat vә texniki qulluğu nәzәrә almaqla dövlәt elektrik şәbәkәsinә elektrik 
enerjisinin satışından qazanılan gәliri, dövriyyәdә olan kapitalda dәyişikliklәri vә 
müvafiq vergilәri nәzәrә alır. İqtisadi köhnәlmәdәn sonra aktivin әdalәtli dәyәri 11.9 
milyon AZN dәyәrindә müәyyәn edilmişdir. 

24. Әdalәtli dәyәrlәr vә risklәrin idarә edilmәsi

Uçot tәsnifatları vә әdalәtli dәyәrlәr

Digәr maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәri hesabat tarixinә bazarın faiz dәrәcәsinә
diskontlaşdırılmış gәlәcәk pul vәsaiti axınlarının cari dәyәrindә hesablanır.

Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi

Şirkәt maliyyә alәtlәrindәn istifadәyә görә aşağıdakı risklәrlә üzlәşir:

 kredit riski (bax: 24(b)(ii));

 likvidlik riski (bax: 24(b)(iii));

 bazar riski (bax 24(b)(iv));

Bu qeyddә şirkәtin yuxarıda sadalanan risklәrin hәr birinә mәruz qalması, onların necә ölçülmәsi vә 
idarә olunması haqda şirkәtin hәdәflәri, siyasәti vә proseslәri, o cümlәdәn kapitalın idarә olunması 
barәdә mәlumat verilir. Әlavә kәmiyyәt açıqlamaları bu maliyyә hesabatında öz әksini tapır. 

(i) Risklәrin idarә edilmәsinin әsasları 

Rәhbәrlik Şirkәtin risklәrin idarә edilmәsi sisteminin tәşkilinә vә ona nәzarәtә görә ümumi 
mәsuliyyәt daşıyır.  

Şirkәtin risklәrin idarә edilmәsi siyasәtlәri risklәrin müәyyәn olunması, analiz olunması, müvafiq 
limitlәrin vә nәzarәt mexanizmlәrinin qurulması üçün yaradılmışdır.  

Risklәrin idarә edilmәsi siyasәti vә sistemlәri bazar şәraitindәki vә Şirkәtin fәaliyyәtindәki 
dәyişikliyi әks etdirmәk üçün müntәzәm olaraq nәzәrdәn keçirilir. Şirkәt tәlimlәr, idarәetmә 
standartları vә prosedurları vasitәsi ilә tәlimatlı vә konstruktiv nәzarәt mühiti yaradır ki, bu da bütün 
işçilәrin öz vәzifә vә öhdәliklәrini başa düşmәsinә şәrait yaradır.
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(ii) Kredit riski

Kredit riski müştәri vә ya maliyyә alәti üzrә tәrәf müqabili müqavilә üzrә öhdәliklәrini yerinә
yetirmәdiyi tәqdirdә Şirkәtin maliyyә zәrәrinә uğrayacağı riskidir vә әsasәn müştәrilәrin Şirkәtә olan
borclarından yaranır. Hesabat tarixinә maksimum kredit riski hәr bir maliyyә aktivinin balans
dәyәridir.

Maliyyә aktivlәrinin balans dәyәrlәri maksimal kredit riskini әks etdirir.

Debitor borclar

Şirkәtin kredit riskinә mәruz qalması başlıca olaraq hәr müştәrinin fәrdi xüsusiyyәtlәri ilә şәrtlәnir.
Lakin rәhbәrlik müştәri bazasının kredit riskinә tәsir göstәrә bilәcәk amillәri dә nәzәrә alır

1 yanvar vә 31 dekabr 2018-ci il tarixlәrinә kredit üzrә gözlәnilәn zәrәrin qiymәtlәndirilmәsi

Şirkәt zәrәr riskini müәyyәn edә bilәn mәlumata әsaslanaraq vә kredit sahәsindә tәcrübәsindәn çıxış
edәrәk hәr riski kredit riski dәrәcәsinә uyğun tәsnif edir. Kredit riski dәrәcәlәri defolt riskinin
göstәricilәri olan keyfiyyәt vә kәmiyyәt amillәrindәn istifadә etmәklә müәyyәn edilir.

Riskә mәruz qalmalar vә GKZ dәrәcәsi son iki il әrzindә faktiki kredit zәrәrlәri tәcrübәsinә әsasәn
hesablanır.

Şirkәt çoxlu sayda kiçik balanslardan tәşkil olunmuş әhali vә qeyri-әhali müştәrilәrlә olan debitor
borclarının GKZ-ni ölçmәk üçün ehtiyat matrisindәn istifadә edir. Zәrәr dәrәcәsi borcun gecikmәdәn
silinmәyә doğru ardıcıl mәrhәlәlәrdәn keçmә ehtimalına әsaslanan “gecikmә dәrәcәsi” üsuluna (“roll
rate”) әsasәn hesablanır. Gecikmә dәrәcәsi müxtәlif kredit riski xüsusiyyәtlәrinә malik әhali vә qeyri-
әhali seqmentlәri üzrә riskә mәruz qalmalar üçün ayrı-ayrı hesablanır.

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2018-ci il tarixinә әhali vә qeyri-әhali müştәrilәrinin ticari debitor
borcları üzrә kredit riskinә mәruz qalma vә GKZ haqqında mәlumat tәqdim olunmuşdur.

31 dekabr 2018

’000 AZN
Hesablanmış orta 

zәrәr dәrәcәsi 
Ümumi balans 

dәyәri 

Zәrәr üzrә 
ehtiyat 

Kredit üzrә 
dәyәrsizlәşmә 

Әhali

01–30 gün gecikdirilmiş 46.16%  37,638  17,372  No  

31–90 gün gecikdirilmiş 49.24%  7,125  3,508  No  

91–180 gün gecikdirilmiş 76.82%  5,197  3,992  Yes  

181–360 gün gecikdirilmiş 91.70%  7,664  7,028  Yes  

1 ildәn çox gecikdirilmiş 100.00%  7,684  7,684  Yes  

Qeyri-әhali

01–30 gün gecikdirilmiş 18.89%  28,242  5,334  No  

31–90 gün gecikdirilmiş 29.06%  18,700  5,434  No  

91–180 gün gecikdirilmiş 59.91%  9,358  5,607  Yes 

181–360 gün gecikdirilmiş 93.60%  10,486  9,815  Yes 

1 ildәn çox gecikdirilmiş 100.00%  1,768  1,768  Yes 

 133,862 67,543  
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Zәrәr dәrәcәlәri son iki il әrzindә kredit üzrә faktiki zәrәr tәcrübәsinә әsaslanır.

31 dekabr 2017-ci il tarixinә vaxtı keçmiş lakin dәyәrsizlәşmәmiş ticari vә sair debitor borclarının
müddәt üzrә tәsnifatı aşağıdakı kimidir:

Ticari debitor borcları ilә әlaqәdar dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatda dәyişikliklәr 

İl әrzindә ticari debitor borcları ilә әlaqәdar dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatda dәyişikliklәr aşağıdakı kimi 
olmuşdur. Müqayisә üçün BMUS 39-a әsasәn 2017-ci il tarixinә dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr ehtiyatının 
mәblәği tәqdim olunmuşdur. 

’000 AZN 2018 2017 

BMUS 39-a әsasәn 1 yanvar tarixinә qalıq 43,416 64,276 

MHBS 9-un ilkin tәtbiqi zamanı düzәliş 12,353 - 

MHBS 9-a әsasәn 1 yanvar tarixinә qalıq 55,769 64,276 

Zәrәr üzrә ehtiyatın xalis tәkrar ölçülmәsi 11,774 (20,860) 

31 dekabr tarixinә qalıq 67,543 43,416 

Ticari debitor borcların ümumi balans dәyәrindә baş vermiş aşağıda göstәrilmiş әhәmiyyәtli 
dәyişikliklәr 2018-ci il üzrә dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr ehtiyatında dәyişikliklәrә sәbәb olmuşdur: 

- tәsәrrüfatın böyümәsi 2018-ci ildә ticari debitor borcların vә dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın 
artması ilә nәticәlәnmişdir; 

- kredit üzrә dәyәrsizlәşmiş qalıqların artması 2018-ci ildә dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın 
artması ilә nәticәlәnmişdir. 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 

31 dekabr 2018-ci il tarixinә Şirkәt 19,172 AZN mәblәğindә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә 
sahib olmuşdur (2017: 46,926 AZN). Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri “Moody” reytinqinә 
әsasәn B3-dәn Ba3-dәk qiymәtlәndirilәn banklarda saxlanılır. 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin dәyәrsizlәşmәsi 12 aylıq gözlәnilәn zәrәr әsasında 
ölçülmüşdür. Şirkәt tәrәf müqabillәrinin xarici kredit reytinqinә әsaslanaraq pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәrinin kredit riskinin aşağı olduğu qәnaәtindәdir. 

Şirkәt MHBS 9-un ilkin vә sonrakı tәtbiqi zamanı dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat tanımamışdır.

’000 AZN 2017 

01–30 gün gecikdirilmiş 58,696 

31–90 gün gecikdirilmiş 13,958   

91–180 gün gecikdirilmiş 5,840 

181–360 gün gecikdirilmiş 4,085   

82,579  
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(iii) Likvidlik riski

Likvidlik riski şirkәtin nağd vәsaitlәr vә ya digәr maliyyә aktivlәri ilә qarşılanmalı olan maliyyә
öhdәliklәrini ödәyә bilmәmәsi riskidir. Şirkәtin likvidliyin idarә olunması ilә bağlı siyasәti ondan
ibarәtdir ki, o, normal vә stressli şәraitdә heç bir arzuolunmaz zәrәrlәrlә üzlәşmәdәn vә ya şirkәtin
nüfuzuna xәlәl gәtirmәdәn öz öhdәliklәrini vaxtında ödәmәk üçün kifayәt qәdәr likvid aktivlәrә sahib
olsun.

