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“Synergy Group” MMC
Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Vәziyyәti Haqqında Hesabat
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
Qeyd
AKTİVLӘR
Uzunmüddәtli aktivlәr
Әsas vәsaitlәr
Qeyri-maddi aktivlәr
Bioloji aktivlәr
Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar
Qabaqcadan ödәnişlәr
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivi

8
9
10
12
13
24

68,458,525
460,417
432,058
125,729,581
10,420,902
13,619,071
150,529
219,271,083

Cәmi uzunmüddәtli aktivlәr
Cari aktivlәr
Mal-material ehtiyatları
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar
Banklardan alınacaq vәsaitlәr
Debitor borcları
Bioloji aktivlәr
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

31 dekabr
2015

13
12
12
9
15

8,829,547
73,290,438
8,060,610
79,152,960
37,085
121,234
17,459,543

31 dekabr
2014

54,449,768
306,345
457,934
26,001,116
14,136,559
135,084
95,486,806

7,996,218
14,888,440
183,512
1,598,272

Cәmi cari aktivlәr

186,951,417

24,666,442

CӘMİ AKTİVLӘR

406,222,500

120,153,248

15,000,000
(99,985,759)
289,638,562
(35,303)

15,000,000
(69,522,835)
57,535,483
(35,303)

Baş Müәssisәnin sәhmdarlarına aid olan kapital

204,617,500

2,977,345

Nәzarәt olunmayan iştirak payı

(72,949,767)

(27,167,900)

CӘMİ KAPİTAL

131,667,733

(24,190,555)

KAPİTAL
Nizamnamә kapitalı
Yığılmış zәrәr
Әlavә kapital qoyuluşları
Xarici valyutanın çevrilmәsi üzrә mәcmu ehtiyat

ÖHDӘLİKLӘR
Uzunmüddәtli öhdәliklәr
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr
Uzunmüddәtli borc öhdәliklәri
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliyi

17

18
24

Cәmi uzunmüddәtli öhdәliklәr
Cari öhdәliklәr
Qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә overdraftlar
Kreditor borcları

43,731,227
132,171,014
384,651

137,463,500
340,380

176,286,892

137,803,880

31,711,499
66,556,375

2,251,314
4,288,609

Cәmi cari öhdәliklәr

98,267,875

6,539,923

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR

274,554,767

144,343,803

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR VӘ KAPİTAL

406,222,500

120,153,248

19

29 iyun 2016-cı il tarixindә İdarә Heyәtinin adından imzalanmış vә dәrc olunmaq üçün tәsdiqlәnmişdir.

______________________________
Rәşad Babayev
İcraçı direktorun vәzifәsini müvәqqәti icra edәn

_____________________________
Elnur Әsgәrli
Maliyyә direktoru
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”Synergy Group” MMC
Konsolidasiya Edilmiş Mәnfәәt vә ya Zәrәr vә Sair Mәcmu Gәlir Haqqında Hesabat
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
Qeyd
Gәlirlәr
Satış vә xidmәtlәrin maya dәyәri

20
21

Ümumi mәnfәәt/(zәrәr)
Faiz hesablanan maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi üzrә
ehtiyat
İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri
Sair әmәliyyat gәlirlәri
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә zәrәr çıxılmaqla gәlir
Bioloji aktivlәrin әdalәtli dәyәri üzrә zәrәr çıxılmaqla gәlir

22
9

Әmәliyyat zәrәri
Asılı vә birgә müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәrindә pay
Maliyyә mәsrәflәri (faiz xәrclәri)
Mәzәnnә zәrәrlәri
Dividend gәliri
Güzәştli alış üzrә gәlir
Mәnfәәt vergisindәn әvvәlki zәrәr
Mәnfәәt vergisi faydası/(xәrci)
İl üzrә zәrәr
Sair mәcmu gәlir:
Mәzәnnә fәrqlәri

10
23

24

2015

2014

27,714,830
(18,447,889)

16,698,968
(26,882,084)

9,266,941

(10,183,116)

(27,926,261)
(27,717,955)
4,563,141
291,392
273,206

(55,837,924)
1,545,272
210,659

(41,249,536)

(64,265,109)

1,462,515
(9,856,494)
(26,315,498)
2,500,000
198,632

52,201
(2,020,998)
(542,066)
-

(73,260,381)
(2,477,388)

(66,775,972)
231,760

(75,737,769)

(66,544,212)

-

(18,900)

İl üzrә cәmi mәcmu zәrәr

(75,737,769)

(66,563,112)

Zәrәr aiddir:
- Baş Müәssisәnin sәhmdarlarına
- Nәzarәt olunmayan iştirak payına

(30,462,924)
(45,274,845)

(36,381,361)
(30,162,851)

İl üzrә zәrәr

(75,737,769)

(66,544,212)

- Baş Müәssisәnin sәhmdarlarına
- Nәzarәt olunmayan iştirak payına

(30,462,924)
(45,274,845)

(36,390,811)
(30,172,301)

İl üzrә cәmi mәcmu zәrәr

(75,737,769)

(66,563,112)

Cәmi mәcmu zәrәr aiddir:
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”Synergy Group” MMC
Konsolidasiya Edilmiş Kapitalda Dәyişikliklәr Haqqında Hesabat
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
Baş Müәssisәnin sәhmdarlarına aid olan hissә
Nizamnamә Әlavә kapital
kapitalı
qoyuluşları

1 yanvar 2014-cü il tarixinә qalıq

Yığılmış
zәrәr

Xarici
valyutanın
çevrilmәsi
üzrә mәcmu
ehtiyat

Cәmi

Nәzarәt
olunmayan
iştirak payı

Cәmi

15,000,000

130,514,067

(33,141,474)

(25,853)

112,346,740

20,236,096

132,582,836

İl üzrә zәrәr
Sair mәcmu gәlir

-

-

(36,381,361)
-

(9,450)

(36,381,361)
(9,450)

(30,162,851)
(9,450)

(66,544,212)
(18,900)

2014-cü il üzrә cәmi mәcmu zәrәr

-

-

(36,381,361)

(9,450)

(36,390,811)

(30,172,301)

(66,563,112)

Әlavә kapital qoyuluşları,
sәhmdarlar tәrәfindәn geri
götürülmüş mәblәğlәr çıxılmaqla

-

(72,978,584)

(17,231,695)

(90,210,279)

2,977,345

(27,167,900)

(24,190,555)

(30,462,924)
-

(45,274,845)
-

(78,237,769)
-

(30,462,924)

(45,274,845)

(78,237,769)

232,103,079

(507,022)

231,596,057

204,617,500

(72,949,767)

131,667,733

31 dekabr 2014-cü il tarixinә qalıq
İl üzrә zәrәr
Sair mәcmu gәlir

(72,978,584)

-

15,000,000

57,535,483

(69,522,835)

(35,303)

-

-

(30,462,924)
-

-

(30,462,924)

-

2015-ci il üzrә cәmi mәcmu zәrәr
Әlavә kapital qoyuluşları,
sәhmdarlar tәrәfindәn geri
götürülmüş mәblәğlәr çıxılmaqla
31 dekabr 2015-ci il tarixinә qalıq

-

232,103,079
15,000,000

289,638,562

(99,985,759)
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“Synergy Group” MMC
Konsolidasiya Edilmiş Pul Vәsaitlәrinin Hәrәkәti Haqqında Hesabat
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
Qeyd
Әmәliyyat fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
Mәnfәәt vergisindәn әvvәlki zәrәr
Düzәlişlәr:
Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası
Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası vә dәyәrsizlәşmәsi
Bioloji aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi
Debitor borcların dәyәrsizlәşmәsi
Bioloji aktivlәrin әdalәtli dәyәri üzrә zәrәr çıxılmaqla gәlir
Әsas vәsaitlәrin silinmәsi üzrә gәlir çıxılmaqla zәrәr
Maliyyә mәsrәflәri
Sair gәlirlәr
Mәzәnnә fәrqlәri
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların dәyәrsizlәşmәsi üzrә
ehtiyat
Mal-material ehtiyatlarının dәyәrsizlәşmәsi
Asılı vә birgә müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәrindә pay

2015

2014

(73,260,381)

(66,775,972)

5,736,381
79,961
646,555
(273,206)
7,266
9,856,494
(1,228,361)
(4,657,254)

43,585,137
76,272
965,010
949,933
(210,659)
232,596
2,020,998
542,066

22,064,825
788,557
(1,462,515)

1,035,041
(52,201)

Dövriyyә kapitalında dәyişikliklәrdәn әvvәl әmәliyyat fәaliyyәti
üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlarda artım
Banklardan alınacaq vәsaitlәrdә artım
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarda artım
Debitor borclarında artım
Mal-material ehtiyatlarında azalma
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәrdә artım
Kreditor borclarında artım

(41,701,678)
(121,234)
(8,060,610)
(105,776,164)
(65,528,968)
(1,026,896)
43,731,227
61,777,526

(17,631,779)
(1,511,145)
521,112
1,041,458

Dövriyyә kapitalında dәyişikliklәr
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi
Ödәnilmiş faizlәr

(116,706,797)
(2,111,903)
(8,719,300)

(17,580,354)
(2,366,459)

Әmәliyyat fәaliyyәti üzrә istifadә edilәn xalis pul vәsaitlәri

(127,538,000)

(19,946,813)

İnvestisiya fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
Әsas vәsaitlәrin alınması
Әsas vәsaitlәrin satışından daxilolmalar
Qeyri-maddi aktivlәrin alınması
Bioloji aktivlәrә investisiya
Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
Törәmә müәssisәlәrin alınması, nağd pul ödәnişlәri çıxılmaqla

(17,025,903)
4,520
(99,302)
29,672
(98,265,950)
39,420

(21,520,537)
414,236
(61,115)
(900,691)
(8,706,000)
-

(112,817,543)

(30,774,107)

21,22
9
22
9
22
23

20
10

10

İnvestisiya fәaliyyәti üzrә istifadә edilәn xalis pul vәsaitlәri
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
ARMB-dәn götürülmüş kredit üzrә daxilolmalar
Uzunmüddәtli borc öhdәliklәrindәn daxilolmalar
Uzunmüddәtli borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi
Qısamüddәtli borc öhdәliklәrindәn daxilolmalar
Qısamüddәtli borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi
Sәhm emissiyasından daxilolmalar
Sәhmdarlar tәrәfindәn kapital qoyuluşları
(sәhm emissiyasından başqa)
Sәhmdarlar tәrәfindәn geri götürülmüş mәblәğlәr

16
18
18
17

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә daxil olan xalis pul vәsaitlәri
Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pul vәsaitlәri vә onların
ekvivalentlәrinә tәsiri
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

15

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrindә xalis (azalma)/artım
İlin sonuna pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

15

15,000,000
73,567,246
(133,466,466)
17,065,565
(13,587,038)
10,500

137,463,500
2,137,080
29,877,050

302,817,665
(69,655,251)

22,300,526
(142,387,855)

191,752,221

49,390,301

66,964,593

(503,803)

1,598,272

3,432,694

15,861,271

(1,834,422)

17,459,543

1,598,272
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“Synergy Group” MMC
31 dekabr 2015-ci il tarixinә Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatları üzrә Qeydlәr
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
1

“Synergy Group” vә onun Fәaliyyәti

“Synergy Group” MMC vә onun törәmә müәssisәlәrinin (birlikdә “Qrup” vә ya “Synergy Group”
adlandırılacaq) 31 dekabr 2015-ci il tarixindә tamamlanan il üçün hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә
hesabatları Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Qrup 25 yanvar 2010-cu il tarixindә Azәrbaycan Respublikasında tәsis olunub vә bu ölkәdә fәaliyyәt
göstәrir. Qrup Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq sәhmdar cәmiyyәti
formasında tәsis edilmişdir. 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il tarixlәrinә Qrupun son nәzarәtedici tәrәfi
cәnab A. Kamilovdur.
Qrup aşağıdakı şirkәtlәr ilә tәmsil olunur:
1. “Synergy Group” MMC – baş müәssisә;
2. “AAC” MMC – inşaat materiallarının istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı 39%;
3. “Synergy Construction” MMC – inşaat, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%, aşağıdakı
müәssisәdә iştirak payına malikdir:
a) "Renaissance Construction Azәrbaycan" MMC - inşaat, birgә müәssisә, iştirak payı 50%;
4. "Azagro" MMC – kәnd tәsәrrüfatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
5. "B.N.M." MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
6. "Cybernet" MMC – informasiya texnologiyaları, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%, aşağıdakı
müәssisәdә iştirak payına malikdir:
7. "Azorchid Hotels" MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 70%;
8. "Caspian Coast Winery and Vineyards" MMC – şәrabçılıq, törәmә müәssisә, iştirak payı 50%,
aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir:
a) “Tradehouse Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC – şәrab mәhsullarının satışı vә
paylanması, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
9. "Khazar-Turizm" MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
10. "Bestpack" MMC – poliqrafiya vә qablaşdırma, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
11. "Caspian Agro" MMC – kәnd tәsәrrüfatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 50%, aşağıdakı
müәssisәdә iştirak payına malikdir:
a) "Azagroexport" MMC – kәnd tәsәrrüfatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
12. “Exclusive Dining” MMC – restoran, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
13. “Shamkir City Hotels and SPA” MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
14. “Azәrbaycan Universiteti” – tәhsil, törәmә müәssisә, iştirak payı 90%, aşağıdakı müәssisәdә
iştirak payına malikdir:
a) “Unicamp” MMC – tәhsil, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
15. “Ecolime” MMC – tikinti materiallarının istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
16. “Synergy Foundation” – qeyri-kommersiya tәşkilatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
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“Synergy Group” vә onun Fәaliyyәti (davamı)
17. “Synergy Development” MMC – daşınmaz әmlakın idarә olunması, törәmә müәssisә, iştirak
payı 100%;
18. “Synac” LLC – tәhsil, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
19. “Synergy Sport” MMC – qeyri-kommersiya tәşkilatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
20. “Synergy Technics” MMC – investisiya şirkәti, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%, aşağıdakı
müәssisәdә iştirak payına malikdir:
a) "Zәyәmkәndmaş" ASC – metal konstruksiyaların istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı
51%;
21. “Azerbaijan Global Investments” ASC – investisiya şirkәti, asılı müәssisә, iştirak payı 32%;
22. “Azerbaijan Fibro Cement” MMC – tikinti materiallarının istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı
100%;
23. “Synergy Jet” MMC, - jet әmәliyyat şirkәti, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
24. “Synergy Trading” MMC, ticarәt şirkәti, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
25. “Caspian Development Bank” ASC, törәmә müәssisә, iştirak payı 99.91%;

Rusiya Federasiyasında fәaliyyәt göstәrәn “Tradehouse Caspian Coast Winery and Vineyards” MMCdәn başqa, Qrupa daxil olan bütün şirkәtlәr Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrir.
Qrupun әsas fәaliyyәti. Qrupun әsas fәaliyyәti Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә bank, inşaat,
tikinti materiallarının vә metal konstruksiyaların istehsalı, informasiya texnologiyaları, kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı, otelçilik vә turizm, poliqrafiya vә qablaşdırma, tәhsil, şәrabçılıq kimi kommersiya
fәaliyyәtindәn vә eyni zamanda qeyri-kommersiya fәaliyyәtindәn ibarәtdir. Qrupun istehsalat sahәlәri
әsasәn Bakı, Xırdalan, Şәmkir, Xaçmaz vә Siyәzәn şәhәrlәrindә yerlәşir.
Qrupun hüquqi ünvanı vә fәaliyyәt göstәrdiyi yer. Qrupun hüquqi ünvanı: Zәrifә Әliyeva küçәsi 55,
AZ1095, Bakı, Azәrbaycan.
Tәqdimat valyutası. Hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr başqa cür qeyd
olunmadığı tәqdirdә, Azәrbaycan Manatı ilә (“AZN”) ifadә olunmuşdur.
2

Qrupun Әmәliyyat Mühiti

Azәrbaycan Respublikası. Azәrbaycanda iqtisadi islahatlarla yanaşı bazar iqtisadiyyatına uyğun
hüquqi, vergi vә normativ baza inkişaf etmәkdәdir. Azәrbaycan iqtisadiyyatının gәlәcәk sabitliyi bu
islahatlardan, elәcә dә hökumәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyә vә monetar tәdbirlәrin
effektivliyindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılıdır.
Xam neftin qiymәtlәrindәki әhәmiyyәtli azalmadan sonra 21 fevral 2015-ci il tarixindә ABŞ dollarına
qarşı Azәrbaycan Manatı 34%, 21 dekabr 2015-ci il tarixindә isә 47% devalvasiya edilmişdir. İkinci
devalvasiyadan sonra Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı Manatın üzәn mәzәnnә rejiminә
keçdiyini elan etmişdir. İlin sonundan 2016-cı ilin iyun ayınadәk mәzәnnә dәrәcәlәri әhәmiyyәtli
dәrәcәdә dәyişmәmişdir.
Bu hadisәlәr idxal mәhsullarının qiymәtinin artması ilә nәticәlәnsә dә, ümumi inflyasiya tempi
devalvasiya faizindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә aşağı olmuşdur. Bu dәyişikliklәr devalvasiyanın tәsirinә
hәssas olan şirkәtlәr üçün satılan malların maya dәyәrinin vә әmәliyyat xәrclәrinin artmasına gәtirib
çıxara bilәr. İqtisadi artım vә xarici valyuta ehtiyatlarının cәlb edilmәsi ilә bağlı qeyri-müәyyәnliklәr hәlә
dә mövcuddur vә bu, Qrupun gәlәcәk maliyyә nәticәlәrinә, maliyyә vәziyyәtinә vә biznes
perspektivlәrinә hazırda müәyyәn edilә bilmәyәn dәrәcәdә mәnfi tәsir göstәrә bilәr.
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Qrupun Әmәliyyat Mühiti (davamı)

Azәrbaycan hökumәti ölkә iqtisadiyyatına xarici investisiyalar cәlb etmәk vә qeyri-neft sektorunu inkişaf
etdirmәk mәqsәdilә islahatların sürәtlәndirilmәsi vә iqtisadiyyata dәstәyin göstәrilmәsi ilә bağlı
planlarını açıqlamışdır. Xarici investorların cәlb edilmәsi mәqsәdilә xarici valyutanın ölkәdәn
çıxarılması zamanı әlavә rüsumların tәtbiq olunmaması haqqında qanun qәbul edilmişdir. Bundan
әlavә, sahibkarlıq fәaliyyәtini dәstәklәmәk üçün vergi qaydalarının sadәlәşdirilmәsi ilә bağlı digәr
normativ islahatlar aparılmışdır.
Qrupun Rәhbәrliyi hazırkı iqtisadi mühitdә baş verәn dәyişikliklәri müşahidә edir vә Qrupun yaxın
gәlәcәkdә fәaliyyәtinin dayanıqlığını vә inkişafını dәstәklәmәk üçün qabaqlayıcı tәdbirlәr görür.
3

Әsas Uçot Siyasәtlәrinin Qısa Xülasәsi

Maliyyә hesabatlarının tәrtibatının әsasları. Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatları
Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarına (“BMHS”) uyğun olaraq ilkin dәyәr metoduna әsasәn
hazırlanmışdır. Hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında istifadә edilәn
әsas uçot siyasәtlәri aşağıda göstәrilir. Hәmin uçot siyasәtlәri başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә,
tәqdim edilәn bütün dövrlәrә müvafiq şәkildә tәtbiq edilmişdir (Qrup tәrәfindәn qәbul edilmiş yeni vә ya
yenidәn işlәnmiş standartlar üçün 5-ci Qeydә baxın).
Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatları. Törәmә müәssisәlәr Qrupun birbaşa vә ya dolayısı ilә
sәsvermә hüquqlu sәhmlәrinin 50%-dәn artıq hissәsinә sahib olduğu vә ya qazanc әldә etmәk
mәqsәdilә onun maliyyә vә әmәliyyat siyasәtinә nәzarәt etmәk gücü olduğu müәssisәlәr vә digәr
tәşkilatlardır (xüsusi tәyinatlı müәssisәlәr daxil olmaqla). Qrupun digәr müәssisәyә nәzarәt etmәsini
müәyyәnlәşdirәrkәn istifadә edilmәsi vә ya dәyişdirilmәsi mümkün olan potensial sәsvermә
hüquqlarının mövcudluğu vә tәsiri nәzәrә alınır. Törәmә müәssisәlәr, onların әmәliyyatları üzrә effektiv
nәzarәt Qrupa keçdiyi andan (alış tarixindәn) konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına daxil edilir
vә nәzarәtin itirildiyi tarixdәn konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarından çıxarılır.
Ümumi nәzarәt altında olan tәrәflәrdәn alınmış törәmә müәssisәlәr istisna olmaqla, Qrup tәrәfindәn
törәmә müәssisәlәrin alınması alış metodu ilә uçota alınır. Әldә edilmiş müәyyәn edilә bilәn aktivlәr vә
müәssisәlәrin birlәşmәsi zamanı qәbul edilmiş öhdәliklәr vә şәrti öhdәliklәr nәzarәt olunmayan iştirak
payının hәcmindәn asılı olmayaraq, alış tarixinә әdalәtli dәyәrlә әks etdirilir.
Qrup mövcud iştirak paylarını әks etdirәn vә pay sahibinә müәssisәnin likvidasiyası halında xalis
aktivlәrdә proporsional hәcmdә pay әldә etmәk hüququ verәn nәzarәt olunmayan iştirak payını hәr bir
әmәliyyat üzrә fәrdi qaydada a) әdalәtli dәyәrlә vә ya b) әldә edilmiş müәssisәnin xalis aktivlәrindә
nәzarәt olunmayan iştirak payına proporsional şәkildә qiymәtlәndirir. Mövcud iştirak paylarını әks
etdirmәyәn nәzarәt olunmayan iştirak payı әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilir.
Qrup şirkәtlәri arasında hәyata keçirilәn bütün әmәliyyatlar, bu әmәliyyatlar üzrә realizasiya olunmamış
gәlirlәr, elәcә dә Qrup daxilindәki әmәliyyatlar üzrә qalıqlar konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına
daxil edilmir. Realizasiya olunmamış zәrәrlәr dә dәyәrin bәrpa edilmәsi halları istisna olmaqla,
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarından çıxarılır. Qrup vә onun törәmә müәssisәlәri Qrupun
siyasәtinә uyğun vahid uçot siyasәtlәri tәtbiq edir.
Nәzarәt olunmayan iştirak payı Qrupun birbaşa vә ya dolayısı ilә sahib olmadığı paya düşәn törәmә
müәssisәnin xalis fәaliyyәt nәticәlәrinin vә kapitalının bir hissәsini әks etdirir. Nәzarәt olunmayan iştirak
payı Qrupun kapitalının ayrıca komponentini formalaşdırır.
Ümumi nәzarәt altında olan tәrәflәrdәn törәmә müәssisәlәrin alınması. Ümumi nәzarәt altında
olan tәrәflәrdәn törәmә müәssisәlәrin alınması aktivlәri ötürәn müәssisәnin qiymәtlәndirmә üsulundan
istifadә etmәklә alış metodu ilә uçota alınır. Bu metoda uyğun olaraq, birlәşdirilmiş müәssisәnin
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatları müәssisәlәrin tәqdim edilәn әn erkәn dövrün әvvәlindәn vә
ya daha gec olarsa, birlәşdirilәn müәssisәlәrin ümumi nәzarәtә keçdiyi tarixdәn etibarәn birlәşmәsi kimi
tәqdim edilir. Törәmә müәssisәnin ümumi nәzarәt altında olan müәssisәlәr arasında ötürülәn aktiv vә
öhdәliklәri ötürәn tәrәfin maliyyә hesabatlarında göstәrilәn balans dәyәri ilә qeydә alınır.