Likvidlik riskinә mәruz qalma

Aşağıdakı cәdvәl hesabat tarixinә maliyyә öhdәliklәrinin qalan ödәniş müddәtlәrini әks etdirir.
Mәblәğlәr ümumi vә diskontlaşdırılmamışdır vә qarşılıqlı әvәzlәşdirmә sövdәlәşmәsinin tәsiri
çıxılmaqla gözlәnilәn faiz ödәnişlәrini әhatә edir.

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2018-ci il tarixinә faiz ödәnişlәri daxil olmaqla maliyyә öhdәliklәrinin
müqavilә üzrә müddәtlәrini әks etdirir:

31 dekabr 2018 Müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

’000 AZN 
Balans 
dәyәri Cәmi 

Tәlәb 
әsasında vә   

3 aydan az 3-6 ay 6-12 ay 
1 ildәn 

çox 

Qeyri-törәmә maliyyә öhdәliklәri 

Ticari kreditor borcları 34,350  34,350 34,350 - - - 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri 558,880 695,239 69,075 9,409 9,984  606,771 

593,230 729,589 103,425 9,409 9,984 606,771 

31 dekabr 2017 Müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

’000 AZN 
Balans 
dәyәri Cәmi 

Tәlәb 
әsasında vә  

3 aydan az 3-6 ay 6-12 ay 
1 ildәn 

çox 

Qeyri-törәmә maliyyә öhdәliklәri 

Ticari kreditor borcları 125,024 125,024 125,024 - - - 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri 314,281 375,192 1,649 2,358  4,903  366,282 

439,305 500,216 126,673 2,358 4,903 366,282 

(iv) Bazar riski 

Bazar riski dedikdә bazar qiymәtlәrindә baş verәn dәyişikliklәrin, o cümlәdәn xarici valyuta 
mәzәnnәlәrinin, faiz dәrәcәlәrinin vә sәhm qiymәtlәrinin dәyişmәsinin Şirkәtin gәlirlәrinә vә ya 
sahib olduğu maliyyә alәtlәrinin dәyәrinә tәsiri başa düşülür. Bazar risklәri hәdәfi gәliri 
optimallaşdıran zaman qәbul olunan parametrlәr çәrçivәsindә bazar riskini idarә etmәk vә nәzarәtdә 
saxlamaqdan ibarәtdir. 
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24. Әdalәtli dәyәrlәr vә risklәrin idarә edilmәsi, davamı

Şirkәt bazar risklәrini idarә etmәk üçün maliyyә öhdәliklәri ilә üzlәşir. Bütün bu cür әmәliyyatlar
rәhbәrliyin tәlimatları әsasında icra olunur. Şirkәt mәnfәәt vә ya zәrәrdә dәyişkәnliyi idarә etmәk
üçün hedc uçotunu tәtbiq etmir.

Valyuta riski

Şirkәt, әsasәn, Azәrbaycan Manatı (AZN) olan öz müvafiq әmәliyyat valyutasından başqa digәr
valyutalarla ifadә olunan alış prosesi üzrә valyuta riskinә mәruz qalır. Bu әmәliyyatların aparıldığı
әsas valyuta ABŞ dolları vә Avrodur.

Xarici valyutalarda ifadә olunmuş sair pul aktivlәri vә öhdәliklәri ilә münasibәtdә Şirkәtin siyasәti,
qısamüddәtli natarazlığı aradan qaldırmaq zәruri olduqda, xarici valyutaları almaq vә ya satmaqla
riskә xalis mәruz qalmanı münasib sәviyyәdә saxlamaqdan ibarәtdir.

Valyuta riskinә mәruz qalma

Şirkәtin xarici valyuta riskinә mәruz qalması nominal dәyәrlәrә әsasәn aşağıdakı kimi göstәrilmişdir:

’000 AZN 
ABŞ dolları ilә 
olan aktivlәr 

Avro ilә olan 
aktivlәr 

ABŞ dolları ilә 
olan aktivlәr 

Avro ilә olan 
aktivlәr 

2018 2018 2017 2017 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 5 91 3 783 

Ticari kreditor borcları (362) (75) (1,633) - 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri (413,885) (254,928) - 

Kreditlәr vә borc öhdәliklәri (414,242) 16 (256,558) 783 

İl әrzindә aşağıdakı әhәmiyyәtli mübadilә mәzәnnәlәri tәtbiq olunmuşdur: 

in AZN Orta mәzәnnә Hesabat tarixinә mәzәnnә 

2018 2017 2018 2017 

1 ABŞ dolları 1.7000 1.7205 1.7000 1.7001 

Hәssaslıq tәhlili 

31 dekabr tarixinә manatın ABŞ dollarına qarşı mümkün möhkәmlәnmәsi (zәiflәmәsi) xarici 
valyutada tәqdim olunmuş maliyyә alәtlәrinin ölçülmәsinә vә vergidәn әvvәlki mәnfәәtә vә ya zәrәrә 
aşağıda göstәrilәn mәblәğlәr hәcmindә tәsir edә bilәrdi. Tәhlildә bütün digәr parametrlәrin, xüsusilә 
dә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәz qalması fәrz olunur vә ehtimal edilәn satışlar vә alışlar istisna olunur. 

Tәhlil 2018-ci il üçün eyni әsasda aparılmışdır, lakin mümkün xarici valyuta mübadilәsi mәzәnnәlәri 
aşağıda göstәrildiyi kimi fәrqli olmuşdur.
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24. Әdalәtli dәyәrlәr vә risklәrin idarә edilmәsi, davamı

Faiz dәrәcәsi riski 

Şirkәt hәr hansı sabit dәrәcәli maliyyә alәtlәrini mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrindә 
hesablamır. Bu sәbәbdәn, hesabat tarixinә faiz dәrәcәlәrindә dәyişiklik mәnfәәt vә ya zәrәrә vә ya 
kapitala heç bir tәsir etmәyәcәk. 

Sair bazar qiymәti riski 

Hökumәt Şirkәtin elektrik enerjisinin alışları vә satışları ilә bağlı әmәliyyatlarına birbaşa tәsir 
göstәrir. Elektrik enerjisinin tariflәri Azәrbaycan Respublikasının Tarif Şurası tәrәfindәn tәyin edilir. 

25. Şәrti öhdәliklәr

Sığorta

Azәrbaycan Respublikasında sığorta sahәsi inkişaf mәrhәlәsindәdir. Belә ki, dünyanın digәr
ölkәlәrindә qәbul edilmiş sığortalamanın bir çox formaları Azәrbaycanda hәlә mövcud deyil. Şirkәtin
öz әsas vәsaitlәrinin biznes fәaliyyәtinin kәsilmәsi vә ya Şirkәtә mәxsus olan әrazilәrdә vә ya onun
әmәliyyatları ilә әlaqәdә baş vermiş hadisәlәr nәticәsindә әmlak vә ya әtraf mühitә zәrәrin vurulması
ilә әlaqәdar olaraq yaranan üçüncü tәrәf mәsuliyyәtinә dair tam sığorta tәminatı yoxdur. Şirkәt
adekvat sığorta tәminatını әldә etmәyәnә qәdәr, müәyyәn aktivlәrin itirilmәsinin vә ya mәhv
olunmasının şirkәtin fәaliyyәtinә vә maliyyә vәziyyәtinә ciddi mәnfi zәrbә vuracağı riski
mövcuddur.

Mәhkәmә iddiaları

Şirkәt maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsir edә bilәn heç bir mәhkәmә iddiasında iştirak
etmәmişdir.

’000 AZN  Möhkәmlәnmә Zәiflәmә 

31 dekabr 2018 

ABŞ dollarının manata qarşı 100% 
yüksәlmәsi 331,393 (331,393) 

31 dekabr 2017 

ABŞ dollarının manata qarşı (100% 
yüksәlmәsi 

205,246 
(205,246) 
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Vergi tәәhhüdlәri

Azәrbaycanda vergi tәәhhüdlәri

Azәrbaycan Respublikasının vergiqoyma sistemi nisbәtәn tәzә olduğuna görә bir çox hallarda aydın
olmayan, ziddiyyәtli vә müxtәlif vergi orqanları tәrәfindәn fәrqli qaydada tәfsir edilәn
qanunvericilikdә tez-tez dәyişikliklәrlә, rәsmi göstәrişlәrlә vә mәhkәmә qәrarları ilә sәciyyәlәnir.
Vergilәr ciddi cәrimә tәyin etmәk sәlahiyyәtinә malik olan hakimiyyәt orqanlarının müxtәlif
sәviyyәlәrindә yoxlanılır vә tәdqiq olunur. Vergi ili adәtәn vergi orqanları tәrәfindәn üç tәqvim ili
әrzindә yoxlanıla bilәr, lakin müәyyәn hallarda, vergi ili daha uzun müddәt әrzindә yoxlama üçün
açıq qala bilәr.

Belә şәraitlәr Azәrbaycanda, digәr ölkәlәr ilә müqayisәdә daha ciddi olan vergi risklәrinin
yaranmasında sәbәb ola bilәr. Rәhbәrlik hesab edir ki, qüvvәdә olan vergi qanunvericiliyinin, rәsmi
göstәrişlәrin vә mәhkәmә qәrarlarının tәfsirlәrinә әsasәn vergi öhdәliklәri ilә әlaqәdar adekvat
tәdbirlәri görmüşdür. Lakin müvafiq sәlahiyyәtli orqanların tәfsirlәri Şirkәtin tәfsirlәrindәn fәrqli ola
bilәr vә vergi orqanları öz tәfsirlәrinin tәtbiq edilmәsinә nail olduqları halda, maliyyә hesabatlarına
tәsiri әhәmiyyәtli ola bilәr.