7

“Synergy Group” MMC
31 dekabr 2015-ci il tarixinә Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatları üzrә Qeydlәr
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
3

Әsas Uçot Siyasәtlәrinin Qısa Xülasәsi (davamı)

Asılı müәssisәlәrә investisiyalar. Asılı müәssisәlәr Qrupun (birbaşa vә ya dolayısı ilә) әhәmiyyәtli
dәrәcәdә tәsir göstәrdiyi, lakin onların üzәrindә nәzarәti olmadığı müәssisәlәrdir; bir qayda olaraq belә
müәssisәlәrdә sәsvermә hüquqlu sәhmlәrin payı adәtәn 20%-50% tәşkil edir. Asılı müәssisәlәrә
investisiyalar pay iştirakı üzrә uçot metoduna әsasәn qeydә alınır vә әvvәlcә ilkin dәyәrlә әks etdirilir.
Asılı müәssisәlәrdәn alınmış dividendlәr asılı müәssisәlәrdәki investisiyaların balans dәyәrini azaldır.
Alışdan sonra asılı müәssisәnin xalis aktivlәrindә Qrupun payındakı digәr dәyişikliklәr aşağıdakı kimi
tanınır: (i) asılı müәssisәlәrin mәnfәәt vә ya zәrәrindә Qrupun payı il üzrә konsolidasiya edilmiş mәnfәәt
vә ya zәrәrdә asılı müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәrindә payı kimi qeydә alınır, (ii) sair mәcmu gәlirlәrdә
Qrupun payı sair mәcmu gәlirlәrdә tanınır vә ayrıca sәtirdә göstәrilir, (iii); asılı müәssisәlәrin xalis
aktivlәrinin balans dәyәrindә Qrupun payındakı bütün digәr dәyişikliklәr asılı müәssisәlәrin maliyyә
nәticәlәrindә mәnfәәt vә ya zәrәr kimi tanınır.
Lakin asılı müәssisәnin zәrәrlәrindә Qrupun payı onun hәmin müәssisәdәki payına, elәcә dә hәr hansı
tәminatsız debitor borclarına bәrabәr vә ya ondan artıq olarsa, Qrup asılı müәssisәnin adından üzәrinә
öhdәlik götürdüyü vә ya ödәnişlәr etdiyi hallar istisna olmaqla, gәlәcәk zәrәrlәri tanımır.
Qrup vә onun asılı müәssisәlәri arasındakı әmәliyyatlar üzrә realizasiya olunmamış gәlirlәr Qrupun
asılı müәssisәlәrdәki payına proporsional hәcmdә silinir; bundan әlavә, realizasiya olunmamış zәrәrlәr
hәmçinin asılı müәssisәnin aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi nәticәsindә yaranmadığı halda silinir.
Birgә müәssisәlәrdә iştirak payı. Birgә müәssisә iki vә ya daha çox tәrәfin (sәhmdarın) birgә nәzarәt
tәtbiq edilmәklә hәyata keçirdiyi iqtisadi fәaliyyәti әks etdirәn müqavilә razılaşmasıdır. Birgә nәzarәt
yalnız iqtisadi fәaliyyәtlә әlaqәdar strateji maliyyә vә әmәliyyat qәrarları sәhmdarların birgә razılığı ilә
tәlәb edildikdә mövcud olur. Birgә nәzarәt olunan müәssisә Qrupun digәr sәhmdarlar ilә birlikdә
nәzarәt etdiyi iqtisadi fәaliyyәti hәyata keçirmәk üçün müәssisә, tәrәfdaşlıq vә ya digәr müәssisәnin
tәsis olunmasını nәzәrdә tutan birgә müәssisәdir.
Birgә nәzarәt olunan müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәri, aktivlәri vә öhdәliklәri pay iştirakı üzrә uçot
metoduna әsasәn hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına daxil edilir. Pay iştirakı üzrә uçot
metoduna әsasәn birgә nәzarәt olunan müәssisәyә investisiya qoyuluşu alış tarixindәn sonra birgә
nәzarәt olunan müәssisәnin xalis aktivlәrindә Qrupun payındakı dәyişikliklәr daxil olmaqla vә alınmış
ödәnişlәr vә investisiyanın dәyәrindәki hәr hansı dәyәrsizlәşmә çıxılmaqla maliyyә vәziyyәti haqqında
hesabatda uçota alınır. Birgә nәzarәt olunan müәssisәnin vergidәn sonrakı maliyyә nәticәlәrindә
Qrupun payı mәnfәәt vә zәrәr hesabatında әks etdirlir. Birgә nәzarәt olunan müәssisәnin mәnfәәt vә
zәrәr hesabatından başqa tanıdığı hәr hansı gәlir vә xәrclәrdә Qrupun payı sәhmdar kapitalında
dәyişikliklәr haqqında hesabatda әks etdirilir.
Birgә nәzarәt olunan müәssisәlәrin maliyyә hesabatları Qrupda olduğu kimi eyni hesabat dövrü üçün
hazırlanır. Lazım olduqda, istifadә edilәn uçot siyasәtinin Qrupun qәbul etdiyi uçot siyasәtinә uyğun
olması üçün hәmin maliyyә hesabatlarına düzәlişlәr edilir.
Qrup birgә müәssisәyә bir daha birgә nәzarәt etmәdikdә, ona әhәmiyyәtli tәsir göstәrmәdikdә vә ya
hәmin müәssisәdәki iştirak payı satış üçün nәzәrdә tutulduqda, pay iştirakı üzrә uçot metodunu tәtbiq
etmir.
Maliyyә alәtlәri - әsas qiymәtlәndirmә üsulları. Tәsnifat formalarından asılı olaraq maliyyә alәtlәri
әdalәtli dәyәrdә, ilkin dәyәrdә vә ya amortizasiya olunmuş dәyәrdә qeydә alınır. Hәmin qiymәtlәndirmә
üsulları aşağıda әks etdirilir.
Әdalәtli dәyәr әmәliyyatın hәyata keçirilmәsindә maraqlı olan, yaxşı mәlumatlandırılmış vә bir birindәn
asılı olmayan alıcı vә satıcı arasında aktivin mübadilә edilә bildiyi vә ya öhdәliyin yerinә yetirildiyi
mәblәğdir. Әdalәtli dәyәr fәal bazarda alınıb satılan maliyyә aktivlәri üzrә cari tәklif qiymәtini vә maliyyә
öhdәliklәri üzrә cari tәlәb qiymәtini әks etdirir. Bir-birini әvәzlәşdirәn bazar risklәri olan aktiv vә
öhdәliklәr ilә әlaqәdar Qrup qarşılıqlı surәtdә әvәzlәşdirilәn risklәr üzrә әdalәtli dәyәr göstәricilәrinin
müәyyәn edilmәsi üçün orta bazar qiymәtlәrindәn istifadә edә bilәr vә xalis açıq mövqeyә müvafiq tәlәb
vә tәklif qiymәti tәtbiq edә bilәr.
Maliyyә alәti fәal bazarda o zaman sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilәn aktivlәr kimi qәbul edilir ki, onların
qiymәtlәri haqqında mәlumat fond birjasında vә ya digәr maliyyә tәşkilatından sәrbәst vә müntәzәm
şәkildә әldә edilә bilsin vә bu zaman hәmin qiymәtlәr könüllü şәkildә bazar şәrtlәri çәrçivәsindә hәyata
keçirilәn real vә müntәzәm әmәliyyatları әks etdirsin.
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Bazar qiymәtlәri mövcud olmayan maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini müәyyәn etmәk üçün pul
axınlarının diskontlaşdırılması modeli, könüllü şәkildә hәyata keçirilәn әn son әmәliyyatlar haqqında
mәlumata әsaslanan modellәr kimi qiymәtlәndirmә üsulları, elәcә dә investisiya qoyulan müәssisәlәr
haqqında maliyyә mәlumatlarının tәhlili istifadә edilir. Qiymәtlәndirmә üsulları müşahidә edilә bilәn
bazar mәlumatları ilә dәstәklәnmәyәn fәrziyyәlәrin istifadә olunmasını tәlәb edә bilәr. Bu fәrziyyәlәrin
hәr hansı birinin mümkün alternativ variantla әvәz edilmәsi nәticәsindә mәnfәәt, gәlir, aktiv vә öhdәlik
mәblәğlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәsinә sәbәb olacaq hallar barәdә mәlumat hazırkı
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında açıqlanır.
İlkin dәyәr alış tarixinә aktivi almaq üçün ödәnilmiş pul vәsaitlәrini vә ya pul vәsaitlәrinin
ekvivalentlәrinin mәblәğini vә yaxud verilmiş digәr resursların әdalәtli dәyәrini әks etdirir vә әmәliyyat
xәrclәrini ehtiva edir. İlkin dәyәrlә qiymәtlәndirmә yalnız bazar qiymәtlәri olmayan vә әdalәtli dәyәri
etibarlı şәkildә ölçülә bilmәyәn pay alәtlәrindәki investisiyalara, elәcә dә açıq bazarda alınıbsatılmayan vә pay alәtlәri ilә ödәnilmәli vә onlara bağlı olan derivativlәrә tәtbiq edilir.
Әmәliyyat xәrclәri әlavә xәrclәri әks etdirir vә birbaşa olaraq maliyyә alәtinin alışı, buraxılması vә ya
satışı ilә әlaqәlidir. Әlavә xәrc әmәliyyat hәyata keçirilmәdiyi tәqdirdә yaranmayan xәrclәrdir. Әmәliyyat
xәrclәrinә agentlәrә (satış üzrә agentlәr kimi fәaliyyәt göstәrәn işçilәr daxil olmaqla), mәslәhәtçilәrә,
brokerlәrә vә dilerlәrә ödәnilmiş haqq vә komissiyalar, tәnzimlәyici orqanlar vә fond birjalarına
ödәmәlәr, elәcә dә mülkiyyәt hüququnun köçürülmәsi üzrә vergilәr vә rüsumlar daxildir. Әmәliyyat
xәrclәrinә borc öhdәliklәri üzrә mükafat vә ya diskontlar, maliyyәlәşdirmә xәrclәri, daxili inzibati vә ya
saxlama xәrclәri daxil edilmir.
Amortizasiya olunmuş dәyәr әsas mәblәğin ödәnilmәsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizlәri daxil
etmәklә, maliyyә aktivlәri üçün isә dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr üzrә hәr hansı silinmәni çıxmaqla
aktivlәrin ilkin dәyәrini әks etdirir. Hesablanmış faizlәrә ilkin uçot zamanı tәxirә salınmış әmәliyyat
xәrclәrinin vә effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә ödәniş mәblәği üzrә hәr hansı mükafat vә ya
diskontun amortizasiyası daxildir. Hesablanmış faiz gәlirlәri vә faiz xәrclәri, o cümlәdәn hesablanmış
kupon gәlirlәri vә amortizasiya olunmuş diskont vә ya mükafat (verilmә zamanı tәxirә salınmış
komissiyalar daxil olmaqla, әgәr varsa) ayrıca göstәrilmir vә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda
müvafiq maddәlәrin balans dәyәrinә daxil edilir.
Effektiv faiz metodu maliyyә alәtinin balans dәyәri üzrә sabit faiz dәrәcәsinin (effektiv faiz dәrәcәsi)
tәmin edilmәsi üçün faiz gәlirlәri vә ya xәrclәrinin müvafiq dövr әrzindә bölüşdürülmәsi metodudur.
Effektiv faiz dәrәcәsi, tәxmin edilәn gәlәcәk pul ödәnişlәrini vә ya daxilolmaları (kreditlәr üzrә gәlәcәk
zәrәrlәr istisna olmaqla) maliyyә alәtinin gözlәnilәn fәaliyyәt müddәti әrzindә vә ya müvafiq hallarda
daha qısa müddәt әrzindә maliyyә alәtinin xalis balans dәyәrinә diskontlaşdıran dәqiq dәrәcәdir.
Effektiv faiz dәrәcәsi maliyyә alәti üçün nәzәrdә tutulan dәyişkәn faiz dәrәcәsi üzrә kredit spredini әks
etdirәn mükafatlar vә ya diskont vә yaxud bazar qiymәtlәrindәn asılı olaraq müәyyәn edilmәyәn digәr
dәyişkәn amillәr istisna olmaqla, faiz dәrәcәlәrinin növbәti dәyişdirilmә tarixinә qәdәr dәyişkәn faizli
alәtlәr üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini diskont etmәk üçün istifadә edilir. Bu cür mükafatlar vә ya
diskontlar maliyyә alәtinin gözlәnilәn tәdavül müddәti әrzindә amortizasiya edilir. Diskont dәyәrinin
hesablanmasına müqavilә tәrәflәri arasında ödәnilmiş vә ya alınmış effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib
hissәsini tәşkil edәn bütün komissiyalar daxildir.
Maliyyә alәtlәrinin ilkin tanınması. Mәnfәәt vә zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrdә göstәrilәn ticarәt
qiymәtli kağızları, derivativlәr vә digәr maliyyә alәtlәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrdә tanınır. Bütün digәr
maliyyә alәtlәri, dövlәt vә dövlәt tәşkilatlarından alınmış kreditlәr istisna olmaqla, әmәliyyat mәsrәflәri
dә daxil olmaqla әdalәtli dәyәrdә qeydә alınır. İlkin tanınma zamanı әdalәtli dәyәr әn yaxşı olaraq
әmәliyyat qiymәti ilә sübut edilir. İlkin tanınma zamanı yalnız әdalәtli dәyәr ilә әmәliyyat qiymәti
arasında fәrq olduqda yaranan gәlir vә ya zәrәr qeydә alınır. Әdalәtli dәyәr eyni maliyyә alәti ilә
aparılan digәr cari bazar әmәliyyatlarının müşahidәsi vә yaxud hәmin bazarlardan әldә edilәn
mәlumatlara әsaslanan qiymәtlәndirmә üsulu ilә sübut edilir.
Qanunvericilik vә ya mövcud bazar qaydaları ilә müәyyәn edilmiş vaxt çәrçivәsindә alınıb-satılması
nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri (“standart şәrltәrlә hәyata keçirilәn” alış vә satışlar) Qrupun maliyyә
aktivini almaq vә ya satmaq öhdәliyini qәbul etdiyi әmәliyyat tarixindә qeydә alınır. Alış üzrә bütün digәr
әmәliyyatlar müәssisәnin hәmin maliyyә alәti üzrә müqavilә tәrәfi olduqda tanınır.
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Maliyyә aktivlәrinin tanınmasının dayandırılması. Qrup aşağıdakı hallarda maliyyә aktivlәrinin
tanınmasını dayandırır: (a) aktivlәr geri alındıqda vә ya bu aktivlәrlә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
üzrә hüquqların müddәti başa çatdıqda vә ya (b) Qrup maliyyә aktivlәrindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin
axını üzrә mülkiyyәt hüququnu ötürdükdә vә ya ötürülmә haqqında müqavilә bağladıqda vә bu zaman
(i) hәmin aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә başqa tәrәfә
ötürdükdә vә ya (ii) bu aktivlәrin mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsas etibarilә
ötürmәdikdә vә ya saxlamadıqda, lakin, hәmin aktivlәr üzrә nәzarәt hüququnu özündә saxlamadıqda.
Nәzarәt qarşı tәrәfin satışa әlavә mәhdudiyyәtlәr qoymadan aktivi tam olaraq әlaqәli olmayan üçüncü
tәrәfә satmaq imkanına malik olmadığı hallarda saxlanılır.
Әsas vәsaitlәr. Әsas vәsaitlәr hәr hansı yığılmış amortizasiya vә ehtiyac yaranarsa dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat çıxılmaqla, ilkin dәyәrdә uçota alınır. Әsas vәsaitlәrә gәlәcәkdә әsas vәsait kimi istifadә
olunması nәzәrdә tutulan başa çatdırılmamış tikililәr daxildir.
Әsas vәsaitlәr ilә bağlı sonrakı xәrclәr müvafiq olaraq aktivin balans dәyәrindә vә ya ayrıca aktiv kimi
yalnız o halda tanınır ki, hәmin aktivlә bağlı gәlәcәk iqtisadi sәmәrәnin Qrupa daxil olması ehtimal
edilsin vә onun dәyәri etibarlı şәkildә ölçülә bilsin. Kiçik hәcmli tәmir vә gündәlik xidmәt xәrclәri çәkildiyi
dövrdә xәrcә silinir. Avadanlıqların әsas hissәlәrinin әvәz edilmәsi xәrclәri kapitallaşdırılır vә әvәz
edilmiş hissәlәr balansdan silinir.
Rәhbәrlik hәr bir hesabat dövrünün sonunda әsas vәsaitlәr üzrә dәyәrsizlәşmә әlamәtlәrinin mövcud
olub-olmadığını qiymәtlәndirir. Әgәr bu cür әlamәtlәr mövcud olarsa, rәhbәrlik bәrpa edilә bilәn dәyәri
tәxmin edir. Aktivin bәrpa edilә bilәn dәyәri onun satış üzrә mәsrәflәri çıxılmaqla әdalәtli dәyәri vә
istifadә dәyәrindәn daha yüksәk olan dәyәridir. Aktivin balans dәyәri onun bәrpa edilә bilәn dәyәrinә
qәdәr azaldılır vә dәyәrsizlәşmә zәrәri il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır. Aktivin istifadә dәyәrini vә
ya satış üzrә mәsrәflәr çıxılmaqla әdalәtli dәyәrini müәyyәn etmәk üçün istifadә edilmiş tәxminlәrdә
dәyişiklik baş verdiyi tәqdirdә, әvvәlki illәrdә tanınmış dәyәrsizlәşmә zәrәri bәrpa edilir.
Aktivlәrin silinmәsindәn yaranan mәnfәәt vә ya zәrәr gәlirin mәblәği ilә balans dәyәri arasındakı fәrq
kimi müәyyәn edilir vә il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә sair әmәliyyat gәlirlәri vә ya xәrclәri kimi tanınır.
Amortizasiya. Torpaq vә başa çatdırılmamış tikililәr üçün amortizasiya hesablanmır. Әsas vәsaitlәr
üzrә amortizasiya düz xәtt metoduna, yәni әsas vәsaitlәrin tәxmini faydalı istifadә müddәti әrzindә
aktivlәrin ilkin dәyәrini onların qalıq dәyәrinәdәk azaltmaqla hesablanır:
Binalar
Torpaq sahәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Maşınlar
Mebel vә sair avadanlıqlar
Nәqliyyat vasitәlәri

Faydalı istifadә müddәti
14-25 il
25 il
5-25 il
4-5 il
4-6 il

Aktiv faydalı istifadә müddәtinin sonunda nәzәrdә tutulan vәziyyәtә uyğun olduqda, onun satışı ilә bağlı
ehtimal olunan xәrclәr çıxıldıqdan sonra, Qrup tәrәfindәn әldә oluna bilәcәk qiymәtlәndirilmiş mәblәğ
aktivin qalıq dәyәridir. Aktivlәrin qalıq dәyәri vә faydalı istifadә müddәti hәr hesabat dövrünün sonunda
nәzәrdәn keçirilir vә lazım olduqda dәyişdirilir.
Bioloji aktivlәr. Qrupun bioloji aktivlәri mәhsul verәn vә istehlak olunan bioloji aktivlәrdәn ibarәtdir.
Qrupun mәhsul verәn bioloji aktivlәrinә gül vә üzüm tinglәri daxildir vә fiziki cәhәtdәn torpağa bağlıdır.
Belә bioloji aktivlәr, elәcә dә xam torpaq, torpaq sahәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mexanizmlәri vә bioloji
aktivlәrdәn ibarәt olan qarşılıqlı әlaqәli aktivlәr üçün ayrıca bazar mövcud olmadığına görә Qrupun
rәhbәrliyi bioloji aktivlәri hәr hansı yığılmış amortizasiya vә yığılmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri çıxılmaqla,
ilkin dәyәrdә qiymәtlәndirir. Mәhsul verәn bioloji aktivlәrin ilkin dәyәri bitkilәrin alış dәyәrindәn vә hәmin
bitkilәrin mәhsuldarlıq sәviyyәsinә çatdırılması üçün çәkilmiş digәr xәrclәrdәn ibarәtdir.
Mәhsul verәn bioloji aktivlәr uzunmüddәtli aktivlәr kimi tәsniflәşdirilir vә düz xәtt metoduna әsasәn
mәhsul yığımı dövrü әrzindә amortizasiya olunur.
Qrupun bioloji aktivlәrindәn әldә edilmiş kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları yığım anında tәxmin edilәn satış
xәrclәri çıxılmaqla, әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilir.
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Qeyri-maddi aktivlәr. Qrupun qeyri-maddi aktivlәri müәyyәn faydalı istifadә müddәtinә malik olmaqla
әsasәn kapitallaşdırılmış proqram tәminatından vә torpaqdan istifadә hüququndan ibarәtdir.
Proqram tәminatı üzrә әldә edilmiş lisenziyalar vә torpaqdan istifadә hüququ onların alınması vә tәtbiq
edilmәsi üçün çәkilmiş xәrclәrin әsasında kapitallaşdırılır.
Qrup tәrәfindәn nәzarәt olunan identifikasiya edilә bilәn unikal proqram tәminatı ilә birbaşa әlaqәli olan
tәrtibat xәrclәri, çәkilmiş xәrclәrdәn artıq olan әlavә iqtisadi sәmәrә gәtirәcәyi halda qeyri-maddi aktivlәr
kimi tanınır. Kapitallaşdırılmış xәrclәrә proqram tәminatını tәrtib edәn işçilәrә sәrf olunan xәrclәr vә
ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinin müvafiq hissәsi daxildir. Proqram tәminatı ilә әlaqәdar bütün digәr xәrclәr
(mәs, texniki dәstәk xәrclәri) çәkildiyi zaman xәrcә silinir.
Qeyri-maddi aktivlәr tәxmin edilәn faydalı istifadә müddәtlәri әrzindә düz xәtt metodu ilә amortizasiya
olunur.
Proqram tәminatı üzrә lisenziyalar
Torpaqdan istifadә hüququ

Faydalı istifadә müddәti
10 il
99 il

Qeyri-maddi aktivlәr dәyәrsizlәşdikdә, onların balans dәyәri istifadә dәyәri ilә satış xәrclәri çıxılmaqla
әdalәtli dәyәrdәn daha yüksәk olan dәyәrә silinir.
Mәnfәәt vergisi. Hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında әks etdirilәn mәnfәәt vergisi
Qrupa daxil olan hәr bir ayrıca müәssisә üçün Azәrbaycan Respublikasının qüvvәdә olan vә ya hesabat
dövrünün sonuna qüvvәyә minmiş qanunvericiliyinә uyğun olaraq hesablanmışdır. Mәnfәәt vergisi xәrci
(krediti) cari vә tәxirә salınmış mәnfәәt vergisindәn ibarәt olub, mәnfәәt vә zәrәr hesabatında qeydә
alınır. Lakin, hәmin vә ya başqa dövrdә bilavasitә kapital hesablarında qeydә alınan әmәliyyatlara aid
olan vergilәr bilavasitә kapital hesablarında qeydә alınır.
Cari mәnfәәt vergisi cari vә әvvәlki dövrlәr üzrә vergiyә cәlb edilәn mәnfәәt vә ya zәrәr ilә әlaqәdar
vergi orqanlarına ödәnilәcәk vә ya onlardan geri alınacaq mәblәği tәşkil edir. Vergiyә cәlb edilәn
mәnfәәt vә ya zәrәr konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının müvafiq vergi bәyannamәlәrinin
tәqdim olunmasından әvvәl tәsdiqlәndiyi halda tәxmini göstәricilәrә әsasәn hesablanır. Mәnfәәt
vergisindәn başqa sair vergilәr inzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri kimi qeydә alınır.
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәlik metodundan istifadә etmәklә, aktiv vә öhdәliklәrin vergi bazası
vә maliyyә hesabatlarının hazırlanması mәqsәdlәri üçün onların balans dәyәri arasında yaranan
keçmiş illәrin vergi zәrәri vә bütün müvәqqәti fәrqlәr üçün hesablanır. İlkin uçot zamanı istisna hal
olaraq, әgәr әmәliyyat maliyyә mәnfәәti vә vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtә tәsir göstәrmirsә, aktiv vә
öhdәliyin ilkin qeydә alınması nәticәsindә yaranan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salınmış vergi
hesablanmır (müәssisәlәrin birlәşmәsi halları istisna olmaqla). Tәxirә salınmış vergi qalıqları, qüvvәdә
olan vә ya hesabat dövrünün sonunda qüvvәyә minmiş vergi dәrәcәlәrinә әsasәn müvәqqәti fәrqlәrin
qaytarılacağı vә ya keçmiş illәrdәn yığılmış vergi zәrәrlәrinin istifadә edilәcәyi dövrdә tәtbiq edilmәli
vergi dәrәcәlәrindәn istifadә etmәklә hesablanır. Tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliklәri yalnız Qrupun
ayrı-ayrı müәssisәlәri arasında әvәzlәşdirilir.
Gәlirdәn çıxılan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri vә keçmiş illәrin vergi zәrәrlәri
vergi tutulan gәlәcәk gәlirlәrin yaranması vә bu gәlirlәr üzrә çıxılmaların istifadә edilmәsi ehtimalını
nәzәrә alaraq tanınır.
Qrup törәmә müәssisәlәrin dividendlәri vә ya onların satışından әldә edilәn gәlirlәrә tәtbiq edilәn
vergilәr üzrә müvәqqәti fәrqlәrin qaytarılmasına nәzarәt edir. Rәhbәrliyin yaxın gәlәcәkdә müvәqqәti
fәrqlәrin qaytarılmasını gözlәdiyi hallar istisna olmaqla, Qrup belә müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salınmış
vergi öhdәliklәrini tanımır.
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Mal-material ehtiyatları. Mal-material ehtiyatları maya dәyәri ilә xalis satış dәyәrindәn әn aşağı olan
dәyәrlә qeydә alınır. Mal-material ehtiyatlarının maya dәyәri orta çәkili metod ilә müәyyәn edilir. Hazır
mәhsul vә başa çatdırılmamış tikililәrin maya dәyәrinә borc vәsaitlәri üzrә xәrclәr istisna olmaqla,
xammal, birbaşa işçi qüvvәsi, digәr birbaşa xәrclәr vә müvafiq istehsal xәrclәri (normal iş hәcminә
әsasәn) daxildir. Xalis satış dәyәri işin başa çatdırılma vә satış xәrclәri çıxılmaqla, fәaliyyәtin adi
gedişindә tәxmin edilәn satış qiymәtidir.
Debitor borcları. Debitor borcları effektiv faiz metoduna әsasәn amortizasiya olunmuş dәyәrdә qeydә
alınır.
Amortizasiya olunmuş dәyәrdә tanınan maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi. Maliyyә aktivinin
ilkin tanınmasından sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә halın (“zәrәr halları”) nәticәsindә yaranmış vә
etibarlı şәkildә tәxmin edilә bilәn maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupu üzrә daxil olacaq pul
vәsaitlәrinin mәblәğinә vә ya dövrünә tәsir göstәrәn dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr mәnfәәt vә zәrәrә aid
edilir. Ayrıca qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivi (әhәmiyyәtindәn asılı olmayaraq) ilә әlaqәdar
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin baş vermәsinә dair Qrupda obyektiv dәlil olmadıqda, hәmin aktiv analoji
kredit riskinә malik olan maliyyә aktivlәri qrupuna aid edilir vә dәyәrsizlәşmәyә görә birlikdә
qiymәtlәndirilir. Maliyyә aktivinin dәyәrsizlәşmәsi mәsәlәsinә baxarkәn Qrupun nәzәrә aldığı әsas
amillәr hәmin aktivin vaxtı keçmiş statusu vә hәr hansı girov tәminatının realizasiya oluna bilmәsidir.
Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin baş vermәsinә dair obyektiv әlamәtlәrin mövcud olmasını müәyyәn edәn
әsas meyarlar aşağıda göstәrilir:
-

hәr hansı ödәnişin gecikdirilmәsi vә bu zaman gecikdirilmiş ödәnişin hesablaşma
sistemlәrindәki gecikmә ilә izah edilә bilmәmәsi;
qarşı tәrәfin әhәmiyyәtli maliyyә çәtinliklәri ilә üzlәşmәsi vә bunun Qrupun borcalan haqqında
maliyyә mәlumatları ilә tәsdiqlәnmәsi;
qarşı tәrәfin müflislәşmәsi vә ya onun maliyyә strukturunun yenidәn tәşkil edilmәsi riskinә
mәruz qalması;
qarşı tәrәfә tәsir göstәrәn milli vә ya yerli iqtisadi şәraitin dәyişmәsi nәticәsindә onun ödәniş
statusunda mәnfi dәyişikliklәrin baş vermәsi; vә ya
girovun dәyәrinin (әgәr mövcuddursa) bazar şәrtlәrinin pislәşmәsi nәticәsindә әhәmiyyәtli
dәrәcәdә aşağı düşmәsi.