26. Әlaqәli tәrәflәr

Ana şirkәt vә әsas nәzarәtedici tәrәf

Şirkәt dövlәtә mәxsus müәssisәdir vә әsas nәzarәtedici tәrәfi Hökumәtdir. Hökumәtin mülkiyyәtindә
vә nәzarәti altında olan digәr müәssisәlәr әlaqәli tәrәflәr hesab olunur. Şirkәtin fәaliyyәti әhәmiyyәtli
dәrәcәdә hökumәtin siyasәt vә qәrarlarının tәsirinә mәruz qalır. Bundan әlavә, Şirkәtin yeganә
elektrik enerjisi tәchizatçısı dövlәtin mülkiyyәtindә olan “AzәrEnerji” ASC-dir.

Әsas rәhbәrliklә әmәliyyatlar

(i) Әsas rәhbәrliyin әmәk haqları

Rәhbәrlik il әrzindә aşağıda göstәrilәn vә işçi heyәti xәrclәrinә daxil edilәn әmәk haqlarını almışdır
(bax: Qeyd 1):

’000 AZN 2018 2017 

Әmәk haqları vә mükafat 76 68 

Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna ödәnişlәr 17 15 

Cәmi qısamüddәtli ödәnişlәr 93 83 



Azәrişıq ASC 
2018-ci il üzrә Maliyyә Hesabatlarına dair Qeydlәr 

26. Әlaqәli tәrәflәr, davamı

Sair әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar

’000 AZN 

Azәrbaycan Respublikasının hökumәti vә 
dövlәt mülkiyyәtindә vә ya nәzarәti altında olan 

müәssisәlәr 

2018 2017 

Aktivlәr 

Ticarәt vә digәr debitor borcları, ümumi 17,289 5,365  

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla (10,437) (2,742) 

Ticari vә sair debitor borcları, xalis 6,852 2,623  

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 647 550  

Sair aktivlәr 40 58,325 

Bәrpa oluna bilәn ӘDV 17,754 19,609  

Mal-material ehtiyatları - 206  

Cәmi aktivlәr 25,293 81,313 

Azәrbaycan Respublikasının hökumәti vә dövlәt 
mülkiyyәtindә vә ya nәzarәti altında olan 

müәssisәlәr 

2018 2017 

Öhdәliklәr 

Kreditlәr - cari hissәsi 64,470 3,924  

Kreditlәr – cari olmayan hissәsi 77,348 50,290  

Ticarәt vә digәr kreditor borcları 18,144 16,556  

ӘDV vә digәr vergi borcları 6,770 1,766 

Abunәçilәrdәn alınmış avanslar 2,445 1,723  

Cәmi öhdәliklәr 169,177 74,259  
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’000 AZN 
Azәrbaycan Respublikasının hökumәti vә dövlәt 

mülkiyyәtindә vә ya nәzarәti altında olan 
müәssisәlәr 

Gәlir vә xәrclәr 2018 2017 

Gәlir 141,516 146,587 

Satışın maya dәyәri (898,981) (888,499) 

Satış vә paylama xәrclәri (2,227) (3,130) 

Ümumi vә inzibati xәrclәr (12,884) (8,462) 

Maliyyә xәrclәri (5,591) (3,130) 

Fәrdi deyil, kollektiv әhәmiyyәtli әmәliyyatlar 

Şirkәt 31 dekabr 2018-ci il tarixinә Azәrbaycanın regionlarında hökumәtlә bağlı şirkәtlәrә elektrik 
enerjisi satışından gәlirlәri vә onların ödәnilmәmiş xalis debitor borclarını açıqlamır, çünki bu 
әmәliyyatlar fәrdi әhәmiyyәtә malik deyil. 

27. Qiymәtlәndirmәnin әsasları

Maliyyә hesabatları ilkin dәyәr prinsipi әsasında hazırlanmışdır. Qeyd 24-dә açıqlandığı kimi, 2018
vә 2017-ci illәrdә “AzәrEnerji” ASC-dәn ötürülmüş aktiv vә öhdәliklәr isә istisna tәşkil edәrәk
әmәliyyat tarixinә әdalәtli dәyәrindә tanınmışdır.
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28. Әsas uçot siyasәtlәri

Aşağıdakı uçot siyasәtlәri hazırkı maliyyә hesabatlarında әks olunmuş bütün dövrlәrә ardıcıl qaydada
Şirkәt tәrәfindәn tәtbiq olunur.

Әsas uçot siyasәtlәrinin qeyd olunduğu sәhifәlәrin nömrәlәri aşağıda verilmişdir :

Gәlir 48 

Maliyyә gәlirlәri vә maliyyә xәrclәri 49 

Xarici valyuta 49 

İşçilәrin mükafatlandırılması 49 

Mәnfәәt vergisi 50 

Mal-material ehtiyatlar 51 

Әmlak, qurğu vә avadanlıq 51 

Qeyri-maddi aktivlәr 52 

Maliyyә alәtlәri 52 

Nizamnamә kapitalı 56 

Dәyәrsizlәşmә 56 

Ehtiyatlar 59 

İcarәlәr 59 

Gәlir 

Şirkәt elektrik enerjisi satışından, şәbәkә xәtlәrinә qoşulmadan vә pulsuz әldә olunan aktivlәrdәn 
gәlir әldә edir. 

Şirkәt müştәri ilә müqavilәlәri iki tәrәfә hüquq vә öhdәliklәr verәn, müştәrinin ödәniş müqabilindә 
müәssisәnin adi fәaliyyәtinin mәhsulu olan mal vә xidmәtlәri әldә etmәk üçün müәssisә ilә müqavilә 
bağlamış tәrәf olduğu razılaşma kimi müәyyәn edir. Müqavilә üzrә hüquq vә öhdәliklәr qanunla 
tәnzimlәnir. Şirkәt müqavilәlәrinin әksәriyyәti yazılı şәkildә bağlanılır. 

Gәlir müştәri ilә bağlanmış müqavilәdә müәyyәn edilәn mәblәğә әsasәn ölçülür vә üçüncü tәrәflәrin 
topladığı mәblәğlәri istisna edir. Şirkәt gәliri yalnız mәhsul vә ya xidmәt üzrә nәzarәti müştәriyә 
ötürdükdәn sonra tanıyır.  

Ödәnilmәli mәblәğlәr vә әlaqәli xәrclәrin ödәnilәcәyinә dair әhәmiyyәtli qeyri-müәyyәnlik olduğu 
tәqdirdә gәlir tanınmır. 

Şirkәt 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn etibarәn ilk dәfә MHBS 15-i tәtbiq etmişdir. Müştәrilәrlә 
müqavilәlәrlә bağlı şirkәtin uçot siyasәti Qeyd 6(d)-dә tәqdim edilmişdir. MHBS 15-in bu ilkin 
tәtbiqinin tәsirlәri Qeyd 5-dә tәsvir edilmişdir.
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Maliyyә gәlirlәri vә maliyyә xәrclәri

Şirkәtin maliyyә gәlirlәri vә xәrclәrinә daxildir:

‐ Faiz xәrclәri; 

‐ Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri üzrә xarici valyuta mübadilәsindәn gәlir vә ya zәrәr. 

Faiz xәrclәri effektiv faiz metodu әsasında tanınır. 

 “Effektiv faiz dәrәcәsi” maliyyә alәtinin gözlәnilәn istifadә müddәti boyu proqnoz edilәn gәlәcәk 
nağd ödәnişlәri vә ya daxilolmaları: 

– maliyyә alәtinin ümumi balans dәyәrinәdәk; vә ya

– maliyyә öhdәliyinin amortizasiya edilmiş dәyәrinәdәk diskontlaşdıran dәrәcәdir.

Faiz gәliri vә ya xәrcini hesablayarkәn effektiv faiz dәrәcәsi aktivin (aktiv kredit üzrә dәyәrsizlәşmiş 
olmadıqda) ümumi balans dәyәrinә vә ya öhdәliyin amortizasiya edilmiş dәyәrinә tәtbiq edilir. Lakin 
aktiv ilkin tanınmadan sonra kredit üzrә dәyәrsizlәşdikdә faiz gәliri effektiv faiz dәrәcәsini aktivin 
amortizasiya edilmiş dәyәrinә tәtbiq etmәklә hesablanır. Aktivin kredit üzrә dәyәrsizlәşmәsi yox 
olduqda faiz gәliri yenә ümumi balans dәyәri әsasında hesablanır. 

Xarici valyuta 

(i) Xarici valyuta әmәliyyatları 

Xarici valyutalardakı әmәliyyatlar hәyata keçirildiyi tarixlәrdә olan mәzәnnәlәrlә Şirkәtin müvafiq 
әmәliyyat valyutalarına çevrilir. 

Hesabat tarixinә xarici valyutalarda әks olunmuş maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri hәmin tarixdә olan 
mәzәnnә ilә әmәliyyat valyutasına çevrilir. Maliyyә maddәlәri üzrә xarici valyuta gәliri vә ya zәrәri, 
dövr әrzindә effektiv faiz vә ödәnişlәr nәzәrә alınmaqla, dövrün әvvәlindә әmәliyyat valyutasında 
amortizasiya olunmuş dәyәr ilә hesabat dövrünün sonundakı mәzәnnә әsasında çevrilmiş xarici 
valyutada amortizasiya olunmuş dәyәr arasında olan fәrqdir.  

İlkin әsasda qiymәtlәndirilәn xarici valyutada olan qeyri-maliyyә maddәlәri konvertasiya tarixinә 
olan mübadilә mәzәnnәsi әsasında çevrilir. 

Konvertasiya zamanı yaranan xarici valyuta fәrqlәri mәnfәәtә vә ya zәrәrә aid edilir. 

İşçi heyәti üzrә xәrclәr  

(i) İşçilәrin qısamüddәtli gәlirlәri 

Qısamüddәtli işçi gәlirlәri şirkәt tәrәfindәn diskontlaşdırılmayan qaydada ölçülür vә hәmin xidmәtlәr 
göstәrildiyi tәqdirdә xәrcә salınır. Әgәr Şirkәt işçinin göstәrdiyi keçmiş xidmәtlәrinin müqabilindә 
qısamüddәtli nağd pul bonuslarını ödәmәyә cari hüquqi vә ya konstruktiv öhdәliyә malikdirsә, 
öhdәliklәrin ödәnilmәsi gözlәnilәn qısamüddәtli nağd pul bonusları adı altında qeydiyyata alınır. 
Hәmin öhdәliklәr etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilmәlidir.
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(ii) Müәyyәnlәşdirilmiş yardım planları

Müәyyәnlәşdirilmiş yardım planı hüquqi şәxsin ayrıca şәxsә sabit yardımlar ödәdiyi vә әlavә
mәblәğlәri ödәmәk üçün hüquqi vә konstruktiv öhdәliklәrә malik olmayacağı tәqaüd ödәnişi
planıdır. Müәyyәnlәşdirilmiş yardım tәqaüd planlarına, o cümlәdәn Azәrbaycan Dövlәt Sosial
Müdafiә Fonduna öhdәliklәr xidmәtlәrin işçilәr tәrәfindәn icra olunduğu dövrlәrdә mәnfәәt vә ya
zәrәrdә işçi mükafatlandırılması xәrci kimi tanınır.

Mәnfәәt vergisi

Mәnfәәt vergisinә cari vergi vә tәxirә salınmış vergi daxildir. Cari vә tәxirә salınmış vergilәr, birbaşa
kapitalda tanınan maddәlәrә aid olduğu hallar istisna olmaqla, mәnfәәt vә zәrәrdә tanınır.

(i) Cari vergi

Cari vergi hesabat tarixindә müәyyәnlәşdirilmiş vә ya mahiyyәt etibarı ilә müәyyәnlәşdirilmiş vergi
dәrәcәsindәn istifadә edәrәk vә ötәn illәrә nәzәrәn vergi borclarına düzәlişlәr edilәrәk il әrzindә
vergiyә cәlb olunan gәlir vә ya zәrәr üzrә gözlәnilәn vergi borcları vә ödәnilmәli olan vergilәrdir.
Dividendlәrin elan olunmasından yaranan hәr hansı vergi öhdәliyi dә cari vergi borclarına daxildir.

(ii) Tәxirә salınmış vergi

Tәxirә salınmış vergi maliyyә hesabatlılığı mәqsәdlәri üçün istifadә olunan aktivlәrin vә öhdәliklәrin
balans dәyәrlәri ilә vergiqoyma mәqsәdlәri üçün istifadә olunan mәblәğlәr arasında olan müvәqqәti
fәrqlәr üzrә tanınır.

Tәxirә salınmış vergi aktivi yalnız o zaman uçota alınır ki, istifadә edilmәmiş vergi itkilәrinin,
istifadә edilmәmiş vergi güzәştlәrinin, müvәqqәti fәrqlәrin әvәzini ödәyә bilәcәk vergilәrә cәlb
edilәn gәlәcәk gәlirlәrin mövcud olacağı ehtimal olunsun. Gәlәcәkdә vergi tutula bilәn mәnfәәt
müvafiq vergi tutulan müvәqqәti fәrqlәrin bәrpası әsasında müәyyәn edilir. Vergi tutulan müvәqqәti
fәrqlәrin mәblәği tәxirә salınmış vergi aktivini tam tanımaq üçün kifayәt deyilsә, cari müvәqqәti
fәrqlәr üzrә düzәliş edilmiş gәlәcәkdә vergi tutula bilәn mәnfәәt nәzәrә alınır. Tәxirә salınmış vergi
aktivlәri hәr hesabat tarixindә nәzәrdәn keçirilir vә gәlәcәk vergi ehtiyatları yaranmadığı tәqdirdә
müәyyәn miqdarda azaldılır; gәlәcәkdә vergi tutulan mәnfәәtlәr artıqda, bu azaldılmalar geri
qaytarılır.

Tanınmamış tәxirә salınmış vergi aktivlәri hәr hesabat tarixindә tәkrar qiymәtlәndirilir vә o zaman
uçota alınır ki, onların әvәzini ödәyә bilәcәk vergilәrә cәlb edilәn gәlәcәk gәlirlәrin mövcud olacağı
ehtimal olunsun.

Tәxirә salınmış vergilәr, hesabat tarixinә qüvvәdә olan vә ya hesabat dövrünün sonunda qüvvәyә
minmiş qanunlara uyğun olaraq, müvәqqәti fәrqlәrә onlar lәğv edilәcәyi zaman tәtbiq edilәcәk
gözlәnilәn vergi dәrәcәlәri әsasında müәyyәn olunur. Tәxirә salınmış verginin ölçülmәsi hesabat
dövrünün sonunda aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәrini bәrpa etmәk vә ya müәyyәnlәşdirmәk üçün
şirkәtin gözlәdiyi qaydada vergi nәticәlәrini әks etdirir.

Cari vә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәrini müәyyәn etmәk üçün Şirkәt qeyri-müәyyәn vergi
mövqeyinin tәsirini, әlavә vergilәri, penyaları vә ödәnilmәmiş vergi faizlәrini nәzәrdә tutmalıdır.
Şirkәt vergi qanunvericiliyinin tәfsiri vә әvvәlki tәcrübәyә әsaslanaraq inanır ki, vergi öhdәliklәri
üçün hesablaşmalar bütün açıq vergi illәrinә görә adekvatdır.
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Hәmin qiymәtlәndirmә ehtimal vә fәrziyyәlәrә әsaslanaraq hәyata keçirilir vә uyğun olaraq gәlәcәk
haqqında ehtimallar olmasına sәbәb olur. Şirkәtin öz qәrarlarını dәyişmәsinә sәbәb olan yeni bir
mәlumat yarana, bu da öz növbәsindә vergi öhdәliklәrinә tәsir edә vә hәmçinin vergi xәrci mәblәğini
dәyişdirә bilәr.

Mal-material ehtiyatlar

Ehtiyatlar maya dәyәri ilә xalis satış dәyәrindәn әn aşağı olanı ilә qeydә alınır. Ehtiyat xәrclәri ilk
daxil olanın ilk çıxması prinsipinә әsaslanır vә ehtiyatların alınmasına çәkilmiş xәrclәri vә onları
hazırkı yerә vә vәziyyәtә gәtirmәk üçün çәkilmiş xәrclәri әhatә edir.

Xalis satış dәyәri adi biznes fәaliyyәtindә qiymәtlәndirilmiş satış qiymәtindәn tamamlanma xәrclәri
vә satış xәrclәri çıxılmaqla yaranan dәyәrdir.

Әmlak, qurğu vә avadanlıq

(i) Tanıma vә qiymәtlәndirmә

Torpaq istisna olmaqla, әmlak, qurğu vә avadanlıqlar hәr hansı yığılmış amortizasiya vә
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr çıxılmaqla, ilkin dәyәrdә uçota alınır.

İlkin dәyәr birbaşa aktivin әldә olunması ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәri özündә birlәşdirir. Tikilmiş
әsas vәsaitin ilkin dәyәrinә ehtiyatlar vә birbaşa işçi qüvvәsi xәrclәri, әsas vәsaitin işlәk vәziyyәtә
gәtirib çıxarması üçün çәkilәn xәrclәri, hәmin vәsaitlәrin sökülmәsi vә aradan qaldırılması xәrclәri,
onların yerlәşdiyi sahәnin bәrpası xәrclәri daxildir. Әlaqәdar avadanlığın funksionallığının tәrkib
hissәsi olan alınmış proqram tәminatı hәmin avadanlığın tәrkibi kimi kapitallaşdırılır.

Әmlak, qurğu vә avadanlıqları müxtәlif istifadә müddәtlәri olan komponentlәrdәn ibarәt olduğu
tәqdirdә, onların uçotu ayrı-ayrı әsas vәsaitlәrin (әsas hissәlәrin) növü kimi aparılır.

Әmlak, qurğu vә avadanlıqların satışından yaranan mәnfәәt vә ya zәrәr gәlirin mәblәği ilә balans
dәyәri arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir vә mәnfәәt vә ya zәrәrdә sair gәlirә/sair xәrclәrә daxil
edilir.

(ii) Sonrakı xәrclәr

Sonrakı xәrc yalnız o halda kapitallaşdırılır ki, bu xәrc aid olduğu xüsusi aktivin gәlәcәk mәnfәәtini
artırsın. Әmlak, qurğu vә avadanlığın gündәlik xidmәt xәrclәri çәkildikcә mәnfәәt vә ya zәrәrdә
tanınır.

(iii) Köhnәlmә

Köhnәlmә әmlak, qurğu vә avadanlıq bәndi quraşdırıldığı vә istifadә üçün yararlı olduğu tarixdәn vә
yaxud, daxili qaydada tikilmiş aktivlәr halında, aktiv tam tikilib istifadә üçün hazır olduğu tarixdәn
etibarәn başlanır. Köhnәlmә aktivlәrin dәyәrindәn onların qalıq dәyәrini çıxmaqla hesablanır.