Dәyәrsizlәşmәyә qarşı mәcmu şәkildә qiymәtlәndirilәn maliyyә aktivlәri qrupundakı pul vәsaitlәrinin
gәlәcәk hәrәkәti, hәmin aktivlәrlә bağlı müqavilә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә, keçmişdә baş vermiş
zәrәr halları nәticәsindә yaranacaq vaxtı keçmiş borcların hәcminә dair rәhbәrlikdә mövcud olan
statistikaya vә vaxtı keçmiş borcların geri qaytarılması nailiyyәtinә әsasәn müәyyәn edilir. Keçmiş
dövrlәrә tәsir göstәrmәyәn cari şәraitin tәsirini әks etdirmәk vә cari dövrdә mövcud olmayan keçmiş
hadisәlәrin tәsirini aradan qaldırmaq mәqsәdilә, keçmiş illәrin statistikası müşahidә edilә bilәn cari
mәlumatlara әsasәn tәnzimlәnir.
Amortizasiya olunmuş dәyәrlә uçota alınan dәyәrsizlәşmiş maliyyә aktivi ilә bağlı şәrtlәrә yenidәn
baxılarsa vә ya bu şәrtlәr qarşı tәrәfin maliyyә vәziyyәtindәki çәtinliklәrә görә dәyişәrsә,
dәyәrsizlәşmәnin uçotu şәrtlәrin dәyişmәsindәn әvvәlki effektiv faiz dәrәcәsinә әsaslanır. Şәrtlәrinә
yenidәn baxılmış aktivin tanınmasının dayandırılması zamanı risk vә faydalar әhәmiyyәtli dәrәcәdә
dәyişәrsә, yeni aktiv әdalәtli dәyәrlә tanınır. Bu, adәtәn ilkin vә yeni gözlәnilәn nağd pul axınlarının cari
dәyәrlәri arasındakı fәrq әhәmiyyәtli olduqda müşahidә olunur.
Aktivin balans dәyәrini effektiv faiz dәrәcәsilә diskont edilmiş gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari
dәyәrinә (kreditlәr üzrә baş vermәmiş gәlәcәk zәrәrlәr istisna olmaqla) bәrabәrlәşdirmәk üçün aktivlәr
üçün dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәr ehtiyat hesablarında qeydә alınır. Girov qoyulmuş maliyyә aktivi üzrә
tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәrinin hesablanması girovun әldә edilmәsi vә
satılması xәrclәri çıxılmaqla, girov nәticәsindә yarana bilәn (girovun olub-olmaması ehtimal edildikdә)
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini әks etdirir.
Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin mәblәği sonrakı dövrdә baş vermiş hadisәyә görә azalarsa vә hәmin
azalma obyektiv olaraq zәrәrin qeydә alınmasından sonra baş vermiş hadisәyә (mәsәlәn, borcalanın
kredit reytinqinin artması kimi) aid edilәrsә, әvvәl qeydә alınmış dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr il üzrә
mәnfәәt vә zәrәr hesabına yaradılmış ehtiyata düzәliş etmәklә bәrpa edilir.
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Aktivlәr qaytarıla bilmәdikdә onlar, aktivin vә ya onun hissәsinin bәrpa olunması üçün bütün zәruri
prosedurların tamamlanmasından vә zәrәrin mәblәğinin müәyyәn edilmәsindәn sonra müvafiq zәrәr
ehtiyatından silinir. Әvvәllәr silinmiş mәblәğlәrin bәrpa edilmәsi il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin azaldılması kimi uçota alınır.
Qabaqcadan ödәnişlәr. Qabaqcadan ödәnişlәr dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla maya dәyәrindә
uçota alınır. Qabaqcadan ödәnişә aid olan mal vә xidmәtlәrin bir ildәn sonra әldә edilmәsi gözlәnildikdә
vә ya qabaqcadan ödәniş, ilkin uçot zamanı uzunmüddәtli aktiv kimi tәsniflәşdirilәn aktivә aid olduqda,
qabaqcadan ödәniş uzunmüddәtli aktiv kimi tәsniflәşdirlir. Aktivlәrin alınması üçün qabaqcadan
ödәnişlәr, Qrupun hәmin aktiv üzrә nәzarәti әldә etdiyi halda vә hәmin aktivlә bağlı gәlәcәk iqtisadi
sәmәrәnin Qrupa daxil olması ehtimal edildikdә, hәmin aktivin balans dәyәrinә köçürülür. Digәr
qabaqcadan ödәnişlәr, qabaqcadan ödәnişlәrә aid olan mal vә xidmәtlәr әldә edildikdә mәnfәәt vә
zәrәr hesabatına silinir. Qabaqcadan ödәnişlәrә aid olan aktivlәr, mal vә xidmәtlәrin әldә
edilmәyәcәyinә dair әlamәt mövcud olduqda, qabaqcadan ödәnişin balans dәyәri silinir vә müvafiq
dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr il üzrә mәnfәәt vә zәrәrә aid edilir. Qısamüddәtli qabaqcadan ödәnişlәr
debitor borclarına aid edilir.
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri pul vәsaitlәrinin
әvvәlcәdәn mәlum olan mәblәğinә asan çevrilә bilәn vә dәyәrin cüzi dәyişmәsi kimi riskә mәruz qalan
qoyuluşlardır. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә Mәrkәzi Bankdakı mәcburi ehtiyatlar vә ilkin
ödәniş müddәti üç aydan az olan banklararası depozitlәr daxildir. Verilmә tarixindә istifadәsi üç aydan
çox müddәtә mәhdudlaşdırılmış vәsaitlәr pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә aid edilmir. Pul
vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri amortizasiya edilmiş dәyәrdә qeydә alınır.
Mәrkәzi Bankda yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar. Mәrkәzi Bankda yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar
amortizasiya edilmiş dәyәrdә qeydә alınmaqla, Qrupun gündәlik әmәliyyatlarını maliyyәlәşdirmәk üçün
nәzәrdә tutulmayan mәcburi ehtiyat depozitlәrini әks etdirir vә bu sәbәbdәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatın tәrtib edilmәsi mәqsәdilә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә aid edilmir.
Banklardan alınacaq vәsaitlәr. Banklardan alınacaq vәsaitlәr müәyyәn edilmiş vә ya müәyyәn edilә
bilәn tarixlәrdә ödәnilmәk şәrtilә Qrup tәrәfindәn qarşı tәrәf banklara avans şәklindә nağd pul verildiyi
zaman qeydә alınır. Bu zaman, Qrup yaranmış sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn qeyri-derivativ
debitor borcları üzrә alqı-satqı әmәliyyatı aparmaq niyyәtindә olmur. Banklardan alınacaq vәsaitlәr
amortizasiya edilmiş dәyәrlә әks etdirilir.
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar. Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar müәyyәn edilmiş
vә ya müәyyәn edilә bilәn tarixlәrdә ödәnilmәk şәrtilә Qrup tәrәfindәn müştәrilәrә avans şәklindә nağd
pul verildiyi zaman qeydә alınır. Bu zaman Qrup yaranmış sәrbәst surәtdә alınıb satıla bilmәyәn qeyriderivativ debitor borcları üzrә alqı-satqı әmәliyyatı aparmaq niyyәtindә olmur. Müştәrilәrә verilmiş
kreditlәr vә avanslar amortizasiya edilmiş dәyәrlә әks etdirilir.
Kreditlәrlә bağlı digәr öhdәliklәr. Qrup kreditlәrin verilmәsi üçün maliyyә zәmanәtlәri vә öhdәliklәri
buraxır. Maliyyә zәmanәtlәri müştәrinin üçüncü şәxslәr qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirә
bilmәdiyi vә kreditlәr kimi eyni kredit riskinә mәruz qaldığı halda, ödәnişlәrin aparılması üzrә dәyişilmәz
öhdәliklәri әks etdirir. Kreditlәrin verilmәsi üzrә maliyyә zәmanәtlәri vә öhdәliklәri әvvәlcә qaydaya görә
әldә edilmiş komissiya gәlirlәri ilә tәsdiqlәnәn әdalәtli dәyәrlә qeydә alınır. Hәmin mәblәğ öhdәliyin
qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә düz xәtt metodu ilә amortizasiya edilir. Bu metod Qrupun xüsusi kredit
müqavilәsi imzalayacağı vә onu qısa müddәtdә satmayacağı ehtimal edildikdә tәtbiq edilmir; bu cür
kreditlәrin verilmәsi öhdәliklәri üzrә komissiya gәlirlәri tәxirә salınmaqla, kreditin ilkin uçotu zamanı
onun balans dәyәrinә daxil edilir. Hәr bir hesabat dövrünün sonunda öhdәliklәr (i) ilkin uçot zamanı
amortizasiya olunmamış mәblәğin qalığı vә (ii) hәr bir hesabat dövrünün sonunda öhdәliyin yerinә
yetirilmәsi üçün tәlәb olunan xәrclәr üzrә әn yaxşı tәxminlәrdәn daha yüksәk olanı ilә ölçülür.
Digәr qiymәtli kağızlar. Bu kateqoriyaya müәyyәn edilmiş vә ya müәyyәn edilә bilәn ödәnişlәri vә
ödәmә müddәti olan sәrbәst surәtdә alınıb satılan qeyri-derivativ maliyyә aktivlәri daxildir. Rәhbәrlik
digәr qiymәtli kağızları ilkin tanınma zamanı tәsniflәşdirir vә bu tәsniflәşdirmәnin uyğunluğunu hәr bir
hesabat dövrünün sonunda yenidәn nәzәrdәn keçirir. Digәr qiymәtli kağızlar amortizasiya edilmiş
dәyәrdә qeydә alınır vә BMS 39-a uyğun olaraq kreditlәr vә debitor borcları kimi tәsniflәşdirilir.
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Nizamnamә kapitalı vә digәr kapital ehtiyatları. Nizamnamә kapitalı yalnız adi sәhmlәrdәn ibarәtdir.
Yeni sәhmlәrin emissiyası ilә birbaşa әlaqәli olan әlavә xәrclәr kapitalda daxilolmaların azalması kimi
(vergi çıxılmaqla) göstәrilir. Sair ehtiyatlar Qrupun sәhmdarları tәrәfindәn әlavә kapital qoyuluşlarını
әks etdirir. Dövriyyәdәn çıxarışlar sahibkarlar tәrәfindәn vәsaitlәrin geri götürüldüyü dövrdә kapitaldan
çıxılır.
Әlavә Dәyәr Vergisi. Hesablanmış vә әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV arasındakı fәrq hesabat ayından sonra
20 gün әrzindә dövlәt büdcәsinә ödәnilmәlidir. Tәchizatçıların depozit hesabına ödәnilәn ӘDV elektron
hesab-fakturalar olduğu halda hesablanmış ӘDV müqabilindә әvәzlәşdirilә bilәr. Vergi orqanları ӘDVnin xalis mәblәğdә ödәnilmәsinә icazә verir. Satış vә alış üzrә ӘDV balans hesabatında ümumi
mәblәğdә qeydә alınır vә maliyyә hesabatında ayrıca olaraq aktiv vә öhdәlik kimi göstәrilir. Debitor
borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat yaradıldıqda, dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat debitor borclarının
ümumi mәblәğindә qeydә alınır (ӘDV daxil olmaqla).
Borc öhdәliklәri. Borc öhdәliklәri effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә amortizasiya olunmuş
dәyәrlә uçota alınır.
Borc öhdәliklәri üzrә mәsrәflәrin kapitallaşdırılması. Tәyinatı üzrә istifadәyә vә ya satışa hazır
vәziyyәtә gәtirilmәsi üçün әhәmiyyәtli dәrәcәdә vaxt tәlәb edilәn vә әdalәtli dәyәrlә qeydә alınmayan
aktivlәrin (kvalifikasiya olunan aktivlәr) әldә edilmәsi vә tikilmәsi ilә birbaşa әlaqәli olan ümumi vә
müәyyәn edilmiş mәqsәdlәr üçün cәlb edilmiş borc öhdәliklәri üzrә mәsrәflәr, kapitallaşdırmanın
başlanma tarixi 1 yanvar 2009-cu il vә ya daha gec olarsa, hәmin aktivlәrin dәyәrinә daxil edilir.
Kapitallaşdırma Qrup tәrәfindәn (a) kvalifikasiya olunan aktivlәr ilә bağlı xәrclәr çәkildikdә; (b) borc
öhdәliklәri üzrә xәrclәr çәkildikdә; vә (c) aktivin tәyinatı üzrә istifadәyә vә ya satışa hazır vәziyyәtә
gәtirilmәsi ilә bağlı zәruri tәdbirlәr görüldükdә başlayır.
Borc öhdәliklәri üzrә mәsrәflәrin kapitallaşdırılması aktivlәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә istifadәyә vә ya
satışa hazır olduğu tarixәdәk davam edir.
Qrup kvalifikasiya olunan aktivlәr ilә bağlı kapital xәrclәri çәkmәyәcәyi halda, qarşısının alınması
mümkün olan borc öhdәliklәri üzrә mәsrәflәri kapitallaşdırır. Kvalifikasiya olunan aktivin әldә edilmәsi
üçün vәsaitlәrin borc götürüldüyü hallar istisna olmaqla, kapitallaşdırılmış faiz xәrclәri Qrupun
maliyyәlәşdirmә xәrclәrinin orta dәyәri ilә hesablanır (kvalifikasiya olunan aktivlәr üzrә xәrclәrә orta
çәkili faiz xәrclәri tәtbiq edilir). Bu baş verdikdә, hәmin borc öhdәliklәrinin müvәqqәti investisiyasından
yaranan hәr hansı investisiya gәlirlәri çıxılmaqla, dövr әrzindә müәyyәn edilmiş borc öhdәliyi üzrә
çәkilmiş faktiki xәrclәr kapitallaşdırılır.
Kreditor borcları. Kreditor borcları qarşı tәrәfin müqavilә üzrә öz öhdәliklәrini yerinә yetirmәsi zamanı
hesablanır vә effektiv faiz metoduna әsasәn amortizasiya olunmuş dәyәrdә qeydә alınır.
Öhdәliklәr vә mәsrәflәr üzrә ehtiyatlar. Öhdәliklәr vә mәsrәflәr üzrә ehtiyatlara qeyri-müәyyәn
müddәt vә ya mәblәğә malik olan qeyri-maliyyә öhdәliklәri daxildir. Qrup keçmiş hadisәlәr nәticәsindә
hüquqi vә ya işgüzar praktikadan irәli gәlәn öhdәliklәrә malik olduqda, hәmin öhdәliklәrin yerinә
yetirilmәsi üçün Qrup tәrәfindәn iqtisadi resursların sәrf olunması ehtimalı böyük olduqda vә
öhdәliklәrin mәblәği kifayәt qәdәr dәqiq ölçülә bildikdә ehtiyatlar uçota alınır. Ehtiyatlar gәlәcәk
әmәliyyat zәrәrlәri üçün uçota alınmır.
Bir sıra analoji öhdәliklәr mövcud olduqda, hәmin öhdәliklәrin ödәnilmәsi üçün resursların sәrf olunması
ehtimalı ümumilikdә bütün öhdәliklәr üçün müәyyәn edilir. Qrup hesabat tarixinә zәmanәt müddәti hәlә
başa çatmayan satılmış mәhsulların tәmiri vә ya әvәz edilmәsi ilә bağlı hesablanmış öhdәliklәri tanıyır.
Bu ehtiyat әvvәlki dövrlәrdә mәhsulun tәmiri vә әvәz edilmәsi ilә bağlı statistik mәlumatlara әsasәn
hesablanır.
Qrup ehtiyat üzrә xәrclәrin ödәnilmәsini gözlәdiyi hallarda, (mәsәlәn sığorta müqavilәsi üzrә) ödәnilәn
mәblәğ belә bir ödәnişin baş vermәsi faktiki olaraq müәyyәn edildiyi halda, ayrıca aktiv kimi göstәrilir.
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Xarici valyutanın çevrilmәsi. Qrupun konsolidasiya edilmiş müәssisәlәrinin funksional valyutası
hәmin müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi әsas iqtisadi mühitin valyutası hesab edilir. Qrupun vә onun
törәmә müәssisәlәrinin funksional valyutası vә Qrupun tәqdimat valyutası Azәrbaycan Respublikasının
milli valyutası olan Azәrbaycan manatıdır (“AZN”).
Monetar aktivlәr vә öhdәliklәr Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının (“Mәrkәzi Bank”) müvafiq
hesabat dövrünün sonuna qüvvәdә olan rәsmi valyuta mәzәnnәsinә uyğun olaraq Qrupun tәqdimat
valyutasına çevrilir. Bu cür әmәliyyatlar üzrә hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi vә monetar aktiv vә
öhdәliklәrin Mәrkәzi Bankın ilin sonuna müәyyәn etdiyi rәsmi mәzәnnә ilә Qrupun tәqdimat valyutasına
çevrilmәsi nәticәsindә yaranan gәlir vә zәrәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә maliyyә gәlirlәri vә xәrclәri kimi
qeydә alınır. İlin sonuna qüvvәdә olan mәzәnnә ilә çevrilmә ilkin dәyәrlә qiymәtlәndirilәn qeyri-monetar
maddәlәrә tәtbiq edilmir.
Xarici valyutada olan vә әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn qeyri-monetar maddәlәr, o cümlәdәn pay
alәtlәri әdalәtli dәyәrin müәyyәn edildiyi tarixә qüvvәdә olan mәzәnnәlәrdәn istifadә etmәklә tәqdimat
valyutasına çevrilir. Mәzәnnә dәyişikliklәrinin xarici valyutada olan vә әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn
qeyri-monetar maddәlәrә tәsiri әdalәtli dәyәrin dәyişmәsindәn yaranan gәlir vә ya zәrәrin bir hissәsi
kimi әks etdirilir.
31 dekabr 2015-ci il tarixinә xarici valyuta qalıqlarının çevrilmәsindә istifadә olunan әsas valyuta
mәzәnnәlәri: 1 Rus rublu = 0.0216 AZN, 1 Avro = 1.7046 AZN vә 1 ABŞ dolları = 1.5594 AZN (2014:
1 Rus rublu = 0.0133 AZN, 1 Avro = 0.9522 AZN vә 1 ABŞ dolları = 0.7844 AZN). Gәlir vә xәrclәrin
çevrilmәsindә istifadә olunan әsas orta valyuta mәzәnnәlәri: 1 Rus rublu = 0.0169 AZN, 1 Avro =
1.1331 AZN vә 1 ABŞ dolları = 1.0285 AZN (2014: 1 Rus rublu = 0.0208 AZN, 1 Avro = 1.0417 AZN
vә 1 ABŞ dolları = 0.7844 AZN).
Gәlirlәrin tanınması. Gәlirlәr alınmış vә ya alınacaq mәblәğlәrin әdalәtli dәyәri ilә qiymәtlәndirilir vә
bütün diskontlar, geri qaytarılmış mallar vә әlavә dәyәr vergisi çıxılmaqla әks etdirir. Qrup gәlirin
mәblәği etibarlı şәkildә qiymәtlәndirildikdә, gәlәcәk iqtisadi sәmәrәnin müәssisәyә daxil olması ehtimal
edildikdә vә Qrupun aşağıda göstәrilәn bütün fәaliyyәt növlәri xüsusi meyarlara uyğun olduqda gәliri
tanıyır. Barter әmәliyyatı ilә әldә edilmiş malların әdalәtli dәyәrini düzgün şәkildә qiymәtlәndirmәk
mümkün olmadıqda, gәlir satılmış malların vә ya göstәrilmiş xidmәtlәrin әdalәtli dәyәri ilә
qiymәtlәndirilir.
Malların satışı. Malların satışından әldә edilәn gәlirlәr adәtәn hәmin malların yüklәndiyi zaman
mәhsullar üzrә mülkiyyәt hüququ ilә bağlı risk vә faydaların ötürüldüyü anda qeydә alınır. Qrup malların
nәzәrdә tutulan әraziyә daşınması öhdәliyini üzәrinә götürdükdә, gәlir malların tәyinat mәntәqәsindә
alıcıya verildiyi anda qeydә alınır.
Xidmәtlәrin satışı. Xidmәtlәrin realizasiyası müәyyәn әqdin tamamlanma dәrәcәsindәn asılı olaraq
hәmin xidmәtlәrin göstәrildiyi uçot dövründә tanınır. Tamamlanma dәrәcәsi faktiki göstәrilmiş
xidmәtlәrin ümumi göstәrilmәli olan xidmәtlәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
Gәlir vә xәrclәrin tanınması. Bütün borc alәtlәri üzrә faiz gәlirlәri vә xәrclәri effektiv faiz metodundan
istifadә etmәklә hesablama metodu ilә qeydә alınır. Bu metoda әsasәn faiz gәlirlәri vә xәrclәrinә
müqavilә tәrәflәri arasında ödәnilmiş vә ya alınmış vә effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsi olan bütün
komissiya vә haqlar, sövdәlәşmә xәrclәri, elәcә dә bütün digәr mükafat vә ya güzәştlәr daxildir.
Effektiv faiz dәrәcәsinә aid olan komissiya haqlarına maliyyә aktivinin yaradılması vә ya alınması,
yaxud maliyyә öhdәliyinin (mәsәlәn, ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, zәmanәtlәrin vә ya
girovun dәyәrlәndirilmәsi vә qeydә alınması, maliyyә alәtinin tәqdim edilmәsi şәrtlәrinin razılaşdırılması
vә sövdәlәşmә sәnәdlәrinin hazırlanması haqları) buraxılması ilә әlaqәdar әldә edilmiş vә ya ödәnilmiş
komissiya haqları daxildir. Bazar faiz dәrәcәlәri ilә kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәlik üçün Qrup
tәrәfindәn әldә edilmiş komissiya haqları, Qrupun xüsusi kredit müqavilәsini imzalayacağı ehtimal
edildikdә vә kreditin verilmәsindәn sonra qısa müddәt әrzindә onun realizasiyasını planlaşdırmadıqda
effektiv faiz dәrәcәsinin tәrkib hissәsi hesab edilir. Qrup kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәri mәnfәәt
vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrlә әks etdirilmiş maliyyә öhdәliklәri kimi tәsniflәşdirmir.
Kreditlәrin vә digәr borc alәtlәrinin vaxtında qaytarılmasına dair şübhә yarandıqda, onlar bәrpa
dәyәrinә qәdәr azaldılır vә dәyәrsizlәşmәni müәyyәn etmәk üçün gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin
diskontlaşdırılması zamanı istifadә edilәn effektiv faiz dәrәcәsi әsasında faiz gәlirlәri hesablanır.
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Bütün digәr komissiya gәlirlәri vә sair gәlirlәr adәtәn tamamlanma dәrәcәsindәn asılı olaraq hesablama
metodu ilә qeydә alınır. Tamamlanma dәrәcәsi faktiki göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi göstәrilmәli olan
xidmәtlәrә nisbәti kimi müәyyәn edilir.
Faiz gәlirlәri effektiv faiz metodundan istifadә etmәklә maliyyәlәşdirmә zamanı proporsional qaydada
tanınır
Tikinti müqavilәlәri. Tikinti müqavilәlәri üzrә gәlirlәr müqavilә üzrә tәxmin edilәn ümumi xәrclәr ilә
müqayisәdә bu günә qәdәr çәkilmiş müqavilә xәrclәrinә әsasәn işlәrin faiz etibarı ilә tamamlanma
metoduna uyğun olaraq uçota alınır. Müqavilә üzrә görülәn işlәrdә kәnarlaşmalar, iddialar vә
hәvәslәndirici ödәnişlәr sifarişçinin bu kәnarlaşmaları tәsdiq edәcәyi vә gәlirin mәblәğini etibarlı şәkildә
qiymәtlәndirә bilәcәyi tәqdirdә müqavilә üzrә gәlirin mәblәğinә daxil edilir. Tikinti müqavilәsinin nәticәsi
etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilmәdikdә, müqavilә üzrә gәlir yalnız müqavilә ilә bağlı xәrclәrin әvәzinin
ödәnilәcәyi ehtimal olunduğu hәcmdә tanınır. Müqavilә ilә bağlı mәsrәflәr xәrc çәkildiyi zaman tanınır.
Müqavilә üzrә ümumi mәsrәflәrin müqavilә üzrә ümumi gәlirlәrdәn artıq olması ehtimal olunduqda,
ehtimal olunan zәrәr dәrhal xәrc kimi tanınır.
Әvәzlәşdirmә. Maliyyә aktiv vә öhdәliklәrinin әvәzlәşdirilmәsi vә xalis mәblәğin maliyyә vәziyyәti
haqqında hesabata daxil edilmәsi, qeydә alınmış mәblәğlәrin әvәzlәşdirilmәsi üçün qanunvericiliklә
müәyyәn edilmiş hüquq, elәcә dә әvәzlәşdirmәni aparmaq vә ya eyni zamanda aktivi realizasiya
edәrәk öhdәliyi ödәmәk niyyәti mövcud olduğu hallarda hәyata keçirilә bilәr.
İşçilәrә ödәnişlәr. Әmәk haqları, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna ödәnişlәr,
mәzuniyyәt vә xәstәlik vәrәqәlәri üzrә illik ödәnişlәr, mükafatlar vә pul şәklindә olmayan imtiyazlar
(mәs, sәhiyyә xidmәtlәri vә uşaq bağçaları) Qrupun işçilәri tәrәfindәn müvafiq xidmәtlәrin göstәrildiyi
ildә hesablanır.
Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәsdiqlәnmәsindәn sonra onlara dәyişikliyin
edilmәsi. Dәrc olunduqdan sonra hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına edilmiş hәr hansı
dәyişiklik Qrupun sәhmdarları vә rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiqlәnmәlidir.
4