Köhnәlmә düz xәtt metodu ilә hesablanıb, hәr bir әsas vәsait üçün planlaşdırılmış faydalı istismar
müddәti әrzindә mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında tanınır, çünki bu aktivin gәlәcәk iqtisadi gәlirlәrinin
gözlәnilәn istifadәsini daha düzgün әks etdirir. Torpaq üzrә köhnәlmә hesablanmır.
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Cari vә müqayisә dövrlәri üzrә әmlak, qurğu vә avadanlıqların faydalı istismar müddәti aşağıdakı
kimidir:

 binalar 20-40 years; 

 ötürücü şәbәkәlәr 5-30 years; 

 maşın vә avadanlıqlar 3-35 years; 

 nәqliyyat vasitәlәri vә sair 3-12 years. 

Amortizasiya metodları, faydalı istismar müddәtlәri vә qalıq dәyәrlәri hәr maliyyә ilinin sonunda 
nәzәrdәn keçirilir vә lazım olduqda düzәlişlәr edilir. 

Qeyri-maddi aktivlәr 

(i) Kompüter proqramı 

Qeyri-maddi aktivlәr kompüter proqramından ibarәtdir. Qeyri-maddi aktivlәr yığılmış amortizasiya 
vә hәr hansı yığılmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri çıxılmaqla ilkin dәyәrindә tanınır. 

(ii) Sonrakı xәrclәr 

Sonrakı xәrc yalnız o halda kapitallaşdırılır ki, bu xәrc aid olduğu xüsusi aktivin gәlәcәk mәnfәәtini 
artırsın. Bütün digәr xәrclәr çәkildiyi zaman mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. 

(iii) Amortizasiya 

Amortizasiya aktivlәrin dәyәrindәn onların qalıq dәyәrini çıxmaqla hesablanır. 

Amortizasiya qeyri-maddi aktivlәrin istifadәyә hazır olduğu tarixdәn etibarәn onların gözlәnilәn 
faydalı istismar müddәtlәri әrzindә düz xәtt metodu ilә hesablanır, çünki bu, aktivin gәlәcәk iqtisadi 
sәmәrәsinin gözlәnilәn istifadәsi әn doğru әks etdirir. 

Cari vә müqayisә dövrlәri üzrә gözlәnilәn faydalı istismar müddәtlәri 10 ildir. 

Amortizasiya metodları, faydalı istismar müddәtlәri vә qalıq dәyәrlәri hәr maliyyә ilinin sonunda 
nәzәrdәn keçirilir vә lazım olduqda düzәlişlәr edilir. 

Maliyyә alәtlәri 

(i) Tanıma vә ilkin qiymәtlәndirmә 

Ticari debitor borcları ilkin olaraq yaradılarkәn tanınır. Bütün digәr maliyyә aktivlәri vә maliyyә 
öhdәliklәri Şirkәt alәt üzrә müqavilә tәrәfinә çevrildikdә ilk dәfә tanınır. 

Maliyyә aktivi (әhәmiyyәtli maliyyә elementi olmayan ticari debitor borcu deyilsә) vә ya maliyyә 
öhdәliyi MZӘD-dә olmayan bәnd üçün, alışı vә ya buraxılışına birbaşa tәtbiq edilәn әmәliyyat 
xәrclәri daxil olmaqla, әdalәtli dәyәrdә ölçülür. Әhәmiyyәtli maliyyә elementi olmayan ticari debitor 
borcları ilkin olaraq әmәliyyat qiymәtindә ölçülür.
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(ii) Tәsnifat vә sonrakı qiymәtlәndirmә

Maliyyә aktivlәri – 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn tәtbiq olunan siyasәt

İlkin tanınma zamanı maliyyә aktivi aşağıdakı kimi tәsnif edilir: amortizasiya edilmiş dәyәrdә
ölçülәn; SMGӘD-dә ölçülәn – borc investisiyası; SMGӘD-dә ölçülәn – kapital investisiyası; vә ya
MZӘD-dә ölçülәn.

Şirkәt maliyyә aktivlәrinin idarә edilmәsi üzrә biznes modelini dәyişdirmәzsә (bu halda bütün
aidiyyatlı maliyyә aktivlәri biznes model dәyişәndәn sonrakı ilk hesabat dövrünün ilk günündә tәkrar
tәsnif edilir) maliyyә aktivi ilkin tanınmadan sonra tәkrar tәsnif edilmir.

Maliyyә aktivi aşağıdakı şәrtlәrә cavab verdikdә vә MZӘD-dә tәyin edilmәdikdә amortizasiya
edilmiş dәyәrdә ölçülür:

 aktiv mәqsәdi aktivlәri müqavilә üzrә pul vәsaitlәrini toplamaq üçün saxlamaq olan biznes
modelindә saxlanır; vә

 aktiv üzrә müqavilә şәrtlәri әsas mәblәğin vә ödәnilmәli әsas mәblәğ üzrә faiz ödәnişlәrinin
müәyyәn edilmiş tarixlәrdә artmasına sәbәb olur.

Maliyyә alәtlәri – Biznes modelinin qiymәtlәndirilmәsi: 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn tәtbiq 
olunan siyasәt 

Şirkәt maliyyә aktivinin saxlandığı biznes modelinin mәqsәdini portfel sәviyyәsindә qiymәtlәndirir, 
belә ki, bu biznesin idarәetmә tәrzini vә rәhbәrliyә tәqdim olunan mәlumatı daha yaxşı әks etdirir. 
Nәzәrdәn keçirilәn mәlumata daxildir: 

 portfel üçün qeyd edilәn siyasәt vә mәqsәdlәr vә bu siyasәtlәrin praktikada tәtbiqi. Bura rәhbәrliyin
strategiyasının müqavilә üzrә faiz gәlirlәrinin qazanılmasına, müәyyәn faiz dәrәcәsi profilini
qorumağa, maliyyә aktivinin müddәtinin әlaqәdar öhdәliklәrin müddәtinә vә ya gözlәnilәn pul
vәsaitlәrinin hәrәkәtinә uyğunlaşmasına vә ya aktivlәrin satılması yolu ilә pul vәsaitlәrinin әldә
olunmasına köklәnib-köklәnmәdiyi daxildir;

 portfel üzrә fәaliyyәt nәticәsi necә qiymәtlәndirilir vә Şirkәtin rәhbәrliyinә necә mәruzә edilir;

 biznes modelinin fәaliyyәt nәticәlәrinә (vә bu biznes modelindә saxlanlan maliyyә aktivlәrinә)
tәsir göstәrәn risklәr vә bu risklәr necә idarә edilir;

 biznes rәhbәrlәrinә tәzminat necә ödәnilir – yәni tәzminat idarә edilәn aktivlәrin әdalәtli dәyәrinә
vә ya müqavilә üzrә toplanan pul vәsaitlәrinә әsaslanırmı; vә

 әvvәlki dövrlәrdә maliyyә aktivlәrinin satış tezliyi, hәcmi vә müddәti, bu satışların sәbәbi vә
gәlәcәk satış fәaliyyәti ilә bağlı gözlәntilәr.

Maliyyә aktivlәrinin tanınmanın dayandırılması sayılmayan әmәliyyatlarda üçüncü tәrәflәrә 
ötürülmәsi Şirkәtin aktivlәri davamlı tanımasına uyğun olaraq satış sayılmır. 

Ticarәt üçün saxlanılan vә ya idarә olunan vә fәaliyyәt nәticәsi әdalәtli dәyәr әsasında ölçülәn 
maliyyә aktivlәri MZӘD-dә ölçülür.
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Maliyyә aktivlәri – Müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin yalnız әsas mәblәğ vә faiz ödәnişi olub-
olmadığının qiymәtlәndirilmәsi: 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn tәtbiq olunan siyasәt

Bu qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün “әsas”dedikdә ilkin tanınma zamanı maliyyә aktivinin әdalәtli dәyәri
başa düşülür. “Faiz” dedikdә pulun zaman dәyәri vә müәyyәn zaman dövründә ödәnilmәli әsas mәblәğlә
әlaqәdar kredit riski vә sair әsas kredit risklәri vә xәrclәri (mәs., likvidlik riski vә inzibati xәrclәr), elәcә
dә mәnfәәt marjası üçün ödәniş nәzәrdә tutulur.

Müqavilә üzrә pul axınlarının yalnız әsas mәblәğ vә faiz ödәnişlәri olub-olmamasının
qiymәtlәndirilmәsindә Şirkәt alәtin müqavilә şәrtlәrini nәzәrә alacaq. Bu qiymәtlәndirmә maliyyә
aktivindә hәmin aktivin bu şәrtә әmәl etmәmәsi ilә nәticәlәnәn, müqavilә üzrә pul axınlarının müddәti vә
ya mәblәğini dәyişә bilәn müqavilә şәrtinin olub-olmamasını әhatә edәcәk. Qiymәtlәndirmә zamanı
Şirkәt aşağıdakıları nәzәrә alacaq:

 pul vәsaitlәrinin mәblәğ vә ya müddәtini dәyişә bilәn şәrti hadisәlәr;

 vaxtından әvvәl ödәniş vә vaxtın uzadılması xüsusiyyәtlәri; vә

 şirkәtin müvafiq aktivlәrdәn gәlәn pul vәsaitlәrinә iddiasını mәhdudlaşdıracaq şәrtlәr (mәs., reqres
hüququnun olmaması).

Avans mәblәği әsasәn ödәnilmәmiş әsas mәblәğ vә әsas mәblәğ üzrә faiz mәblәğindәn ibarәt 
olduqda (müqavilәyә vaxtından әvvәl xitam verilmәsinә görә müvafiq әlavә tәzminat da daxil ola 
bilәr), vaxtından әvvәl ödәniş xüsusiyyәti yalnız әsas mәblәğ vә faiz meyarlarına uyğun gәlir. Әlavә 
olaraq, diskontlaşdırılmış dәyәrdә vә ya müqavilәnin nominal mәblәğinә mükafat kimi alınan 
maliyyә aktivi üçün, müqavilәnin nominal mәblәğini vә yığılmış (lakin ödәnilmәmiş) müqavilә üzrә 
faizi (bura erkәn xitama görә müvafiq әlavә tәzminat da daxil ola bilәr) әks etdirәn mәblәğdә 
vaxtından әvvәl ödәnişә icazә verәn vә ya tәlәb edәn xüsusiyyәt bu meyara uyğun sayılır, o şәrtlә ki, 
vaxtından әvvәl ödәnişin әdalәtli dәyәri ilkin tanınma zamanı әhәmiyyәtsiz olsun. 

Maliyyә aktivlәri – Sonrakı qiymәtlәndirmә vә gәlir vә zәrәrlәr: 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn tәtbiq 
olunan siyasәt 

MZӘD-dә ölçülәn 
aliyyә aktivlәri  

Bu aktivlәr sonradan әdalәtli dәyәrdә ölçülür. Hәr hansı faiz vә ya dividend gәlirlәri 
daxil olmaqla xalis gәlir vә zәrәrlәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. 

Amortizasiya edilmiş 
dәyәrdә ölçülәn 
maliyyә aktivlәri  

Bu aktivlәr sonradan effektiv faiz üsulundan istifadә etmәklә amortizasiya edilmiş 
dәyәrdә ölçülür. Amortizasiya edilmiş dәyәr dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr hesabına 
azalır. Faiz gәliri, xarici valyuta mübadilәsindәn yaranan fәrqlәr vә dәyәrsizlәşmә 
mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. Tanınmanın dayandırılmasından yaranan istәnilәn gәlir 
vә ya zәrәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. 

SMGӘD-dә ölçülәn 
borc investisiyaları 

Bu aktivlәr sonradan әdalәtli dәyәrdә ölçülür. Effektiv faiz üsulu ilә hesablanan faiz 
gәliri, xarici valyuta mübadilәsindәn yaranan fәrqlәr vә dәyәrsizlәşmә mәnfәәt vә ya 
zәrәrdә tanınır. Sair xalis gәlir vә zәrәrlәr SMG-dә tanınır. Tanınma dayandırılarkәn 
SMG-dә yığılmış gәlir vә zәrәrlәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә tәkrar tәsnif edilir. 

SMGӘD-dә ölçülәn 
kapital 
investisiyaları 

Bu maliyyә aktivlәri sonradan әdalәtli dәyәrdә ölçülür. Dividendlәr aydın şәkildә 
investisiya xәrclәrinin bәrpa olunan hissәsini tәşkil etmәdikdә gәlir kimi mәnfәәt vә ya 
zәrәrdә tanınır. Sair xalis gәlir vә zәrәrlәr SMG-dә tanınır vә heç zaman mәnfәәt vә ya 
zәrәrә köçürülmür. 
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Maliyyә aktivlәri – 1 yanvar 2018-ci il tarixinәdәk tәtbiq olunan siyasәt

Şirkәt maliyyә aktivlәrini kredit vә debitor borcları kateqoriyasında tәsnif edir.

Maliyyә aktivlәri – Sonrakı qiymәtlәndirmә vә gәlir vә zәrәrlәr: 1 yanvar 2018-ci il tarixinәdәk tәtbiq
olunan siyasәt

MZӘD-dә ölçülәn 
maliyyә aktivlәri 

Әdalәtli dәyәrdә ölçülürdü vә müvafiq dәyişikliklәr faiz vә dividend gәlirlәri daxil 
olmaqla mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınırdı. 

Ödәniş 
müddәtinәdәk 
saxlanılan maliyyә 
aktivlәri 

Effektiv faiz üsulu ilә amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülürdü. 

Kredit vә debitor 
borcları 

Effektiv faiz üsulu ilә amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülürdü. 

Satıla bilәn maliyyә 
aktivlәri 

Әdalәtli dәyәrdә ölçülürdü vә müvafiq dәyişikliklәr, dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr, faiz 
gәlirlәri vә borc alәtlәri üzrә xarici valyuta mәzәnnәlәrindәki fәrqlәr istisna olmaqla, 
SMG-dә tanınır vә әdalәtli dәyәr ehtiyatında yığılırdı. Bu aktivlәrin tanınması 
dayandırılarkәn kapitalda yığılan gәlir vә ya zәrәr mәnfәәt vә ya zәrәrә köçürülürdü. 

Maliyyә öhdәliklәri – Tәsnifat, sonrakı qiymәtlәndirmә vә gәlir vә zәrәrlәr 

Maliyyә öhdәliklәri amortizasiya edilmiş dәyәrdә vә ya MZӘD-dә ölçülmәklә tәsnif edilir. Maliyyә 
öhdәliyi ticarәt üçün saxlanılan alәt kimi tәsnif edildikdә, törәmә alәt olduqda vә ya ilkin tanınma 
zamanı törәmә alәt kimi tәyin edildikdә MZӘD qiymәtindә tәsnif edilir. MZӘD-dә olan maliyyә 
öhdәliklәri әdalәtli dәyәrdә ölçülür vә xalis gәlir vә zәrәrlәr, faiz xәrclәri daxil olmaqla, mәnfәәt vә 
ya zәrәrdә tanınır. Sair maliyyә öhdәliklәri sonradan effektiv faiz üsulu ilә amortizasiya edilmiş 
dәyәrdә ölçülür. Faiz xәrclәri vә xarici valyuta mübadilәsindәn yaranan fәrqlәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә 
tanınır. Tanınmanın dayandırılmasından yaranan gәlir vә ya zәrәr dә mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. 

Şirkәt sabit dәrәcәli bank kreditlәrinә malikdir vә ARMB-nın tәyin etdiyi әsas dәrәcә dәyişdiyi halda 
bank bu kreditlәr üzrә faiz dәrәcәsini yenilәyә bilәr. Şirkәtin yenilәnmiş dәrәcәni qәbul etmәk vә ya 
cәrimә ödәmәdәn krediti nominal dәyәrdә ödәmәk seçimi var. Şirkәt bu kreditlәrә üzәn dәrәcәli 
kreditlәr kimi baxır. 

(iii) Tanınmanın dayandırılması 

Maliyyә aktivlәri 

Şirkәt maliyyә aktivini tanımağı o zaman dayandırır ki, maliyyә aktivindәn gәlәn pul vәsaitlәrinә 
olan müqavilә hüquqlarının müddәti bitir vә ya әmәliyyatda müqavilә üzrә pul vәsaitlәrini almaq 
hüququnu ötürür ki, bu halda maliyyә aktivlәrinә sahib olmaqla bağlı bütün risklәr vә mülkiyyәt 
hüquqları da ötürülür vә ya Şirkәt sahibliklә bağlı bütün risklәri vә mülkiyyәt hüquqlarını nә ötürür, 
nә dә özündә saxlayır vә maliyyә aktivinә nәzarәti özündә saxlamır.  

Şirkәt maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatında tanınan aktivlәrin ötürüldüyü әmәliyyatlarda iştirak 
edir, lakin köçürülәn aktivlәr vә ya onların bir qisminә aid risk vә qazancların ya hamısını, ya da 
әhәmiyyәtli hissәsini saxlayır. Belә hallarda ötürülәn aktivlәrin tanınması dayandırılmır. 
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Maliyyә öhdәliklәri

Şirkәt müqavilә üzrә öhdәliklәri yerinә yetirildikdә vә ya lәğv edildikdә vә ya müddәti bitdikdә
maliyyә öhdәliyini tanımağı dayandırır. Şirkәt, hәmçinin maliyyә öhdәliyinin tanınmasını onların
şәrtlәri dәyişdikdә vә dәyişmiş öhdәlik üzrә pul vәsaitlәri әhәmiyyәtli fәrqlәndikdә dayandırır. Belә
olan halda dәyişmiş şәrtlәr әsasında yeni maliyyә öhdәliyi әdalәtli dәyәrdә tanınır.

Maliyyә öhdәliyinin tanınması dayandırılarkәn balans mәblәğlәri arasındakı fәrq әvәzlәşdirilir vә
ödәnilәn mәblәğ (ötürülәn qeyri-nağd aktivlәr vә ya qazanılan öhdәliklәr daxil) mәnfәәt vә ya
zәrәrdә tanınır.

(iv) Әvәzlәşdirmә

Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi vә xalis mәblәğin maliyyә vәziyyәti haqqında
hesabata daxil edilmәsi yalnız vә yalnız Şirkәtin hazırda qeydә alınmış mәblәğlәrin әvәzlәşdirilmәsi
üçün qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüququnun, elәcә dә әvәzlәşdirmәni aparmaq vә ya eyni
zamanda aktivi realizasiya edәrәk öhdәliyi ödәmәk niyyәtinin olduğu hallarda hәyata keçirilә bilәr.

Nizamnamә kapitalı

Adi sәhmlәr kapital kimi tәsnif olunur. Adi sәhmlәrin vә sәhm opsionlarının buraxılmasına birbaşa
aid edilәn әlavә xәrclәr, vergi nәticәlәri çıxılmaqla, kapitaldan tutulma kimi tanınır.

Nizamnamә kapitalını artırmaq üçün әldә edilmiş, lakin qeydiyyata alınmamış hәr hansı mәblәğ,
әlaqәli vergilәr çıxılmaqla, әlavә ödәnilmiş kapital kimi tanınır.

Dәyәrsizlәşmә

(i) Qeyri-törәmә maliyyә aktivlәri

1 yanvar 2018-ci il tarixindәn tәtbiq olunan siyasәt

Maliyyә alәtlәri

Şirkәt amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn maliyyә aktivlәrinin GKZ üzrә ehtiyatı tanıyır.

Ticari debitor borcları vә müqavilә aktivlәrinin zәrәri üzrә ehtiyat hәr zaman daimi GKZ-nә bәrabәr
mәblәğdә ölçülür.