Uçot Siyasәtinin Tәtbiqi Zamanı Әhәmiyyәtli Ehtimallar vә Mülahizәlәr

Qrup növbәti maliyyә ili әrzindә konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında uçota alınan mәblәğlәrә
vә aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәrinә tәsir göstәrәn ehtimallar vә mülahizәlәr irәli sürür. Hәmin
ehtimallar vә mülahizәlәr müntәzәm olaraq rәhbәrliyin tәcrübәsinә vә digәr amillәrә, hәmçinin
rәhbәrliyin fikrincә mövcud şәraitә uyğun olaraq әsaslandırılmış gәlәcәk hadisәlәr üzrә tәxminlәrә
әsasәn tәhlil edilir. Uçot siyasәtinin tәtbiqi zamanı rәhbәrlik, hәmçinin peşәkar ehtimallar vә tәxminlәr
irәli sürür. Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında әks etdirilәn mәblәğlәrә daha çox tәsir
göstәrәn peşәkar mülahizәlәr vә növbәti maliyyә ili әrzindә aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәrinә
әhәmiyyәtli düzәlişlәrin edilmәsinә sәbәb olan tәxminlәrә aşağıdakılar daxildir:
Fәaliyyәtin fasilәsizliyi. Rәhbәrlik hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarını fasilәsiz
fәaliyyәt prinsipinә әsasәn hazırlamışdır. Belә bir mülahizә irәli sürәrkәn rәhbәrlik Qrupun maliyyә
vәziyyәtini, cari planlarını, әmәliyyatların gәlirliliyini vә maliyyә resurslarından istifadәni nәzәrә almışdır.
Qrup 2010-cu ildә tәsis edilmiş vә hәmin ildә fәaliyyәtә başlamışdır vә 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il
tarixlәrindә tamamlanan illәr üzrә Qrupun zәrәrlәri müvafiq olaraq 75,737,769 AZN vә 66,544,212 AZN
tәşkil etmişdir. Bundan әlavә, 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il il tarixlәrindә tamamlanan illәr üzrә
Qrupun әmәliyyat fәaliyyәti üzrә mәnfi nağd pul axını müvafiq olaraq 127,538,000 AZN vә 19,946,813
AZN olmuşdur. 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il tarixlәrinә Qrupun yığılmış zәrәri müvafiq olaraq
99,985,760 AZN vә 69,522,835 AZN tәşkil etmişdir.
Qrupun fәaliyyәti әsasәn Baş Müәssisәnin sәhmdarları vә nәzarәt olunmayan iştirak payı tәrәfindәn
ayrılmış maliyyә vәsaitlәri vә banklardan cәlb edilmiş kreditlәr hesabına maliyyәlәşir. 31 dekabr 2015ci il tarixinә qeyd olunan tәrәflәrin ayırdığı vәsaitlәr müvafiq olaraq 298,750,846 AZN vә 105,632,811
AZN (2014: müvafiq olaraq 74,494,817 AZN vә 139,600,580 AZN) tәşkil etmişdir. Qrupun fәaliyyәtinin
fasilәsizliyi sәhmdarların Qrupun әmәliyyat vә investisiya fәaliyyәtini davamlı maliyyәlәşdirmәk
istәyindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılıdır. Qrupun sәhmdarları hesabat tarixindәn sonrakı dövr әrzindә
Qrupa 71,736,832 AZN mәblәğindә maliyyә vәsaiti ayırmışdır. Rәhbәrlik, hәmçinin Qrupun fәaliyyәtinin
fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün sәhmdarlar tәrәfindәn davamlı maliyyәlәşdirmәnin hәyata keçirilәcәyini
proqnozlaşdırır.
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Törәmә müәssisәlәr. Qrup tam konsolidasiya edilmiş törәmә müәssisәsi olan “AAC” MMC-dә 50%dәn az sәsvermә hüquqlu sәhmlәrә sahibdir. Bununla belә, Qrup digәr sәhmdarlarla müqavilә
razılaşmasına әsasәn hәmin törәmә müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrә dair
qәrar vermәk sәlahiyyәtinә malikdir.
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivinin tanınması. Tәxirә salınmış tanınan xalis vergi aktivi vergi
tutulan gәlirlәrdәn gәlәcәk çıxılmalar vasitәsilә әldә oluna bilәn mәnfәәt vergisi mәblәğlәrindәn
ibarәtdir vә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda qeydә alınır. Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivi
müvafiq vergi faydasının realizasiya oluna bilәcәyi ehtimalını nәzәrә alaraq tanınır. Gәlәcәkdә әldә
edilmәsi ehtimal olunan vergi tutulan gәlirlәr vә vergi faydaları rәhbәrlik tәrәfindәn hazırlanmış
ortamüddәtli biznes planına vә onun gәlәcәk proqnozlaşdırma nәticәlәrinә әsasәn müәyyәn edilir.
Biznes planı rәhbәrliyin tәtbiq olunan şәraitә münasib olan gözlәntilәrinә әsaslanır.
Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatların ilkin uçotu. Qrup öz fәaliyyәti gedişindә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar
aparır. 39 saylı BMS-ә uyğun olaraq maliyyә alәtlәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrdә uçota alınmalıdır.
Lakin, hәmin әmәliyyatların bazar vә ya qeyri-bazar faiz dәrәcәlәrindә hәyata keçirilmәsini müәyyәn
etmәk mәqsәdilә bu cür әmәliyyatlar üçün aktiv bazar mövcud olmadıqda peşәkar mülahizәlәrdәn
istifadә etmәk lazım gәlir. Mülahizәlәrin irәli sürülmәsinin әsasını әlaqәli olmayan tәrәflәrlә analoji
әmәliyyatların qiymәtinin müәyyәn edilmәsi vә effektiv faiz dәrәcәsinin tәhlili tәşkil edir. Әlaqәli
tәrәflәrlә әmәliyyatların şәrtlәri haqqında mәlumat 7-ci Qeyddә açıqlanır.
Әsas vәsaitlәrin faydalı istifadә müddәti. Әsas vәsaitlәrin faydalı istifadә müddәtinin müәyyәn
edilmәsi oxşar aktivlәr ilә bağlı mövcud tәcrübәyә әsasәn peşәkar mülahizәlәr tәtbiq etmәklә
aparılmışdır. Belә aktivlәrlә bağlı gәlәcәk iqtisadi faydalar әsasәn onların istifadәsi nәticәsindә әldә
edilәcәkdir. Lakin avadanlığın texniki vә kommersiya baxımından köhnәlmәsi vә aşınması kimi digәr
amillәr bu aktivlәrlә bağlı iqtisadi faydaların azaldılmasına gәtirib çıxarır. Rәhbәrlik aktivlәrin cari texniki
vәziyyәtini vә bu aktivlәrin Qrupa iqtisadi fayda gәtirәcәyi tәxmin edilәn dövrü nәzәrә alaraq, әsas
vәsaitlәrin qalan faydalı istifadә müddәtini müәyyәn edir. Bu zaman aşağıdakı әsas amillәr nәzәrә
alınır: (a) aktivlәrin gözlәnilәn istifadә müddәti; (b) istismar göstәricilәri vә texniki xidmәt qaydalarından
asılı olan gözlәnilәn fiziki köhnәlmә vә aşınma; vә (c) bazar şәrtlәrindәki dәyişikliklәr nәticәsindә
avadanlığın texnoloji vә kommersiya baxımından köhnәlmәsi vә aşınması.
Tәxmin edilәn faydalı istifadә müddәti rәhbәrliyin tәxminlәrindәn 10% fәrqlәnsәydi, 31 dekabr 2015-ci
il tarixindә tamamlanan il üzrә amortizasiyanın tәsiri 652,449 AZN çox/az olardı (2014: 729,664 AZN
çox/az olardı).
Tikinti müqavilәlәrinin faiz etibarı ilә tamamlanmasının qiymәtlәndirilmәsi. Tikinti layihәsinin faiz
etibarı ilә tamamlanması adәtәn hesabat tarixindә yerinә yetirilmiş işlәr üçün çәkilmiş mәsrәflәrlә layihә
üzrә tәxmin edilmiş ümumi xәrclәrin nisbәti ilә müәyyәn edilir. Çәkilmiş mәsrәflәrin mәblәği vә layihә
üzrә tәxmin edilmiş ümumi xәrclәr Qrupun keçmiş tәcrübәsi vә iqtisadiyyatın ümumi tendensiyalarını
nәzәrә alaraq, Qrupun texniki departamenti tәrәfindәn ayrıca tikinti müqavilәsinә әsasәn müәyyәn
edilir.
Debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatlar. Debitor borcları üzrә әlavә pul vәsaitlәrinin
bәrpası gözlәnilmәdikdә, debitor borcları müvafiq ehtiyatlara silinir. Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәrә qarşı
qiymәtlәndirilәn debitor borcları üzrә pul vәsaitlәrinin gәlәcәk hәrәkәti hәmin aktivlәrin müqavilә üzrә
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә, rәhbәrliyin keçmişdә baş vermiş zәrәr halları nәticәsindә vaxtı keçәcәk
mәblәğlәrin hәcmi ilә münasibәtdә tәcrübәsinә vә vaxtı keçmiş mәblәğlәrin geri ödәnilmәsinә әsasәn
tәxmin edilir. Keçmiş dövrlәrә tәsir göstәrmәyәn cari şәraitin tәsirini әks etdirmәk vә cari dövrdә
mövcud olmayan keçmiş şәraitin tәsirini aradan qaldırmaq mәqsәdilә әvvәlki tәcrübә müşahidә edilә
bilәn cari mәlumatlara әsasәn tәnzimlәnir.
Kreditlәr vә avansların dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrlәr. Qrup müntәzәm olaraq kredit portfeli üzrә
dәyәrsizlәşmәnin mövcudluğunu müәyyәn etmәk üçün onu tәhlil edir. Dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrin il
üzrә mәnfәәt vә zәrәrdә әks etdirilmәsini müәyyәn edәrkәn, Qrup kredit portfelindә konkret bir kreditin
dәyәrindә azalmanın müşahidә edilmәsindәn әvvәl kredit portfeli üzrә pul vәsaitlәrinin tәxmin edilәn
hәrәkәtindә ölçülә bilәn azalmanı әks etdirәn nәzәrә çarpan әlamәtlәrin mövcudluğunu müәyyәn
etmәk üçün peşәkar mülahizәlәr irәli sürür.
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Bu göstәricilәrә qrupdakı borcalanların ödәniş statusunda vә ya qrupdakı aktivlәr üzrә öhdәliklәrin
yerinә yetirilmәmәsi ilә әlaqәdar ölkә sәviyyәsindә vә ya yerli iqtisadi şәrtlәrdә mәnfi dәyişikliyin
olduğunu әks etdirәn müşahidә edilә bilәn mәlumatlar daxildir. Rәhbәrlik gәlәcәk pul vәsaitlәri
hәrәkәtinin proqnozlaşdırılması üçün istifadә edilәn kredit portfelindәki aktivlәr ilә analoji kredit riskinә
vә dәyәrsizlәşmә üzrә obyektiv әlamәtlәrә malik aktivlәr ilә әlaqәdar әvvәlki ilin zәrәrlәri haqqında
mәlumata әsaslanan tәxminlәr irәli sürür. Gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin mәblәğini vә müddәtini
tәxmin edәrkәn istifadә edilәn metodologiya vә mülahizәlәr, tәxmini vә hәqiqi zәrәrlәr arasındakı hәr
hansı fәrqi azaltmaq mәqsәdilә müntәzәm olaraq nәzәrdәn keçirilir. Faktiki vә tәxmin edilәn zәrәrlәr
arasındakı fәrqlәrin 10% artması vә ya azalması kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrlәrin müvafiq
olaraq 2,207,000 AZN (2014: sıfır) artmasına vә ya azalmasına gәtirib çıxara bilәr. Ayrı-ayrı әhәmiyyәtli
kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrlәr, kreditin ödәnilmәsini vә müvafiq kredit üzrә girov qoyulmuş
hәr hansı aktivin realizasiyasını nәzәrә alaraq, hәmin ayrı-ayrı kreditlәr üzrә diskont edilmiş gәlәcәk
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә tәxminlәrә әsasәn hesablanır. Faktiki zәrәrlәr vә pul vәsaitlәrinin mәblәği
vә müddәti arasındakı fәrqlәrә görә yarana bilәn ayrı-ayrı әhәmiyyәtli kreditlәr üzrә diskont edilmiş
gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti arasında 10% artım vә ya azalma olarsa bu, kreditlәrin
dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәrin müvafiq olaraq 2,170,000 AZN (2014: sıfır) çox vә ya az olmasına gәtirib
çıxara bilәr.
5

Yeni vә ya Yenidәn İşlәnmiş Standartların vә Onlara Dair Şәrhlәrin Tәtbiqi

Aşağıdakı yenidәn işlәnmiş standartlar 1 yanvar 2015-ci il tarixindәn Qrup üçün qüvvәyә minmişdir,
lakin onlar Qrupa әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir:


BMS 19-a Dәyişikliklәr – “Müәyyәn edilmiş ödәnişlәr üzrә pensiya planı: İşçilәr tәrәfindәn
ödәnişlәr” (2013-cü ilin noyabr ayında dәrc edilmişdir vә 1 iyul 2014-cü il tarixindә başlayan illik
dövrlәr üçün qüvvәyә minir)



2012-ci ildә dәrc edilmiş BMHS-lәrin illik tәkmillәşdirilmәsi (2013-cü ilin dekabr ayında dәrc
edilmişdir vә 1 iyul 2014-cü il tarixindә başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).



2013-cü ildә dәrc edilmiş BMHS-lәrin illik tәkmillәşdirilmәsi (2013-cü ilin dekabr ayında dәrc
edilmişdir vә 1 iyul 2014-cü il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün
qüvvәyә minir).

6

Yeni Uçot Qaydaları

Qrupun 1 yanvar 2016-cı il tarixinә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik hesabat dövrlәri üçün mәcburi
xarakter daşıyan vә ya Qrup tәrәfindәn vaxtından әvvәl tәtbiq edilmәyәn bәzi yeni standartlar vә onlara
dair şәrhlәr dәrc olunmuşdur.
BMHS 9 “Maliyyә Alәtlәri: Tәsniflәşdirmә vә Qiymәtlәndirmә” (2014-cü ilin iyul ayında dәyişiklik
edilmişdir vә 1 yanvar 2018-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә
minir). Yeni standartın әsas fәrqlәri aşağıda göstәrilir:


Maliyyә aktivlәri üç qiymәtlәndirmә kateqoriyasına tәsniflәşdirilmәlidir: ilkin tanınmadan sonra
amortizasiya edilmiş dәyәrdә qiymәtlәndirilәn aktivlәr, ilkin tanınmadan sonra sair mәcmu
gәlirlәrin tәrkibindә әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilәn aktivlәr vә mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә
әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilәn aktivlәr.



Tәsniflәşdirmә maliyyә aktivlәrinin idarә edilmәsi üzrә müәssisәnin biznes modelindәn vә
müqavilәdә nәzәrdә tutulan nağd pul axınlarının yalnız әsas mәblәğ vә faiz ödәnişlәrindәn
ibarәt olub-olmamasından asılıdır. Әgәr borc alәti müvafiq vәsaitin әldә edilmәsi üçün
saxlanılırsa vә yalnız әsas mәblәğin vә faizlәrin ödәnilmәsi tәlәbinә dә uyğun gәlirsә,
amortizasiya edilmiş dәyәrdә qeydә alına bilәr. Yalnız әsas mәblәğin vә faizlәrin ödәnilmәsi
tәlәbinә uyğun gәlәn borc alәtlәri hәm nağd pul axınlarının әldә edilmәsi, hәm dә satış üçün
nәzәrdә tutulan aktivlәrdәn ibarәt portfelin tәrkibindәdirsә, o zaman hәmin alәtlәr sair mәcmu
gәlirlәrin tәrkibindә әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilәn aktivlәr kimi tәsniflәşdirilә bilәr. Tәrkibindә
nağd pul axınları olmayan vә yalnız әsas mәblәğin vә faizlәrin ödәnilmәsi tәlәbinә uyğun gәlәn
maliyyә aktivlәri mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәn dirilmәlidir
(mәsәlәn, törәmә maliyyә alәtlәri). Qeyri-törәmә alәtlәrin tәrkibindә olan törәmә maliyyә alәtlәri
müvafiq maliyyә aktivlәrindә ayrıca göstәrilmir vә yalnız әsas mәblәğin vә faizlәrin ödәnilmәsi
tәlәbinin şәrtlәrinә uyğunluq qiymәtlәndirilәrkәn nәzәrә alınır.
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Yeni Uçot Qaydaları (davamı)


Pay alәtlәrinә investisiyalar hәr zaman әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilir. Lakin pay alәti satış
üçün nәzәrdә tutulmadıqda, rәhbәrlik әdalәtli dәyәrdәki dәyişikliklәri sair mәcmu gәlirlәrin
tәrkibindә göstәrilmәsi ilә bağlı dәyişilmәz qәrar qәbul edә bilәr. Әgәr pay alәti satış üçün
nәzәrdә tutulursa, әdalәtli dәyәrdәki dәyişikliklәr mәnfәәt vә ya zәrәrdә göstәrilmәlidir.



Maliyyә öhdәliklәrinin tәsniflәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı BMS 39-un әksәr tәlәblәri
dәyişdirilmәdәn BMHS 9-a köçürülmüşdür. Әsas fәrq ondan ibarәtdir ki, müәssisә mәnfәәt vә
ya zәrәrdә әdalәtli dәyәrlә qeydә alınan maliyyә öhdәliklәrinin kredit risklәrindәki dәyişikliklәri
effektini sair mәcmu gәlirlәrin tәrkibindә açıqlamalıdır.



BMHS 9 dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәrin tanınması üçün yeni model tәqdim edir: gözlәnilәn kredit
zәrәrlәri (GKZ) modeli. Bu model maliyyә aktivlәrinin ilkin tanınmasından etibarәn kredit
keyfiyyәtindәki dәyişikliklәrә әsaslanan “üç mәrhәlәli” yanaşmanı nәzәrdә tutur. Yeni qaydaya
әsasәn dәyәrsizlәşmәmiş maliyyә aktivlәrinin ilkin tanınması zamanı müәssisә 12 aylıq GKZyә (ticarәt debitor borcları üçün isә qüvvәdә olduğu bütün dövr әrzindә GKZ-yә) bәrabәr olan
zәrәrlәri birbaşa tanımalıdır. Kredit riski әhәmiyyәtli dәrәcәdә artarsa, dәyәrsizlәşmә 12 aylıq
GKZ deyil, kreditin qüvvәdә olduğu bütöv müddәtә uyğun GKZ әsasında qiymәtlәn dirilir. Bu
modelә lizinq vә debitor borcları üzrә dәyәrsizlәşmәnin qiymәtlәndirilmәsi üçün sadәlәşdirilmiş
tәlimatlar da daxildir.



Hecinq uçotunu risklәrin idarә edilmәsi ilә daha sıx әlaqәlәndirmәk üçün uçot ilә bağlı tәlәblәrә
dәyişikliklәr edilmişdir. Hazırda standart makrohecinq hallarının uçotunu nәzәrdә tutmadığına
görә, o, şirkәtlәrә BMHS 9-da tәsvir edilәn hecinqin uçotu tәlәblәrini tәtbiq etmәk vә BMS 39un bütün heclәrә tәtbiqini davam etdirmәk kimi uçot siyasәti arasında seçim imkanı verir.

Hazırda Qrup yeni standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir.
BMHS 15 “Müştәrilәr ilә müqavilәlәrdәn yaranan gәlir” (28 may 2014-cü il tarixindә dәrc
edilmişdir vә 1 yanvar 2018-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә
minir). Yeni standartın tәqdim etdiyi әsas prinsipә görә gәlir mal vә xidmәtlәr müştәriyә ötürüldüyü
zaman әmәliyyat qiymәti ilә tanınmalıdır. Birlikdә satılan mal vә xidmәtlәrdәn yaranan gәlir hәr bir mal
vә ya xidmәt üzrә ayrıca tanınmalı, tәklif edilәn endirim vә güzәştlәr müvafiq olaraq hәmin mal vә
xidmәtlәr üzrә bölüşdürülmәlidir. Ödәniş hәr hansı sәbәbә görә dәyişәrsә vә bu zaman mәblәğin
dәyişmә riski әhәmiyyәtli olmazsa, mәblәğin minimal hissәsi tanınmalıdır. Müştәrilәr ilә müqavilәlәrin
tәmin edilmәsi ilә bağlı xәrclәr kapitallaşdırılmalı vә müqavilәdәn faydaların әldә edildiyi müddәt
әrzindә amortizasiya edilmәlidir. Hazırda Qrup yeni standartın onun maliyyә hesabatlarına tәsirini
qiymәtlәndirir.
BMHS 16 “Lizinq” (2016-cı ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2019-cu il vә ya bu
tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). Yeni standart lizinqin tanınması,
qiymәtlәndirilmәsi, tәqdimatı vә açıqlanması ilә bağlı prinsiplәri müәyyәn edir. Bütün lizinq müqavilәlәri
icarәnin başlandığı tarixdәn icarәyә götürәnin aktivdәn istifadә hüququ, elәcә dә müvafiq dövrlәr
әrzindә icarә ödәnişlәri hәyata keçirildiyi halda maliyyәlәşdirmә әldә etmәsinә gәtirib çıxarır. Müvafiq
olaraq, BMHS 16 lizinqin BMS 17-dә nәzәrdә tutulduğu kimi әmәliyyat vә ya fәaliyyәt lizinqi kimi
tәsniflәşdirilmәsini lәğv edir vә bunun әvәzindә icarәyә götürәnlәr üçün vahid uçot metodu tәqdim edir.
İcarәyә götürәnlәr aşağıdakıları tanımalıdır: (a) icarәyә verilәn aktivin dәyәrinin aşağı olduğu hallar
istisna olmaqla, 12 aydan artıq müddәti olan bütün icarә müqavilәlәrindәki aktiv vә öhdәliklәri vә (b)
mәnfәәt vә zәrәr hesabatında icarәyә verilmiş aktivlәrin icarәyә verilmiş öhdәliklәr üzrә faizlәrdәn
ayrıca amortizasiyası. BMHS 16 mahiyyәt etibarilә icarәyә verәnin BMS 17-dә nәzәrdә tutulan uçot
tәlәbini qüvvәdә saxlayır. Müvafiq olaraq, icarәyә verәn lizinq müqavilәlәrini әmәliyyat vә ya maliyyә
lizinqi kimi tәsniflәşdirmәkdә vә onları ayrıca uçota almaqda davam edir.
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Yeni Uçot Qaydaları (davamı)

Qәbul edildikdәn sonra aşağıdakı digәr yeni uçot qaydalarının Qrupun maliyyә hesabatlarına
әhәmiyәytli tәsiri gözlәnilmir:


BMHS 14, Tәnzimlәnәn tariflәr üzrә hәyata keçirilәn fәaliyyәt ilә bağlı tәxirә salınmış ödәnişlәr
(2014-cü ilin yanvar ayında dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il vә ya bu tarixdәn sonra
başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).



Birgә fәaliyyәtdә iştirak paylarının әldә edilmәsi üzrә әmәliyyatların uçotu – BMHS 11-ә
Dәyişikliklәr (6 may 2014-cü il tarixindә dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il vә ya bu tarixdәn
sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).



Amortizasiyanın hesablanması üsulları ilә bağlı açıqlama - BMS 16 vә BMS 38-ә dәyişikliklәr
(12 may 2014-cü il tarixindә dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il vә ya bu tarixdәn sonra
başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).



Kәnd tәsәrrüfatı: Mәhsul verәn bitkilәr – BMS 16 vә BMS 41-ә dәyişikliklәr (30 iyun 2014-cü il
tarixindә dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il tarixindә başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә
minir).



Ayrıca maliyyә hesabatlarında iştirak payı metodu – BMS 27-yә dәyişikliklәr (12 avqust 2014cü il tarixindә dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il tarixindә başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә
minir).



İnvestor tәrәfindәn aktivlәrin asılı vә ya birgә müәssisәlәrә satılması vә ya ötürülmәsi – BMHS
10 vә BMS 28-ә dәyişikliklәr (11 sentyabr 2014-cü il tarixindә dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016cı il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).



2014-cü ildә dәrc edilmiş BMHS-lәrin illik tәkmillәşdirilmәsi (25 sentyabr 2014-cü il tarixindә
dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә
minir).



Mәlumatların açıqlanması – BMS 1-ә dәyişikliklәr (2014-cü ilin dekabr ayında dәrc edilmişdir
vә 1 yanvar 2016-cı il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).



İnvestisiya şirkәtlәri üçün konsolidasiya tәlәbi ilә bağlı istisnanın tәtbiqi - BMHS 10, BMHS 12
vә BMS 28-ә dәyişikliklәr (2014-cü ilin dekabr ayında dәrc edilmişdir vә 1 yanvar 2016-cı il vә
ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).

Yuxarıda başqa cür nәzәrdә tutulmadığı tәqdirdә, yeni standartlar vә şәrhlәrin Qrupun konsolidasiya
edilmiş maliyyә hesabatlarına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri gözlәnilmir.
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Әlaqәli Tәrәflәrlә Әmәliyyatlar vә Qalıqlar

Tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, onlar ümumi nәzarәt altında olsun vә ya onlardan biri digәrinә
nәzarәt etmәk imkanına malik olsun vә yaxud maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrә dair
qәrar qәbul edәrkәn digәr tәrәfә әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilsin vә ya ona birgә nәzarәt etsin. Әlaqәli
tәrәflәr ilә hәr hansı mümkün münasibәtlәr nәzәrdәn keçirilәrkәn, iqtisadi mahiyyәtin hüquqi formadan
üstünlüyü prinsipi tәtbiq olunur.
Rәhbәr işçilәrә ödәnişlәr. Qrupun baş rәhbәrliyinә “Synergy Group” MMC-nin tam ştatlı rәhbәr
vәzifәdә çalışan direktorları daxildir. Rәhbәrliyin bütün üzvlәri Qrupun sәhmdarları tәrәfindәn tәyin
edilir. Rәhbәrliyin üzvlәri tәsdiqlәnmiş әmәk haqqı cәdvәlinә uyğun olaraq әmәk haqqı vә mükafatlar
almaq hüququna malikdirlәr.
31 dekabr 2015-ci il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә qalıqlar aşağıdakı kimi olmuşdur:

Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
Kreditor borcları
Debitor borcları
Borc öhdәliklәri

Ümumi nәzarәtdә
olan müәssisәlәr

Digәr әlaqәli
tәrәflәr

Asılı vә birgә
müәssisәlәr

1,140,985
80,820
9,525
5,684,066

236,000
1,429,711
-

125,729,581
-

31 dekabr 2015-ci il tarixindә tamamlanan il әrzindә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar aşağıdakı kimi
olmuşdur:

Asılı vә birgә müәssisәlәrin maliyyә
nәticәlәrindә pay (mәnfәәt)
İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri
Gәlirlәr
Maliyyә mәsrәflәri (faiz xәrclәri)

Ümumi nәzarәtdә
olan müәssisәlәr

Digәr әlaqәli
tәrәflәr

Asılı vә birgә
müәssisәlәr

1,462,515
525,560
(36,513)
8,171,147

-

(1,462,515)
-

31 dekabr 2014-cü il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә qalıqlar aşağıdakı kimi olmuşdur:

Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
Kreditor borcları
Debitor borcları
Borc öhdәliklәri

Ümumi nәzarәtdә
olan müәssisәlәr

Digәr әlaqәli
tәrәflәr

Asılı vә birgә
müәssisәlәr

1,540,258
91,665
157,156
139,714,814

236,000
1,429,711
-

26,001,116
-

31 dekabr 2014-cü il tarixindә tamamlanan il әrzindә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar aşağıdakı kimi
olmuşdur:

Asılı vә birgә müәssisәlәrin maliyyә
nәticәlәrindә pay (mәnfәәt)
İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri
Gәlirlәr
Maliyyә mәsrәflәri (faiz xәrclәri)

Ümumi nәzarәtdә
olan müәssisәlәr

Digәr әlaqәli
tәrәflәr

Asılı vә birgә
müәssisәlәr

1,805,616
32,225
2,020,998

12,696
-

52,201
153,095
-
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Әsas Vәsaitlәr

Әsas vәsaitlәrin balans dәyәrinin hәrәkәti aşağıdakı kimi olmuşdur:
Torpaq vә
torpağın
tәkmillәşdirilmәsi

Binalar vә
tikililәr

JET/
Tәyyarә

Maşın vә
qurğular

Nәqliyyat
vasitәlәri

Mebel vә sair
avadanlıqlar

İcarәdәki
әmlakın
tәkmillәşdirilmәsi

Başa
çatdırılmamış
tikililәr

Cәmi

31 dekabr 2013-cü il tarixinә ilkin dәyәr
Yığılmış amortizasiya

3,239,608
(145,685)

23,727,655
(4,390,725)

-

40,024,758
(7,504,024)

3,294,518
(1,588,067)

2,468,309
(1,711,352)

-

23,591,530
-

96,346,378
(15,339,853)

1 yanvar 2014-cü il tarixinә balans dәyәri
Әlavәlәr
Kapitallaşdırılmış faiz xәrclәri
Silinmәlәr
Köçürmәlәr
Amortizasiya xәrci
Mәnfәәt vә ya zәrәrә silinmiş
dәyәrsizlәşmә xәrci
Silinmiş aktivlәr üzrә yığılmış amortizasiya

3,093,923
98,950
(87,130)

19,336,930
707,841
14,582,961
(1,812,203)

-

32,520,734
222,735
(63,783)
8,534,872
(3,597,393)

1,706,451
200,699
(1,004,189)
116,134
(412,261)

756,957
507,628
(11,957)
2,975,519
(905,667)

-

23,591,530
16,598,749
459,695
(18,203)
(26,209,486)
-

81,006,525
18,336,602
459,695
(1,098,132)
(6,814,654)

(1,887,402)
-

(12,554,549)
-

-

(20,170,993)
22,367

(484,673)
491,632

(178,713)
11,731

-

(2,689,668)
-

(37,965,998)
525,730

1,218,341

20,260,980

-

17,468,539

613,793

3,155,498

-

11,732,617

54,449,768

3,338,558
(2,120,217)

39,018,457
(18,757,477)

-

48,718,582
(31,250,043)

2,607,162
(1,993,369)

5,939,499
(2,784,001)

-

14,422,285
(2,689,668)

114,044,543
(59,594,775)

1,218,341

20,260,980

-

17,468,539

613,793

3,155,498

-

11,732,617

54,449,768

-

150,034
(1,407,199)
-

8,064,804
(67,207)
-

489,027
(637)
(2,401)
(2,733,989)
637

241,949
(85,811)
(327,483)
85,315

2,357,751
(57,786)
77,163
(1,191,430)
55,236

1,513,506
(13,093)
-

6,438,384
679,598
(74,762)
-

19,255,455
679,598
(144,234)
(5,740,401)
141,188

-

(93,937)
-

-

(77,880)
-

-

(16,947)
5,915

-

-

(188,764)
5,915

1,218,341

18,909,878

7,997,597

15,143,296

527,763

4,385,400

1,500,413

18,775,837

68,458,525

3,338,558
(2,120,217)

39,168,491
(20,258,613)

8,064,804
(67,207)

49,204,571
(34,061,275)

2,763,300
(2,235,537)

8,316,627
(3,931,227)

1,513,506
(13,093)

21,465,505
(2,689,668)

133,835,362
(65,376,837)

1,218,341

18,909,878

7,997,597

15,143,296

527,763

4,385,400

1,500,413

18,775,837

68,458,525

31 dekabr 2014-cü il tarixinә balans dәyәri
31 dekabr 2014-cü il tarixinә ilkin dәyәr
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2014-cü il tarixinә balans dәyәri
Әlavәlәr
Kapitallaşdırılmış faiz xәrclәri
Silinmәlәr
Köçürmәlәr
Amortizasiya xәrci
Silinmiş aktivlәr üzrә yığılmış amortizasiya
Mәnfәәt vә ya zәrәrә silinmiş
dәyәrsizlәşmә xәrci
Dәyәrsizlәşmiş aktivlәr üzrә yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2015-ci il tarixinә balans dәyәri
31 dekabr 2015-ci il tarixinә ilkin dәyәr
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2015-ci il tarixinә balans dәyәri
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Әsas Vәsaitlәr (davamı)

2015-ci il әrzindә 2,987,158 AZN (2014: 3,023,842 AZN) mәblәğindә amortizasiya xәrci istehsal
prosesindә kapitallaşdırılmışdır.
Başa çatdırılmamış tikililәr әsasәn tikilmәkdә olan qurğulardan ibarәtdir. Tikinti işlәri tamamlandıqdan
sonra hәmin aktivlәr maşın vә qurğular kateqoriyasına köçürülür. Başa çatdırılmamış tikililәrә 679,598 AZN
(2014: 459,695 AZN) mәblәğindә kapitallaşdırılmış faiz xәrclәri daxildir. Kapitallaşdırma dәrәcәsi 7 faiz
(2014: 7 faiz) tәşkil etmişdir.
31 dekabr 2014-cü ilin sonunda "AAC" MMC vә "Caspian Coast Wine and Vinery" MMC-dә aparılmış
dәyәrsizlәşmә tәhlili nәticәsindә 36,553,778 AZN vә 31 dekabr 2014-cü il tarixindә tamamlanan il әrzindә
"AFC" MMC-dә tikinti sahәsinin bir yerdәn başqa yerә köçürülmәsi nәticәsindә 1,412,220 AZN mәblәğindә
dәyәrsizlәşmә xәrci tanınmışdır. Müәyyәn edilmiş Pul Vәsaiti Yaradan Vahidlәr (“CGU”) aşağıdakılardır:
"AAC" MMC-dә: qazobeton blokların istehsalı zavodu (CGU 1) vә әhәng istehsalı zavodu (CGU 2) vә
“Caspian Coast Wine and Vinery” MMC-dә: şәrab istehsalı zavodu (CGU 3) vә üzüm tinglәri (CGU 4).
Qeyd olunan CGU-larda dәyәrsizlәşmә tәhlilinin aparılmasına sәbәb olan dәyәrsizlәşmә amili aktivlәrin
gözlәnilәndәn daha aşağı iqtisadi göstәriciyә malik olmasıdır.
Hәr bir CGU-nun bәrpa edilә bilәn dәyәri onun istifadә dәyәrinin hesablanması yolu ilә müәyyәn edilmişdir.
Bu hesablamalar zamanı rәhbәrlik tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş 5 illik dövrü әhatә edәn maliyyә büdcәsinә
әsaslanan pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә proqnozlardan istifadә edilmişdir. Beş ildәn artıq dövrü әhatә edәn
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti aşağıda göstәrilәn tәxmini artım dәrәcәlәrindәn istifadә etmәklә
proqnozlaşdırılmışdır. Artım dәrәcәlәri CGU-nun fәaliyyәt göstәrdiyi iqtisadi sektor üzrә proqnozlaşdırılan
uzunmüddәtli orta artım dәrәcәlәrindәn yüksәk deyil.
31 dekabr 2014-cü il tarixinә bәrpa edilә bilәn dәyәr, dәyәrsizlәşmә xәrclәri, hәmçinin bәrpa edilә bilәn
dәyәrin daha çox hәssas olduğu vә istifadә dәyәrinin hesablanmasında tәtbiq edilәn ehtimallar aşağıda
göstәrilir:
CGU 1
Bәrpa edilә bilәn dәyәr
Mәnfәәt vә ya zәrәrә silinmiş dәyәrsizlәşmә
xәrci
Vergidәn әvvәlki diskont dәrәcәsi
Artım dәrәcәsi

CGU 2

CGU 3

CGU 4

21,590,558

2,123,270

5,639,450

461,988

20,228,410
illik 11.59%
illik 5%

11,053,948
illik 11.59%
illik 5%

2,963,414
illik 11.36%
illik 5%

3,309,016
illik 9.69%
-

Rәhbәrlik planlaşdırılan ümumi mәnfәәti әvvәlki dövrün fәaliyyәt nәticәlәri vә bazarın inkişafı ilә bağlı
proqnozlarına әsasәn müәyyәn etmişdir. Hesablamalar zamanı istifadә edilmiş orta çәkili artım templәri
iqtisadi sektorlar üzrә proqnozlar ilә uyğundur.
İstifadә edilmiş diskont dәrәcәlәri vergitutmadan әvvәlki dәrәcәlәrdәn ibarәtdir vә müvafiq CGU-lara xas
olan risklәri әks etdirir. CGU 1, CGU 2 vә CGU 4 üzrә diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәtbiq
edilәn vergitutmadan әvvәlki yenidәn baxılmış diskont dәrәcәsi 10% çox olarsa, Qrup әsas vәsaitlәrin
balans dәyәrini 1,070,172 AZN vә bioloji aktivlәrin balans dәyәrini 46,110 AZN azaltmalı olardı. CGU 3dәki әsas vәsaitlәr tamamilә dәyәrsizlәşmiş vә hәmin CGU-da qalan aktivlәrin balans dәyәri tәxminәn
onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәr olmuşdur.
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Bioloji Aktivlәr
Mәhsul verәn
bioloji aktivlәr

İstehlak olunan
bioloji aktivlәr

Cәmi

1 yanvar 2014-cü il tarixinә qalıq
Alışlara görә artım
Kapitallaşdırılmış mәsrәflәr
Silinmәlәr
İstehlak olunan bioloji aktivlәr kateqoriyasına
köçürülmüş mәhsul verәn bioloji aktivlәrin
amortizasiyası
Silinmiş aktivlәr üzrә yığılmış amortizasiya
Mәnfәәt vә ya zәrәrә silinmiş dәyәrsizlәşmә xәrci
Mal-material ehtiyatlarına әdalәtli dәyәrlә
köçürülәn yığılmış mәhsullar
Әdalәtli dәyәr üzrә zәrәr

1,435,994
65,180
89,596
(92,949)

51,754
1,196,436
-

1,487,748
65,180
1,286,032
(92,949)

(93,396)
18,519
(965,010)

93,396
-

18,519
(965,010)

31 dekabr 2014-cü il tarixinә qalıq
31 dekabr 2014-cü il tarixinә ilkin dәyәr
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2014-cü il tarixinә qalıq
Uzunmüddәtli
Cari
Kapitallaşdırılmış mәsrәflәr
İstehlak olunan bioloji aktivlәr kateqoriyasına
köçürülmüş mәhsul verәn bioloji aktivlәrin
amortizasiyası
Silinmiş aktivlәr üzrә yığılmış amortizasiya
Mal-material ehtiyatlarına әdalәtli dәyәrlә
köçürülәn yığılmış mәhsullar
Әdalәtli dәyәr üzrә zәrәr
31 dekabr 2015-ci il tarixinә qalıq
31 dekabr 2015-ci il tarixinә ilkin dәyәr
Yığılmış amortizasiya vә dәyәrsizlәşmә
31 dekabr 2015-ci il tarixinә qalıq
Uzunmüddәtli
Cari

-

(1,368,733)
210,659

(1,368,733)
210,659

457,934
1,652,276
(1,194,342)

183,512
183,512
-

641,446
1,835,788
(1,194,342)

457,934
457,934
-

183,512
183,512

641,446
457,934
183,512

-

894,755

894,755

307,891
12,456

294,471
-

(1,634,735)
273,206

(1,634,735)
273,206

(13,420)
(12,456)
432,058
1,712,530
(1,280,472)

37,085
37,085
-

469,143
1,749,615
(1,280,472)

432,058
432,058
-

37,085
37,085

469,143
432,058
37,085

2014-cü il әrzindә mәhsul verәn bioloji aktivlәr üzrә 965,010 AZN mәblәğindә dәyәrsizlәşmә xәrci CGU 4dәki dәyәrsizlәşmә üzrә qiymәtlәndirmәnin nәticәsindә ayrılmışdır (8-ci Qeydә baxın).
Qrupun mәhsul verәn bioloji aktivlәrinә üzüm vә gül tinglәri daxildir. İstehlak olunan bioloji aktivlәr hәlә
yığılmayan vә yetişmәkdә olan kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarından ibarәtdir.
Mәhsul verәn bioloji aktivlәrin ilkin dәyәri bitkilәrin alış dәyәrindәn vә hәmin bitkilәrin mәhsuldarlıq
sәviyyәsinә çatdırılması üçün çәkilmiş xәrclәrdәn ibarәtdir.
Rәhbәrlik üzüm tinglәrinin mәhsuldarlıq sәviyyәsinә çatmasından sonra 30 il müddәtinә mәhsul verәcәyini
proqnozlaşdırır. Hәmin dövrdәn başlayaraq xәrclәr istehlak olunan bioloji aktivlәrin ilkin dәyәrinә әlavә
edilmәyә başlayır.
Gül tinglәri mәhsuldarlıq sәviyyәsinә çatmasından sonra 50 il müddәtinә mәhsul verir. Yığılmış güllәrin
satış üçün istifadә olunacağı nәzәrdә tutulur.
Qrupun bioloji aktivlәrindәn әldә edilmiş kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları yığım anında tәxmin edilәn satış
xәrclәri çıxılmaqla, әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilir.
31 dekabr 2015-ci il tarixinә mәhsul verәn bioloji aktivlәr tәxminәn 120 hektarlıq sahәdә әkilmiş üzüm
tinglәrindәn vә (2014: 120 hektar) vә 1 hektarlıq sahәdә әkilmiş gül tinglәrindәn (2014: 1 hektar) ibarәt
olmuşdur.
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Asılı vә Birgә Müәssisәlәrә İnvestisiyalar

Qrupun asılı müәssisәlәrә investisiyasının balans dәyәri üzrә hәrәkәt aşağıdakı kimi olmuşdur:
2015
Asılı
Birgә
müәssisәlәr müәssisәlәr
1 yanvar tarixinә balans dәyәri

2014
Asılı
Birgә
müәssisәlәr müәssisәlәr

23,300,068

2,701,048

15,031,664

2,211,251

Asılı vә birgә müәssisәlәrin maliyyә
nәticәlәrindә payı
Әlavә investisiya qoyuluşu
Ödәnilmiş dividendlәr

(5,284)
100,765,950
-

1,467,799
(2,500,000)

(437,596)
8,706,000

489,797
-

31 dekabr tarixinә balans dәyәri

124,060,734

1,668,847

23,300,068

2,701,048

Qrupun әsas asılı vә birgә müәssisәlәrindә iştirak payı aşağıda göstәrilir:
Adı

2015
Fәaliyyәt
İştirak payı %-lә
(fәrqlidirsә göstәrdiyi ölkә
(fәrqlidirsә,
sәsvermә
tәsis edildiyi
hüquqları %-lә)
ölkә)

Asılı müәssisәlәr

2014
Fәaliyyәt
İştirak payı %-lә
göstәrdiyi
(fәrqlidirsә
ölkә
sәsvermә
(fәrqlidirsә,
hüquqları %-lә)
tәsis edildiyi
ölkә)

“Azerbaijan Global Investments” ASC

32%

Azәrbaycan
Respublikası

32%

Azәrbaycan
Respublikası

Birgә müәssisәlәr
“Renaissance Construction
Azerbaijan” MMC

50%

Azәrbaycan
Respublikası

50%

Azәrbaycan
Respublikası

31 dekabr 2015-ci il tarixinә Qrup üçün әhәmiyyәtli olan hәr bir asılı vә birgә müәssisә haqqında qısa
maliyyә mәlumatı aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
Asılı müәssisә
“Azerbaijan Global
Inventments” ASC

Cari aktivlәr
Uzunmüddәtli aktivlәr
Cari öhdәliklәr
Gәlirlәr
Davamlı fәaliyyәtdәn yaranan mәnfәәt vә ya
zәrәr
Cәmi mәcmu gәlir

Birgә müәssisә
“Renaissance
Construction
Azerbaijan” MMC

Cәmi asılı vә birgә
müәssisәlәr

798,216
21,639,247
-

14,143,474
1,397,989
9,805,779
26,864,063

14,941,690
23,037,236
9,805,779
26,864,063

(1,367,487)
(1,367,487)

979,594
979,594

(387,893)
(387,893)

9 iyul 2014-cü il tarixindә “Azerbaijan Global Investments” ASC Monteneqro-da turizm kompleksinin tikintisi
üçün “PSG Resort” MMC ilә 400 milyon Avro mәblәğindә layihә maliyyәlәşdirmә sazişi imzalamışdır.
8 oktyabr 2015-ci il tarixindә "Azәrbaycan Global Investments" ASC "PSG Resort" MMC-nin sәhmlәrini
100% almışdır. 2015-ci ilin dekabr ayına qәdәr "PSG Resort" MMC "Azmont Investments" d.o.o.-nun
sәhmlәrinin 80% sahib olmuşdur. 2015-ci ilin dekabr ayında "PSG Resort" MMC sәhmlәrin qalan 20%-ni
ARDNŞ-dәn almış vә "Azmont Investments" d.o.o.-nun sәhmlәrinin 100%-nә sahib olmuşdur. 31 dekabr
2015-ci il tarixindә "Azәrbaycan Global Investments" ASC "Azmont Investments" d.o.o.-ya verilmiş
vәsaitlәri nizamnamә kapitalına köçürmәklә tәşkilatı restrukturizasiya etmiş vә 99.99% iştirak payı ilә son
nәzarәtedici tәrәf olmuşdur. Sәhmlәrin qalan 0,01%-i “Saiph Holding BV”-yә mәxsusdur.
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Asılı vә Birgә Müәssisәlәrә İnvestisiyalar (davamı)

31 dekabr 2014-cü il tarixinә Qrup üçün әhәmiyyәtli olan hәr bir asılı vә birgә müәssisә haqqında qısa
maliyyә mәlumatı aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
Asılı müәssisә
“Azerbaijan Global
Inventments” ASC

Cari aktivlәr
Uzunmüddәtli aktivlәr
Cari öhdәliklәr
Uzunmüddәtli öhdәliklәr
Gәlirlәr
Davamlı fәaliyyәtdәn yaranan mәnfәәt vә ya zәrәr

11

Birgә müәssisә
“Renaissance
Construction
Azerbaijan” MMC

798,216
21,639,247
(1,367,487)

Cәmi asılı vә birgә
müәssisәlәr

14,143,474
1,397,989
9,805,779
26,864,063
979,594

14,143,474
23,037,236
9,805,779
26,864,063
(387,893)

Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar
2015

Korporativ kreditlәr
Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr

93,716,929
12,059,236

Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat çıxılmaqla

(22,064,825)

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar

83,711,340

Ümumi kredit portfelinin tәxminәn 72%-i Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinә (bundan sonra
"SOCAR") verilmiş kreditdәn ibarәtdir. Bu kredit üzrә faiz dәrәcәsi 6%, ödәmә müddәti isә 5 ildir. Yerli
banklar tәrәfindәn SOCAR-a kreditlәrin verilmәsi şәrtlәrini nәzәrә alaraq, rәhbәrlik hesab edir ki, bu kredit
bazar şәrtlәrinә uyğundur.
Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıdakı kimidir:

Korporativ
kreditlәr

2015
Fiziki şәxslәrә
verilmiş kreditlәr

Cәmi

1 yanvar 2015-ci il tarixinә dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat
İl әrzindә ehtiyatın (bәrpası)/ yaradılması

21,925,721

139,104

22,064,825

31 dekabr 2015-ci il tarixinә dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat

21,925,721

139,104

22,064,825
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Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar (davamı)

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin vә avansların kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
Korporativ
kreditlәr

2015
Fiziki
şәxslәrә
verilmiş
kreditlәr

Cәmi

Vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş
- Yeni iri borcalanlar
- Orta hәcmli müәssisәlәrә verilmiş kreditlәr
- Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr

81,088,800
11,127,780
-

11,669,284

81,088,800
11,127,780
11,669,284

Cәmi vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş

92,216,580

11,669,284

103,885,864

Vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş
- ödәnişi 30 gündәn az gecikdirilmiş
- ödәnişi 30 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş

1,500,350
-

336,935
53,016

1,837,285
53,016

Cәmi vaxtı keçmiş, lakin dәyәrsizlәşmәmiş

1,500,350

389,951

1,890,301

(21,925,721)

(139,104)

(22,064,825)

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatlar çıxılmaqla

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar

71,791,209

11,920,131

83,711,340

Qrup BMS 39, Maliyyә alәtlәri: tanınması vә qiymәtlәndirilmәsi, Standartında nәzәrdә tutulan portfel üzrә
ehtiyatın yaradılması metodologiyasını tәtbiq etmiş vә baş vermiş, lakin hesabat dövrünün sonuna heç bir
fәrdi kredit üzrә spesifik olaraq müәyyәn edilmәmiş dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat yaratmışdır.
Qrupun siyasәti kreditin dәyәrsizlәşmәsinә dair konkret olaraq obyektiv dәlil müәyyәn edilmәyәnә qәdәr
hәr bir krediti “vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş” kateqoriyasına tәsniflәşdirmәkdir. Bu siyasәt vә
portfelin dәyәrsizlәşmәsi metodologiyasının tәtbiqi ilә әlaqәdar olaraq dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat fәrdi
şәkildә dәyәrsizlәşmiş kreditlәrin ümumi mәblәğindәn artıq olmuşdur.
Kreditin dәyәrsizlәşmәsini müәyyәn edәrkәn Qrupun nәzәrә aldığı әsas amillәr onun vaxtı keçmiş statusu
vә müvafiq girov tәminatının (әgәr varsa) dәyәrini realizasiya etmәk imkanıdır. Bunun әsasında yuxarıdakı
cәdvәldә fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş kreditlәrin ödәmә müddәtlәri üzrә tәhlili göstәrilir.
Tәminatın maliyyә tәsiri tәminatın dәyәrini aşağıdakı aktivlәr üçün ayrıca olaraq açıqlamaqla göstәrilir: (i)
girov tәminatı vә kreditin keyfiyyәtini yaxşılaşdıran digәr tәdbirlәri aktivin balans dәyәrinә bәrabәr vә ya
ondan artıq olan aktivlәr (“dәyәrindәn artıq tәmin edilmiş aktivlәr”) vә (ii) girov tәminatı vә kreditin
keyfiyyәtini yaxşılaşdıran digәr tәdbirlәri aktivin balans dәyәrindәn az olan aktivlәr (“kifayәt qәdәr tәmin
edilmәmiş aktivlәr”). 31 dekabr 2015-ci il tarixinә tәminatın effekti aşağıda göstәrilir:
Dәyәrindәn artıq
tәmin edilmiş aktivlәr
Aktivlәrin
Tәminatın
balans dәyәri
әdalәtli
dәyәri
Korporativ kreditlәr
Fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәr

1,009,935
11,218,003

31,567,395
21,220,998

Kifayәt qәdәr tәmin
edilmәmiş aktivlәr
Aktivlәrin
Tәminatın
balans dәyәri
әdalәtli
dәyәri
70,781,274
702,128

4,614,735
702,128

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların hәr bir kateqoriyasının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri haqqında
mәlumat üçün 29-cu Qeydә baxın. Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 7-ci Qeyddә açıqlanır.
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Debitor Borcları
31 dekabr
2015

31 dekabr
2014

Ddebitor borcları
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla

14,740,790
(1,218,265)

3,767,341
(850,171)

Ddebitor borclarına daxil olan cәmi maliyyә aktivlәri

13,522,525

2,917,170

Qabaqcadan ödәnişlәr
Alınacaq ӘDV
Әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV
Mәhdudiyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri
Sair debitor borcları
Dәyәrsizlәşmәz üzrә ehtiyat çıxılmaqla

5,266,899
60,278,984
1,022,090
242,294
795,655
(1,975,487)

2,980,968
9,403,840
604,777
620,795
476,539
(2,115,649)

Cәmi debitor borcları

79,152,960

14,888,440

Debitor borclarının әhәmiyyәtli hissәsi Azәrbaycan Manatı ilә ifadә olunmuşdur.
Әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV hesabat tarixindә ödәnilmәmiş satınalmalara aiddir. Әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV
satınalamalar üzrә ödәnişlәr hәyata keçirilәrkәn satışlar üzrә ӘDV ilә әvәzlәşdirilir.
Verginin ödәnilmәsi mәqsәdlәri üçün mәhdudiyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri sifarişçilәr tәrәfindәn birbaşa
olaraq Qrupun bank hesablarına ödәnilmiş ӘDV mәblәğlәrini әks etdirir. Bu hesablar Qrup tәrәfindәn yalnız
ӘDV vә sair vergilәrin ödәnilmәsi mәqsәdlәri üçün istifadә edilә bilәr.
31 dekabr 2015-ci il tarixinә debitor borclarının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 13,522,525 AZN (2014:
2,917,170 AZN) olmuşdur. Qrup debitor borclarının tәminatı üçün heç bir girov saxlamır.
Debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıda göstәrilir:
2015

2014

1 yanvar tarixinә dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat

850,171

700,569

İl әrzindә ehtiyat xәrci
İl әrzindә ümidsiz borclar kimi silinmiş mәblәğlәr
İl әrzindә bәrpa edilmiş ehtiyatlar

234,700
139,086
(5,692)

325,810
(28,182)
(148,026)

31 dekabr tarixinә dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat

1,218,265

850,171
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Debitor Borcları (davamı)

Debitor borclarının kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
31 dekabr
2015

31 dekabr
2014

Vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş
- İri hәcmli müәssisәlәr
- Kiçik vә orta hәcmli müәssisәlәr vә fiziki şәxslәr

164,291
11,464,117

192,583
2,080,696

Cәmi vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş

11,628,408

2,273,279

Fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş debitor borclar
(ümumi mәblәğ)
- ödәnişi 60 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş
- ödәnişi 91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş
- ödәnişi 181 gündәn 360 günәdәk gecikdirilmiş
- ödәnişi 360 gündәn artıq gecikdirilmiş

570,242
611,421
893,175
1,037,544

167,912
204,417
200,828
920,905

Cәmi fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş

3,112,382

1,494,062

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla

(1,218,265)

Cәmi

13,522,525

(850,171)
2,917,170

656,942 AZN (2014: 209,787 AZN) mәblәğindә debitor borcları il әrzindә ümidsiz borclar kimi silinmişdir.
13

Mal-Material Ehtiyatları
31 dekabr
2015

31 dekabr
2014

Başa çatdırılmamış işlәr
Tәsәrrüfat materialları
Hazır mәhsul
Xammal
Ehtiyat hissәlәri

3,833,358
2,504,968
1,880,191
184,050
426,980

3,528,388
2,543,595
1,720,859
203,376
-

Cәmi mal-material ehtiyatları

8,829,547

7,996,218

10,023,068 AZN (2014: 11,234,366 AZN) mәblәğindә mal-material ehtiyatları dövr әrzindә satışların maya
dәyәrindә xәrc kimi tanınmışdır.
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Qabaqcadan Ödәnişlәr
Uzunmüddәtli aktivlәr
üçün qabaqcadan
ödәnişlәr

1 yanvar 2014-cü il tarixinә balans dәyәri
Әlavәlәr
Başa çatdırılmamış tikililәrә köçürülmüş qabaqcadan ödәnişlәr
Tәqdimat valyutasına çevrilmә

11,336,159
15,413,279
(12,610,015)
(2,864)

31 dekabr 2014-cü il tarixinә cәmi qabaqcadan ödәnişlәr

14,136,559

Әlavәlәr
Әsas vәsaitlәr vә başa çatdırılmamış tikililәrә köçürülmüş qabaqcadan ödәnişlәr
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla
Tәqdimat valyutasına çevrilmә

13,542,964
(15,335,546)
1,275,094

31 dekabr 2015-ci il tarixinә cәmi qabaqcadan ödәnişlәr

13,619,071

Qabaqcadan ödәnişlәr әsas vәsaitlәrin tәchizatçılarına ödәnilmiş mәblәğlәri әks etdirir. Qabaqcadan
ödәnişlәr Qrupun aktiv üzrә nәzarәti әldә etdiyi zaman әsas vәsaitlәrә köçürülür.
15

Pul Vәsaitlәri vә Onların Ekvivalentlәri vә ARMB-dә Yerlәşdirilmiş Mәcburi Ehtiyatlar
31 dekabr
2015

Kassa
ARMB-dәki qalıqlar (mәcburi ehtiyat depozitlәrindәn başqa)
Tәlәb edilәnәdәk bank qalıqları
Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

31 dekabr
2014

4,716,146
8,498,781
4,244,616

58,014
1,540,258

17,459,543

1,598,272

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankındakı (“ARMB") qalıqlara daxil edilmiş minimal mәcburi ehtiyat
depozitlәri 31 dekabr 2015-ci il tarixinә 121,234 AZN mәblәğindә mәhdudiyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәrinin
qalıqlarından ibarәt olmuşdur.
Qrup müxbir hesablarındakı bütün vәsaitlәrdәn istifadә etmәk hüququna malikdir, bu şәrtlә ki, 30 gün
müddәtindә vәsaitlәrin gündәlik orta qalığı tәlәb olunan mәcburi ehtiyat mәblәğindәn daha çox olsun.
Standard & Poor’s beynәlxalq reytinq agentliyi Azәrbaycan Respublikasına BBB- reytinqi tәyin etmişdir
(2014: BBB-). Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıda göstәrilir:
2015
Tәlәb edilәnәdәk bank
qalıqları
Vaxtı keçmәmiş vә dәyәrsizlәşmәmiş
ARMB-dә
- A- reytinqindәn A+ reytinqinә qәdәr
- BB- reytinqindәn BB+ reytinqinә qәdәr
- B- reytinqindәn B+ reytinqinә qәdәr
- Reytinqsiz Azәrbaycan banklarında

8,498,781
55,716
296,503
1,159,497
2,732,900

Cәmi tәlәb edilәnәdәk bank qalıqları

12,743,397

2014
Tәlәb edilәnәdәk bank
qalıqları

1,540,258

1,540,258
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Müştәrilәr vә Banklar Tәrәfindәn Yerlәşdirilmiş Depozitlәr
31 dekabr
2015

Müştәrilәr tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr
Müddәtli depozitlәr
Tәlәb edilәnәdәk depozitlәr

38,808,269
4,911,781

Banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr
Digәr banklardakı müxbir hesablar

11,177

Cәmi müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr

43,731,227

31 dekabr 2015-ci il tarixinә müştәri depozitlәri üzrә müvafiq olaraq 1,591,805 AZN mәblәğindә ödәnilmәli
faizlәr hesablanmışdır.
Müştәri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrә konsentrasiyası aşağıdakı kimidir:
31 dekabr 2015
Mәblәğ
Fiziki şәxslәr
Nәqliyyat
İstehsalat
Sığorta
İnformasiya Texnologiyaları
Digәr

31,364,198
9,491,595
1,982,287
804,092
10,743
67,135

Cәmi müştәri hesabları

43,720,050

17

%
72%
22%
5%
2%
0%
0%
100%

Nizamnamә Kapitalı

Qrupun nizamnamә kapitalı yalnız baş müәssisәnin nizamnamә kapitalından ibarәtdir. Baş müәssisә “Synergy Group” ASC 25 yanvar 2010-cu il tarixindә Azәrbaycan Respublikasında açıq sәhmdar cәmiyyәt
kimi dövlәt qeydiyyatına alınmışdır. Qrupun tәsdiq edilmiş nizamnamә kapitalı hәr birinin nominal dәyәri 2
AZN olan (2014: hәr bir sәhmin nominal dәyәri 2 AZN) 7,500,000 әdәd adi sәhmdәn (2014: 7,500,000
әdәd adi sәhm) ibarәt olmaqla, 15,000,000 AZN tәşkil edir. Hәr bir adi sәhm üzrә sәhmdara bir sәs hüququ
verilir. 7 yanvar 2014-cü il tarixindә Qrupun sәhmdarları әlavә olaraq 35,000,000 AZN mәblәğindә sәhm
buraxmaqla, Qrupun nizamnamә kapitalını 50,000,000 AZN-dәk artırmaq qәrarını tәsdiqlәmişlәr. 31
dekabr 2015-ci il tarixinә 29,877,050 AZN mәblәğindә sәhmlәr Qrupun mövcud sәhmdarları tәrәfindәn
ödәnilmiş, lakin hәlә nizamnamә kapitalı kimi qeydiyyata alınmamış vә Qrupun konsolidasiya edilmiş
maliyyә hesabatlarında әlavә ödәnilmiş kapital kimi tanınmışdır. Qrupun sәhmdarları buraxılmış sәhmlәrin
qalan hissәsini sәhmlәrin buraxıldığı gündәn etibarәn 4 il 11 ay әrzindә almaq hüququna malikdir.
31 dekabr 2015-ci vә 31 dekabr 2014-cü il tarixlәrinә Baş Müәssisәnin sәhmdarları aşağıda әks etdirilir:
31 dekabr 2015
Tәdavüldә olan
%
sәhmlәrin sayı

Mәblәğ
AZN ilә

31 dekabr 2014
Tәdavüldә olan
%
sәhmlәrin sayı

Mәblәğ
AZN ilә

Cәnab Әşrәf Kamilov
Cәnab Sәid Әliyev

7,425,000
75,000

99% 14,850,000
1%
150,000

7,425,000
75,000

99%
1%

14,850,000
150,000

Cәmi nizamnamә kapitalı

7,500,000

100% 15,000,000

7,500,000

100%

15,000,000
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Borc Öhdәliklәri
31 dekabr
2015

31 dekabr
2014

15,000,000
2,653,235
14,058,265

114,234
2,137,080

Uzunmüddәtli borc öhdәliklәri
Atabank ASC-dәn götürülmüş uzunmüddәtli kreditlәr
Azәrbaycan İpoteka Fondundan götürülmüş kreditlәr – milli valyutada
Digәr dövlәt fondlarından götürülmüş kreditlәr – milli valyutada

124,850,412
7,121,862
198,740

137,463,500

Cәmi borc öhdәliklәri

163,882,514

139,714,814

Qısamüddәtli borc öhdәliklәri
ARMB-dәn götürülmüş kreditlәr
Hesablanmış ödәnilәcәk faizlәr
Qısamüddәtli borclar vә bank overdraftları
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Kreditor Borcları
31 dekabr
2015

31 dekabr
2014

Kreditor borcları
Alınmış әsas vәsaitlәr üzrә öhdәliklәr

60,791,085
123,944

2,418,732
50,032

Kreditor borclarına daxil olan cәmi maliyyә öhdәliklәri

60,915,029

2,468,764

2,916,964
478,956
2,245,426

1,098,244
304,207
417,394

66,556,375

4,288,609

Alınmış avans ödәnişlәri
İşçilәrә ödәnilәcәk mәblәğlәr
Sair
Cәmi kreditor borcları

Kreditor borclarının әhәmiyyәtli hissәsi AZN ilә ifadә olunmuşdur.
20

Gәlirlәrin Kateqoriyalar üzrә Tәhlili
2015

2014

Faiz gәlirlәri
Haqq vә komissiya gәlirlәri
Tikinti materiallarının satışı
Tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
İT xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
Karton mәhsullarının satışı
Sair

4,838,133
375,549
11,610,810
3,791,977
2,905,922
1,154,843
1,153,168
1,884,428

5,929,544
4,160,719
2,588,968
1,159,816
1,072,463
1,787,458

Cәmi gәlirlәr

27,714,830

16,698,968

2015

2014

1,851,494
152,713
6,108,150
4,438,684
2,404,698
800,328
828,682
750,128
206,675
906,337

5,575,918
5,132,982
1,828,327
965,010
916,755
385,581
323,563
229,426
214,941

18,447,889

26,882,084
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Satışların vә Xidmәtlәrin Maya Dәyәri

Faiz xәrclәri
Haqq vә komissiya xәrclәri
İşçi heyәti üzrә xәrclәr
İstifadә edilmiş materiallar
Amortizasiya xәrclәri
Bioloji aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi
Yığılmış mәhsulların әdalәtli dәyәri
Kommunal xәrclәr
Subpodratçılar tәrәfindәn göstәrilmiş xidmәtlәr üzrә xәrclәr
Nәqliyyat xәrclәri
Sair
Cәmi satışların vә xidmәtlәrin maya dәyәri

İşçi heyәti üzrә xәrclәrә 1,101,470 AZN (2014: 1,005,493 AZN) mәblәğindә sosial sığorta ödәnişlәri
daxildir.
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İnzibati vә Sair Әmәliyyat Xәrclәri
2015

Әsas vәsaitlәrin dәyәrsizlәşmәsi
İşçi heyәti üzrә xәrclәr
Marketinq, reklam vә tanıtma xәrclәri
Amortizasiya xәrclәri
Nәqliyyat xәrclәri
Mal-material ehtiyatlarının dәyәrsizlәşmәsi
Debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi
Peşәkar xidmәt haqları
Mәnfәәt vergisindәn başqa digәr vergilәr
İcarә xәrclәri
Mühafizә xәrclәri
İstifadә edilmiş tәsәrrüfat materialları
Ezamiyyә xәrclәri
Tәmir vә texniki xidmәt xәrclәri
Ofis xәrclәri
Yanacaq xәrclәri
Bank komissiyaları
Kommunal xәrclәr
Әsas vәsaitlәrin silinmәsi üzrә zәrәr
Sığorta xәrclәri
Rabitә xәrclәri
Sponsorluq xәrclәri
Tәlim xәrclәri
Araşdırma xәrclәri
ӘDV üzrә debitor borcun dәyәrsizlәşmәsi
Sair
Cәmi inzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri

192,009
7,974,247
4,231,455
2,753,243
3,801,505
788,557
629,562
1,314,235
668,255
1,223,457
173,056
281,146
153,453
244,545
247,767
220,614
288,233
222,224
7,266
239,031
206,816
109,111
2,293
199,312
1,546,563
27,717,955

2014
26,656,417
8,214,605
5,184,450
3,790,812
2,499,159
1,035,041
949,933
882,945
879,432
765,142
439,094
353,742
335,018
282,675
253,836
250,897
249,888
243,773
232,596
221,153
172,584
1,944,732
55,837,924

İşçi heyәti üzrә xәrclәrә 1,437,979 AZN (2014: 1,481,322 AZN) mәblәğindә sosial sığorta ödәnişlәri
daxildir.
23

Maliyyә Xәrclәri

Borc öhdәliklәri üzrә faiz xәrclәri
Kapitallaşdırılmış faiz xәrclәri çıxılmaqla
Cәmi mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınmış maliyyә xәrclәri

24

2015

2014

10,536,092
(679,598)

2,480,693
(459,695)

9,856,494

2,020,998

Mәnfәәt Vergisi

Mәnfәәt vә ya zәrәrdә qeydә alınmış mәnfәәt vergisi xәrcinә aşağıdakı komponentlәr daxildir:
2015

2014

Cari il üzrә mәnfәәt vergisi
Tәxirә salınmış vergi

(2,448,564)
(28,825)

(269)
232,029

İl üzrә mәnfәәt vergisi faydası/(xәrci)

(2,477,389)

231,760
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Mәnfәәt Vergisi (davamı)