İlkin tanınmadan sonra maliyyә aktivi üzrә kredit riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artıb-artmadığını
müәyyәn edәrkәn vә GKZ-ni hesablayarkәn Şirkәt әlavә xәrc vә ya sәy tәlәb etmәdәn әldә olunan
müvafiq әsaslandırılmış vә dәstәklәyici mәlumatı nәzәrdәn keçirir. Bura hәm kәmiyyәt, hәm dә
keyfiyyәt mәlumatı, elәcә dә Şirkәtin tarixi tәcrübәsinә, kredit qiymәtlәndirmәsinә vә proqnoz
mәlumatına әsaslanan tәhlil daxildir.

Daimi GKZ-i maliyyә alәtinin gözlәnilәn istifadә müddәti boyu mümkün bütün defolt hallarından
yarana bilәcәk GKZ-dir.

12 aylıq GKZ gözlәnilәn kredit zәrәrlәrinin hesabat müddәtindәn sonra 12 ay әrzindә (vә ya alәtin
gözlәnilәn istifadә müddәti 12 aydan azdırsa, daha az vaxt әrzindә) defolt hadisәlәri nәticәsindә baş
verә bilәcәk qismidir.

GKZ-ni ölçәrkәn maksimal müddәt Şirkәtin kredit riskinә mәruz qaldığı maksimal müqavilә
müddәtdir.



Azәrişıq ASC 
2018-ci il üzrә Maliyyә Hesabatlarına dair Qeydlәr 

 

28. Әsas uçot siyasәtlәri, davamı

GKZ-nin ölçülmәsi

GKZ kredit üzrә zәrәrlәr ehtimalının hesablanmasıdır. Kredit üzrә zәrәrlәr bütün pul vәsaitlәri
çatışmazlığının cari dәyәri kimi ölçülür (yәni müqavilә üzrә müәssisәyә ödәnilmәli pul vәsaitlәri ilә
Şirkәtin almağı gözlәdiyi pul vәsaitlәri arasındakı fәrq).

GKZ maliyyә aktivinin effektiv faiz dәrәcәsindә diskontlaşdırılır.

Kredit-dәyәrsizlәşmiş maliyyә aktivlәri

Hәr hesabat tarixindә Bank amortizasiya dәyәrindә hesablanmış maliyyә aktivlәrinin kredit-
dәyәrsizlәşmәsini qiymәtlәndirir. Maliyyә aktivi üzrә proqnoz edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәrinә mәnfi
tәsir göstәrәn bir vә ya daha çox hadisә baş verdikdә maliyyә aktivi “kredit-dәyәrsizlәşmiş” sayılır.

Aşağıdakı müşahidә edilә bilәn mәlumatlar maliyyә aktivinin kredit-dәyәrsizlәşdiyini sübut edir:

 borcalan vә ya borc verәnin әhәmiyyәtli maliyyә çәtinliyi yaşaması;

 müqavilә şәrtinin pozulması, mәsәlәn, defolt vә ya gecikdirmә;

 borc alanın müflis olacağı vә ya maliyyә-tәşkilati strukturunun dәyişәcәyi ehtimal edildikdә.

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda GKZ üzrә ehtiyatın tәqdimatı 

Amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn maliyyә aktivlәri üzrә zәrәr ehtiyatları aktivlәrin ümumi balans 
dәyәrindәn tutulur. 

Silinmә 

Şirkәt maliyyә aktivini tam şәkildә vә ya bir qismini bәrpa etmәk üçün әsaslı gözlәntilәri olmadığı 
tәqdirdә hәmin maliyyә aktivinin ümumi balans dәyәrini silir. 

1 yanvar 2018-ci il tarixinәdәk tәtbiq olunan siyasәt 

Qeyri-törәmә maliyyә aktivlәri 

MZӘD-dә tәsnif edilmәyәn maliyyә aktivlәri dәyәrsizlәşmәyә dair obyektiv sübutun olub-
olmadığını müәyyәn etmәk mәqsәdilә hәr hesabat tarixindә qiymәtlәndirilir. Zәrәrin aktivin ilkin 
tanınmasından sonra baş verdiyinә vә aktiv üzrә etibarlı şәkildә hesablanıla bilәn gәlәcәk pul 
vәsaitlәrinin axınına mәnfi tәsir göstәrdiyinә dair obyektiv sübut olduqda maliyyә aktivi dәyәrdәn 
düşmüş sayılır.  

Maliyyә aktivinin dәyәrdәn düşdüyünә dair obyektiv sübutlar aşağıdakı kimidir: 

 borcalanın ödәnişi gecikdirmәsi vә ya ödәmә qabiliyyәtini itirmәsi;

 Şirkәtә ödәnilәcәk mәblәğin Şirkәtin dәyişdirmәyәcәyi şәrtlәr әsasında restrukturizasiyası;

 borcalan vә ya borcverәnin iflas olacağına dair әlamәtlәr;

 borcalanlar vә ya borcverәnlәrin ödәmә statusunda mәnfi dәyişikliklәr;

 defoltla sәbәb olan iqtisadi şәrait; vә ya

 maliyyә aktivlәri qrupu üzrә gözlәnilәn pul vәsaitlәrindә ölçülәbilәn azalmanın olmasına dair
müşahidә edilә bilәn mәlumatın olması
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Amortizasiya edilmiş dәyәrdә ölçülәn maliyyә aktivlәri 

Şirkәt bu aktivlәr üzrә dәyәrsizlәşmәnin sübutunu hәm fәrdi, hәm dә kollektiv sәviyyәdә nәzәrdәn 
keçirirdi. Fәrdi әhәmiyyәtli bütün aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi fәrdi olaraq qiymәtlәndirilirdi. 
Dәyәrsizlәşmәdiyi müәyyәn edilәn aktivlәr sonradan kollektiv olaraq baş vermiş, lakin fәrdi şәkildә 
hәlә aşkar edilmәmiş dәyәrsizlәşmә baxımından qiymәtlәndirilirdi. Fәrdi әhәmiyyәti olmayan 
aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi kollektiv şәkildә qiymәtlәndirilirdi. Kollektiv qiymәtlәndirmә oxşar risk 
xüsusiyyәtlәri olan aktivlәri qruplaşdırmaqla hәyata keçirilirdi. 

Kollektiv dәyәrsizlәşmәni qiymәtlәndirәrkәn Şirkәt bәrpa müddәtlәri vә zәrәr mәblәğlәrinә dair 
keçmiş mәlumatdan istifadә edir, cari iqtisadi vә kredit şәraitinә görә faktiki zәrәrlәrin keçmişdә 
olduğundan daha çox vә ya daha az olduğu ehtimal edildikdә müvafiq düzәlişlәr edirdi. 

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr aktivin balans dәyәri ilә hesablanmış gәlәcәk pul vәsaitlәrinin aktivin ilkin 
effektiv faiz dәrәcәsindә diskontlaşdırılmış cari dәyәri arasında fәrq kimi hesablanır. Zәrәrlәr 
mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır vә ehtiyat mәblәğindә әks olunur. Şirkәt aktivin bәrpasına dair real 
perspektivin olmadığı qәnaәtinә gәldikdә müvafiq mәblәğ silinir. Sonradan dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr 
mәblәği azaldıqda vә azalma obyektiv olaraq zәrәr tanındıqdan sonrakı hadisәlәrlә bağlı olduqda 
әvvәl tanınan dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr mәblәği mәnfәәt vә ya zәrәrdә bәrpa olunurdu. 

Qeyri-maliyyә aktivlәri 

Mal-material ehtiyatları vә tәxirә salınmış vergi xaric, şirkәtin qeyri-maliyyә aktivlәrinin balans 
dәyәrlәri dәyәrsizlәşmә әlamәtlәrinin olub-olmadığını müәyyәn etmәk üçün hәr hesabat tarixindә 
nәzәrdә keçirilir. Belә bir әlamәt olduqda aktivin bәrpa oluna bilәn mәblәği hesablanılır. 

Dәyәrsizlәşmә yoxlaması mәqsәdilә fәrdi yoxlanıla bilmәyәn aktivlәr davamlı istifadә nәticәsindә 
pul vәsaitlәri yaradan vә digәr aktivlәr vә ya PYV-dәn geniş mәnada müstәqil olan kiçik aktivlәr 
qrupunda qruplaşdırılır.  

Şirkәtin korporativ aktivlәri ayrıca olaraq daxil olan pul vәsaitlәri yaratmır vә birdәn çox PVYV 
tәrәfindәn istifadә edilir. Korporativ aktivlәr әsaslı vә davamlı şәkildә PVYV-ә paylanmışdır vә 
korporativ aktivin tәhkim edildiyi PVYV-nin yoxlanılmasının bir hissәsi olaraq dәyәrsizlәşmә üzrә 
yoxlanılır.  

Bәrpa oluna bilәn aktiv vә ya PVYV mәblәği onun istifadәdә olan dәyәrindәn böyükdür, әdalәtli 
dәyәri isә satış xәrclәrindәn kiçikdir. İstifadәdә olan dәyәri ölçәrkәn hesablanmış gәlәcәk pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәti cari dәyәrinәdәk diskontlaşdırılır. Bu zaman pulun zaman dәyәrinin cari bazar 
qiymәtlәndirmәsi vә aktiv vә ya PVYV üçün spesifik risklәri әks etdirәn vergidәn әvvәlki diskont 
dәrәcәsi tәtbiq olunur. 

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr aktivin vә ya tәhkim edildiyi pul vәsaitlәri yaradan vahidin (PVYV) balans 
dәyәri hesablanmış bәrpa oluna bilәn mәblәğindәn çox olduqda tanınır. 

Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. PVYV-lәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәr 
PVYV-dә (PVYV qrupunda) olan digәr aktivlәrin balans dәyәrini azaltmaq üçün mütәnasib şәkildә 
paylanılır.
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Әvvәlki dövrlәrdә tanınmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri hәr hesabat tarixindә zәrәrin azalması vә yay ox
olmasının әlamәtlәri baxımından qiymәtlәndirilir. Bәrpa oluna bilәn mәblәği müәyyәn etmәk üçün
istifadә olunan hesablamalarda dәyişiklik olduqda dәyәrsizlәşmә zәrәri bәrpa olunur. Dәyәrsizlәşmә
üzrә zәrәr aktivin balans dәyәri dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr tanınmadığı halda köhnәlmә vә
amortizasiya çıxılmaqla qala bilәcәk balans dәyәrindәn yüksәk olmayacağı hәddә bәrpa olunur.

Ehtiyatlar

Baş vermiş hadisә nәticәsindә Şirkәtin etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәn hüquqi vә ya konstruktiv
öhdәliyi yarandıqda vә öhdәliyi icra etmәk üçün iqtisadi faydaların ödәnilmәsinin tәlәb olunacağı
ehtimal olunduqda, ehtiyat tanınır. Ehtiyatlar, pulun zaman dәyәri vә öhdәliklә bağlı risklәrin cari
bazar qiymәtlәndirmәlәrini әks etdirәn vergidәn әvvәlki dәrәcә әsasında gözlәnilәn gәlәcәk pul
axınlarının diskontlaşdırılması ilә müәyyәn olunur. Diskontların açılışı maliyyә xәrci kimi tanınır.

(i) Әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi ilә bağlı ödәnişlәr üzrә ehtiyat

Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsinә uyğun olaraq Şirkәt işçilәrinә iş zamanı sәhhәtlәrinә
dәymiş zәrәrin әvәzini ödәmәli, elәcә dә işçi işdә ölәrsә, ailә üzvlәrinә kompensasiya ödәmәlidir.
Bu zaman yerli şәrtlәrә vә tәlәblәrә uyğun olaraq qiymәtlәndirilmiş gәlәcәk xәrcin cari dәyәri әks
etdirilir.

İcarәlәr

(i) Müqavilәdә icarә elementinin olub-olmadığının müәyyәn edilmәsi

Müqavilәnin başlanğıcında Şirkәt bu müqavilәnin icarә müqavilәsi olmasını vә ya müqavilәnin
daxilindә icarәnin olmasını müәyyәn edir. Bu o halda baş verir ki, müqavilәnin icrası xüsusi aktivin
istifadәsindәn asılı olur vә müqavilәdә hәmin aktivdәn istifadә etmәk hüququ qeyd olunur.

Müqavilәnin başlanğıcında vә ya yenidәn qiymәtlәndirilmәsindә Şirkәt ödәnişlәri vә bu müqavilә
üzrә tәlәb olunan digәr ödәnişlәri әdalәtli dәyәr әsasında icarә vә digәr elementlәr üçün hissәlәrә
ayırır. Şirkәtin qәrarı ilә maliyyә icarәsi ödәnişlәrini etibarlı şәkildә ayırmaq mümkün olmadığı
halda, aktiv vә öhdәlik әsas aktivin әdalәtli dәyәrinә bәrabәr mәblәğdә tanınır. Nәticәdә öhdәlik baş
verәn ödәnişlәr qәdәr azalır vә öhdәlikdәki şәrti maliyyә xәrci Şirkәtin borc kapitalı üzrә marjinal
faiz dәrәcәsindәn istifadә olunmaqla tanınır.

(ii) İcarәyә verilmiş aktivlәr

Sair icarәlәr vә icarәyә verilmiş aktivlәr Şirkәtin maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatında tanınmır.

(iii) İcarә ödәmәlәri

Әmәliyyat icarәlәri üzrә edilәn ödәnişlәr icarә müddәti boyu mәnfәәt vә ya zәrәrdә düz xәtli metodla
tanınır. İcarә güzәştlәri icarә müddәti boyu cәmi icarә xәrclәrinin tәrkib hissәsi kimi tanınır.
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1 yanvar 2019-cu il tarixindәn başlayaraq illik dövrlәr üçün iki yeni standart qüvvәyә minmişdir vә
onların erkәn tәtbiqinә icazә verilir. Şirkәt bu maliyyә hesabatlarını hazırlayarkәn yeni vә ya düzәliş
edilmiş standartları әvvәlcәdәn tәtbiq etmәmişdir.

Qüvvәyә minmәmiş standartlardan MHBS 16-nın ilkin tәtbiq dövründә Şirkәtin maliyyә
hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsir göstәrәcәyi gözlәnilir.

MHBS 16 İcarәlәr

Şirkәt 1 yanvar 2019-cu il tarixindәn başlayaraq MHBS 16 İcarәlәri tәtbiq etmәlidir. Şirkәt MHBS
16-nın ilkin tәtbiqinin onun maliyyә hesabatlarına göstәrәcәyi tәsiri aşağıdakı şәkildә
qiymәtlәndirmişdir. 1 yanvar 2019-cu ildә tәtbiq edilәcәk standartın faktiki tәsirlәri fәrqli ola bilәr,
belә ki:

 Şirkәt yeni İT sistemlәrinә nәzarәt sınaqları vә qiymәtlәndirmәni hәlә yekunlaşdırmayıb; vә

 yeni uçot siyasәtlәri Şirkәtin ilkin tәtbiq tarixinin daxil olduğu ilk maliyyә hesabatlarını
tәqdim etdiyi tarixәdәk dәyişә bilәr.

MHBS 16 icarәçilәr üçün vahid, balans üzrә icarә uçotu modelini tәqdim edir. İcarәçi aktivdәn 
istifadә hüququnu tәqdim edәn aktivi vә icarә ödәnişlәri etmәk öhdәliyini tәqdim edәn icarә 
öhdәliyini tanıyır. Qısamüddәtli icarәlәr vә aşağı dәyәrli maddәlәrin icarәlәri üçün әlavә istisnalar 
mövcuddur. İcarәdarın uçotu cari standarta oxşar olaraq qalır – yәni icarәdarlar icarәlәri maliyyә vә 
ya әmәliyyat icarәlәri kimi tәsnif etmәyә davam edirlәr. 

MHBS 16, BMUS 17 İcarәlәr, BMHŞK 4 Müqavilәyә icarә elementinin daxil olub-olmadığının 
müәyyәn edilmәsi, ŞDK Әmәliyyat İcarәlәri – Stimullar vә ŞDK-27 İcarәnin Hüquqi Forması ilә 
olan Әmәliyyatların Mahiyyәtinin Qiymәtlәndirilmәsi daxil olmaqla, mövcud icarәlәr tәlimatında 
dәyişikliklәr edir. 

(i) Şirkәtin icarәçi olduğu icarәlәr 

Şirkәt әmәliyyat icarәlәri üçün yeni aktiv vә öhdәliklәri tanıyacaq. Bu icarәlәrlә bağlı xәrclәrin 
tәbiәti artıq dәyişәcәk, belә ki, Şirkәt istifadә hüququ aktivlәri üzrә köhnәlmә xәrclәri vә icarә 
öhdәliklәri üzrә faiz xәrclәrini tanıyacaq. 

Әvvәllәr Şirkәt әmәliyyat icarәlәri üzrә xәrclәri düz xәtli metodla icarә müddәti boyu tanıyırdı vә 
aktiv vә öhdәliklәri yalnız faktiki icarә ödәnişlәri vә tanınmış xәrclәr arasında zaman fәrqi olduğu 
tәqdirdә tanıyırdı.  

Hazırki mәlumata әsasәn Şirkәt bütün icarә razılaşmalarının müvәqqәti olduğunu nәzәrә alaraq 1 
yanvar 2019-cu il tarixinә әlavә istifadә hüququ aktivlәri vә icarә öhdәliklәri tanımayacağını ehtimal 
edir. 

(ii) Keçid 

Şirkәt MHBS 16-nı ilkin olaraq dәyişdirilmiş retrospektiv yanaşmadan istifadә etmәklә 1 yanvar 
2019-cu il tarixindәn tәtbiq etmәyi planlaşdırır. Odur ki, MHBS 16-nı tәtbiqinin cәmi effekti 
müqayisәli mәlumat üzrә tәkrar hesabat verilmәdәn 1 yanvar 2019-cu il tarixindә bölüşdürülmәmiş 
mәnfәәtin açılış balansına düzәliş şәklindә tanınacaq.
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Şirkәt keçid zamanı icarә anlayışından azada olmaq seçimindәn istifadә etmәyi düşünür. Bu o
demәkdir ki, Şirkәt 1 yanvar 2019-cu il tarixinәdәk bağladığı vә BMUS 17 vә BMHŞK 4-ә әsasәn
icarә adlandırdığı bütün müqavilәlәrә MHBS 16-nı tәtbiq edәcәk.

Sair standartlar vә şәrhlәr

Aşağıdakı düzәliş edilmiş standartların vә şәrhlәrin Şirkәtin maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli tәsiri
gözlәnilmir.

 BMHŞK 23 Vergi hesablanması ilә bağlı qeyri-müәyyәnlik

 Mәnfi tәzminatlı vaxtından әvvәl ödәniş xüsusiyyәtlәri (MHBS 9-a düzәlişlәr)

 Asılı vә birgә müәssisәlәrdә uzunmüddәtli faizlәr (BMUS 28-ә düzәlişlәr);

 Plana düzәlişlәr, İxtisar vә ya Hesablaşma (BMUS 19-a Düzәlişlәr);

 MHBS 2015-2017 Dövründә illik tәkmillәşdirmәlәr – müxtәlif standartlar;

 MHBS Standartlarında Konseptual Sәnәdә İstinadlara düzәlişlәr;

 MHBS 17 Sığorta müqavilәlәri