Gözlәnilәn vә faktiki tәtbiq edilәn vergi xәrclәrinin üzlәşdirilmәsi aşağıda göstәrilir:
2015
Vergidәn әvvәlki zәrәr
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş 20% dәrәcә ilә hesablanmalı olan
vergi krediti (2014: 20%):
Vergi mәqsәdlәri üçün çıxılmayan xәrclәrin vә ya vergiyә
cәlb edilmәyәn gәlirlәrin vergi effekti:
- Vergidәn azad edilәn gәlirlәr
- Gәlirdәn çıxılmayan xәrclәr
- Gәlirlәrinә әsasәn vergiyә cәlb edilәn müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәri
Vergitutmadan azad olan müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәri
Silinmiş qrupdaxili әmәliyyatların effekti
İl üzrә keçmiş illәrin tanınmamış vergi zәrәrlәri
Vergi bazasını azaldan tanınmamış müvәqqәti fәrqlәr
Әvvәlki illәrdә tanınmamış vergi bazasını azaldan müvәqqәti fәrqlәrin
istifadәsi
Keçmiş illәrin tanınmamış vergi zәrәrlәrinin istifadәsi
10% dәrәcә ilә vergiyә cәlb olunan asılı vә birgә müәssisәlәrin
maliyyә nәticәlәri
İl üzrә mәnfәәt vergisi faydası/(xәrci)

2014

(73,260,381)

(66,775,972)

14,652,076

13,355,194

(516,867)
(326,620)
(207,578)
(502,581)
(16,878,120)
(4,621,472)

(155,611)
(666,945)
(604,399)
(250,000)
(5,169,995)
(6,454,381)

5,240,703
536,291

128,917

146,780

48,980

(2,477,388)

231,760

Qrupun gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş istifadә olunmamış vergi zәrәrlәri ilә bağlı tanınmamış potensial tәxirә
salınmış vergi aktivlәrinin mәblәği 144,405,192 AZN (2014: 61,824,066 AZN) tәşkil etmişdir. Gәlәcәk
dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәrinin istifadә müddәti aşağıdakı cәdvәldә әks etdirilir:
2015
Gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәrinin istifadә müddәti:
- 31 dekabr 2016
- 31 dekabr 2017
- 31 dekabr 2018
- 31 dekabr 2019
- 31 dekabr 2020
Cәmi gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәri

2014

7,442,886
8,170,246
18,551,485
25,849,975
84,390,600

7,442,886
8,170,246
18,551,485
25,849,975

144,405,192

60,014,592

Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinә әsasәn bir dövrdә yaranmış vergi zәrәrlәri beş ilәdәk
davam edәn sonrakı dövrә keçirilә bilәr.
BMHS vә Azәrbaycanın yerli vergi qanunvericiliyi arasındakı fәrqlәr nәticәsindә maliyyә hesabatlarının
hazırlanması vә mәnfәәt vergisinin hesablanması mәqsәdilә aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәri arasında
müvәqqәti fәrqlәr әmәlә gәlir. Bu müvәqqәti fәrqlәr üzrә hәrәkәtlәrin vergi effekti aşağıda göstәrilir vә 20%
(2014: 20%) dәrәcәsindә qeydә alınır.
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Mәnfәәt Vergisi (davamı)
1 yanvar
2015

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvәqqәti fәrqlәrin
vergi effekti vә keçmiş illәrin vergi zәrәri
Gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәri
İstifadә edilmәmiş mәzuniyyәt günlәri üzrә ehtiyat
Әsas vәsaitlәr
Ddebitor borcları

Mәnfәәt vә ya
zәrәrә xәrc/(gәlir)
kimi yazılmışdır

31 dekabr
2015

68,375
59,311
2,265
5,133

76,435
(18,394)
1,853
(44,449)

144,810
(13,261)
4,118
14,862

135,084

15,445

150,529

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvәqqәti fәrqlәrin
vergi effekti
Debitor borcları
Әsas vәsaitlәr
Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
Sair

(48,617)
(9,185)
(235,043)
(47,535)

102,509
(146,780)
(1)

53,892
(9,185)
(381,823)
(47,535)

Tәxirә salınmış vergi öhdәliyi

(340,380)

(44,272)

(384,651)

Tәxirә salınmış vergi aktivi

1 yanvar
2014

Mәnfәәt vә ya
zәrәrә xәrc/(gәlir)
kimi yazılmışdır

31 dekabr
2014

90,320
22,970
1,086
(65,283)

(21,945)
36,341
1,179
70,416

68,375
59,311
2,265
5,133

49,093

85,991

135,084

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvәqqәti fәrqlәrin
vergi effekti
Mal-material ehtiyatları
Debitor borcları
Әsas vәsaitlәr
Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
Sair

87,483
74,146
(468,445)
(186,061)
6,459

(87,483)
(122,763)
459,260
(48,982)
(53,994)

(48,617)
(9,185)
(235,043)
(47,535)

Tәxirә salınmış vergi öhdәliyi

(486,418)

146,038

(340,380)

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvәqqәti fәrqlәrin
vergi effekti vә keçmiş illәrin vergi zәrәri
Gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәri
İstifadә edilmәmiş mәzuniyyәt günlәri üzrә ehtiyat
Әsas vәsaitlәr
Ddebitor borcları
Tәxirә salınmış vergi aktivi

Qrupun cari strukturu vә Azәrbaycanın vergi qanunvericiliyi baxımından ayrı-ayrı qrup müәssisәlәrinin
vergi zәrәrlәri vә cari vergi aktivlәri digәr müәssisәlәrin cari vergi öhdәliklәri vә vergiyә cәlb olunan
mәnfәәti ilә әvәzlәşdirilә bilmәz vә müvafiq olaraq vergi zәrәri yarandıqda belә vergi hesablana bilәr. Bu
sәbәbdәn tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliklәri yalnız eyni vergi orqanına aid olduqda qarşılıqlı şәkildә
әvәzlәşdirilir.
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Tәәhhüdlәr vә Şәrti Öhdәliklәr

Mәhkәmә proseslәri. Adi fәaliyyәt gedişindә vaxtaşırı olaraq Qrupa qarşı irәli sürülә bilәcәk iddialarla
әlaqәdar olaraq Rәhbәrlik öz tәxminlәrinә, daxili vә peşәkarların mәslәhәtlәrinә әsasәn hesab edir ki, bu
iddialarla bağlı heç bir әhәmiyyәtli zәrәr baş vermәyәcәkdir vә müvafiq olaraq 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü
il tarixlәrinә hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında zәrәrlәrin ödәnilmәsi üçün hәr hansı ehtiyat
yaradılmamışdır.
Şәrti vergi öhdәliklәri. Azәrbaycan Respublikasının vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyi müxtәlif
şәrhlәrә vә tez-tez baş verә bilәn dәyişikliklәrә mәruz qalır. Qrupun әmәliyyatları vә fәaliyyәti ilә bağlı bu
cür qanunvericiliyә dair rәhbәrliyin mövqeyi müvafiq vergi orqanları tәrәfindәn sual altına qoyula bilәr.
Bunun nәticәsindә Qrupa qarşı böyük mәblәğdә әlavә vergilәr, cәrimәlәr vә faizlәr hesablana bilәr. 31 dekabr
2001-ci il tarixindә tamamlanan maliyyә ilindәn başlayaraq vergi orqanları tәrәfindәn vergi ödәyicisinin son
üç tәqvim ilindәn çox olmayan fәaliyyәti yoxlanıla bilәr. Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin bu
maddәsi prospektiv olaraq tәtbiq edilir, yәni 2001-ci ildәn әvvәlki maliyyә illәrinә aid edilmir. Müәyyәn hallarda
yoxlama daha artıq dövrlәri әhatә edә bilәr.
Qrup rәhbәrliyi hesab edir ki, onun tәrәfindәn müvafiq qanunvericiliyin şәrhi düzgündür vә vergi, xarici
valyuta vә gömrük qanunvericiliyi ilә bağlı Qrupun mövqelәri dәyişilmәyәcәkdir. Müvafiq olaraq, 31 dekabr
2015-ci il tarixinә potensial vergi öhdәliklәri üzrә hәr hansı ehtiyat yaradılmamışdır (31 dekabr 2014:
potensial vergi öhdәliklәri üzrә ehtiyat yaradılmamışdır).
Kapital mәsrәflәri ilә bağlı öhdәliklәr. 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il tarixlәrinә Qrupun binaları vә
avadanlıqları ilә әlaqәdar kapital mәsrәflәri ilә bağlı müqavilә öhdәliklәri olmamışdır.
Әmәliyyat lizinqi ilә bağlı öhdәliklәr. 31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il tarixlәrinә Qrupun әmәliyyat lizinqi
ilә bağlı әhәmiyyәtli öhdәliklәri olmamışdır.
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Nәzarәt Olunmayan İştirak Payı

Hәr bir törәmә müәssisәnin Qrup üçün әhәmiyyәtli olan nәzarәt olunmayan iştirak payı haqqında mәlumat
aşağıdakı cәdvәldә tәqdim edilir:
Fәaliyyәt
göstәrdiyi ölkә
(fәrqlidirsә, tәsis
edildiyi ölkә)

Nәzarәt
Nәzarәt
olunmayan
olunmayan
iştirak payı iştirak payına
aid olan
sәsvermә
hüquqları

Nәzarәt
olunmayan
iştirak
payına aid
olan
mәnfәәt vә
ya zәrәr

Törәmә
müәssisәdә
yığılmış
nәzarәt
olunmayan
iştirak payı

31 dekabr 2015-ci il tarixindә
tamamlanan il
"AAC" MMC
"Caspian Agro" MMC
"Caspian Coast Winery and
Vineyards" MMC
“Azәrbaycan Universiteti”
"Zәyәmkәndmaş" ASC
"Caspian Development Bank"
ASC
"Azorchid" MMC

Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası

61%

61%

(44,285,473)

(69,149,458)

50%

50%

-

(1,131,571)

50%

50%

(941,384)

(1,320,264)

10%

10%

7,845

9,831

49%

49%

(84,876)

(1,524,595)

0%

0%

8,446

52,619

30%

30%

21,440

113,671

(45,274,002)

(72,949,767)

CӘMI
31 dekabr 2014-cü il tarixindә
tamamlanan il
"AAC" MMC
"Caspian Agro" MMC
"Caspian Coast Winery and
Vineyards" MMC
“Azәrbaycan Universiteti”
" Zәyәmkәndmaş" ASC
"Azorchid" MMC
CӘMI

Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası
Azәrbaycan
Respublikası

61%

61%

(25,350,968)

(24,311,946)

50%

50%

(738)

(1,131,571)

50%

50%

(4,004,241)

(378,880)

10%

10%

(34,262)

1,986

49%

49%

(862,597)

(1,439,719)

30%

30%

89,955

92,230

(30,162,851)

(27,167,900)
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Nәzarәt Olunmayan İştirak Payı (davamı)

31 dekabr 2015-ci vә 2014-cü il tarixlәrinә qeyd olunan törәmә müәssisәlәr ilә bağlı ümumilәşdirilmiş
maliyyә mәlumatları aşağıda göstәrilir:
Cari aktivlәr

Uzunmüddәtli
aktivlәr

Cari
öhdәliklәr

Uzunmüddәtli
öhdәliklәr

Gәlirlәr

Mәnfәәt/
(zәrәr)

Pul
vәsaitlәrinin
hәrәkәti

31 dekabr 2015-ci il
tarixindә tamamlanan il
"AAC" MMC
"Caspian Agro" MMC
"Caspian Coast Winery
and Vineyards" MMC
“Azәrbaycan Universiteti”
"Zәyәmkәndmaş" ASC
"Azorchid" MMC
"Caspian Development
Bank" ASC

26,404,141
2,177

13,929,508
4,645

9,493,639
28,402

119,500,412
-

8,016,257
-

(72,599,133)
-

440,047
-

5,710,693
515,942
9,607,126
111,640,008

333,016
884,252
15,938,212
14,733,931

211,965
1,062,942
9,799,235
16,430,818

198,076
(2,945)
51,477,571

351,726
3,795,212
3,594,553
5,260,816

(1,882,767)
78,448
(173,216)
8,445,550

(1,371)
28,939
59,308
15,857,072

403,475

25,900

13,591

-

172,671

71,467

(57,044)

154,283,562

45,849,464

37,040,592

171,173,114

21,191,235

(66,059,651)

16,326,951

"AAC" MMC
"Caspian Agro" MMC
"Caspian Coast Winery
and Vineyards" MMC
“Azәrbaycan Universiteti”
"Zәyәmkәndmaş" ASC
"Azorchid" MMC

10,526,315
2,177

15,689,956
4,645

1,808,222
28,402

60,000,000
-

5,929,544
-

(41,558,964)
(1,476)

(167,418)
(596)

5,693,877
1,000,705
1,615
336,209

278,464
767,275
17,746,069
30,420

13,591
808,551
2,304,342
13,591

11,747,772
99,564
-

271,364
4,160,719
396,346

(8,008,482)
(342,620)
(1,760,403)
299,851

(65,738)
(1,436,876)
1,273
(5,157)

CӘMİ

17,560,898

34,516,829

4,976,699

71,847,336

10,757,973

(51,372,094)

(1,674,512)

CӘMI
31 dekabr 2014-cü il
tarixindә tamamlanan il
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Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi

Qrup daxilindә risklәrin idarә edilmәsi funksiyası maliyyә risklәri, әmәliyyat vә hüquqi risklәr ilә әlaqәdar
hәyata keçirilir. Maliyyә risklәrinә bazar riski (o cümlәdәn valyuta riski, faiz dәrәcәsi riski vә digәr qiymәt
risklәri), kredit riski vә likvidlik riski daxildir. Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi funksiyasının әsas mәqsәdi
risk limitlәrinin müәyyәn edilmәsi vә bu limitlәrә riayәt edilmәsidir. Әmәliyyat vә hüquqi risklәrin idarә
edilmәsindә mәqsәd bu risklәrin azaldılması üçün nәzәrdә tutulan daxili qayda vә prosedurlara müvafiq
qaydada riayәt edilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
Kredit riski. Maliyyә alәti üzrә bir tәrәf öz öhdәliyini yerinә yetirә bilmәmәsi nәticәsindә digәr tәrәfә
maliyyә zәrәri vurduqda, Qrup kredit riskinә mәruz qalır. Kredit riski Qrupun kredit şәrtlәri ilә mәhsul
satışları vә maliyyә aktivlәrinin yaranmasına sәbәb olan qarşı tәrәflәrlә aparılan digәr әmәliyyatlar
nәticәsindә yaranır.
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Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davamı)

Aktivlәrin növlәri üzrә Qrupun mәruz qaldığı kredit riskinin maksimum sәviyyәsi maliyyә vәziyyәti haqqında
hesabatda maliyyә aktivlәrinin balans dәyәri ilә әks etdirilir:
31 dekabr
2015

31 dekabr
2014

83,711,340
17,459,543
13,522,525

1,598,272
2,917,170

Cәmi balans üzrә risklәr

114,693,408

4,515,442

Cәmi kredit riskinin maksimal sәviyyәsi

114,693,408

4,515,442

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar (Qeyd 11)
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri (Qeyd 15)
Debitor borcları (Qeyd 12)

Qrup öz pul vәsaitlәrini Qrupun ümumi nәzarәtindә olan nüfuzlu maliyyә tәşkilatında - “Atabank” ASC-dә
saxlayır. Qrup hesablarının olduğu bankın statusuna daim nәzarәt edir. Debitor borcları әsasәn yerli
müştәrilәr ilә yaranmış qalıqlardan ibarәtdir. Hazırkı maliyyә hesabatlarında artıq tanınmış dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyatdan başqa, Qrup mövcud debitorlarla bağlı yüksәk kredit riskinә mәruz qalmadığını hesab edir.
Bazar riski. Qrup bazardakı ümumi vә spesifik dәyişikliklәrә mәruz qalan (a) xarici valyuta (b) faiz
hesablanan aktiv vә öhdәliklәr vә (c) malların qiymәtlәri ilә әlaqәdar bazar riskinә mәruz qalır. Belә bazar
risklәrinin azaldılmasında әsas mәqsәd risklәr üzrә mәnfәәti optimallaşdıraraq onları tәnzimlәmәk vә idarә
etmәkdir. Qrup malların alınması vә satılması ilә bağlı daha düzgün qәrarların qәbul edilmәsi mәqsәdilә
malların qiymәtinә müntәzәm olaraq nәzarәt etmәk üçün bazar hesabatlarından vә daxili ekspertlәrdәn
istifadә edir. Qrup xammal vә hazır mәhsulların (malların qiymәt riski) qiymәtlәri, xarici valyuta mәzәnnәlәri
vә faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrin Qrupun maliyyә aktivlәri, öhdәliklәri vә gözlәnilәn gәlәcәk pul
vәsaitlәrinin hәrәkәtinә mәnfi tәsiri ilә әlaqәdar bazar qiymәtlәrindәki dәyişikliklәrә mәruz qalır.
Valyuta riski. Valyuta riski әsasәn gәlәcәk kommersiya әmәliyyatlarından, elәcә dә aktiv vә öhdәliklәr
funksional valyutadan fәrqli valyutada ifadә edildikdә, belә aktiv vә öhdәliklәrdәn yaranır.
Qrupun satışları әsasәn daxili bazarda hәyata keçirilir vә AZN ilә ifadә olunur. Bundan әlavә, monetar
aktivlәr vә monetar öhdәliklәrin әhәmiyyәtli hissәsi AZN ilә ifadә olunur. Bu sәbәbdәn Qrupun xarici valyuta
mәzәnnәlәri üzrә mәruz qaldığı risk әhәmiyyәtli deyildir.
Faiz dәrәcәsi riski. Qrup dәyişkәn faizli maliyyә öhdәliklәrinә malik deyildir.
Faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәr әsasәn sabit faizli borcların әdalәtli dәyәrini dәyişdikdә borc öhdәliklәrinә
tәsir göstәrir. Rәhbәrlik Qrupun mәruz qaldığı risklәrin sabit vә ya dәyişkәn faizli olmasını müәyyәn etmәk
üçün rәsmi siyasәtә malik deyil. Lakin yeni borc öhdәliklәrinin cәlb edilmәsi zamanı rәhbәrlik ödәniş
tarixinәdәk gözlәnilәn müddәt әrzindә hәmin borc öhdәliklәri üzrә sabit vә ya dәyişkәn faiz dәrәcәlәrinin
daha әlverişli olacağına dair qәrar qәbul etmәk üçün öz mülahizәlәrindәn istifadә edir.
Әmtәә riski. Qrup rәqabәtli bazar şәraitindә fәaliyyәt göstәrir. Buna baxmayaraq, rәhbәrlik Qrupun әmtәә
strukturunu, bazar mövqeyini vә rәqabәt şәraitini nәzәrә alaraq malların qiymәtlәrindәki dәyişikliklәr ilә
әlaqәdar olaraq әhәmiyyәtli riskә mәruz qalmadığını hesab edir. Hazırda Qrup qiymәtlәrdәki hәr hansı
mümkün dәyişikliklәrin tәsirini azaltmaq mәqsәdilә derivativ maliyyә alәtlәrindәn istifadә etmir.
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Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi (davamı)

Likvidlik riski. Likvidlik riski Qrupun maliyyә öhdәliklәrindәn irәli gәlәn öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsindә
çәtinliklәrlә üzlәşәcәyi riskdir. Qrup hәr gün mövcud olan pul vәsaitlәrindәn istifadә etmәk mәcburiyyәti ilә
qarşılaşır. Likvidlik riski Qrupun rәhbәrliyi tәrәfindәn idarә edilir. Qrup hәr ay pul vәsaitlәrinin hәrәkәtlәri
üzrә proqnozlara nәzarәt edir.
Qrup әsasәn borc öhdәliklәri, hәmçinin kreditor borclarından ibarәt olan davamlı maliyyәlәşdirmә
bazasının saxlanmasına çalışır. Rәhbәrlik, Qrupun likvidlik ehtiyatı üzrә davamlı proqnozlara gözlәnilәn
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә әsasәn nәzarәt edir. Qrupun bütün maliyyә öhdәliklәri qeyri-derivativ maliyyә
alәtlәrindәn ibarәtdir. Aşağıdakı cәdvәldә Qrupun maliyyә öhdәliklәri balans tarixindәn müqavilәdә
nәzәrdә tutulan ödәmә tarixinәdәk qalan dövr üzrә müvafiq ödәmә müddәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir.
Cәdvәldә göstәrilәn mәblәğlәr müqavilәdә nәzәrdә tutulan diskont edilmәmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini
әks etdirir. Diskontlaşmanın tәsiri әhәmiyyәtli olmadığı üçün 12 ay әrzindә ödәnilmәli olan qalıqlar
tәxminәn onların balans dәyәrinә bәrabәrdir.
31 dekabr 2015-ci il tarixinә maliyyә öhdәliklәrinin ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlili aşağıda göstәrilir:

Öhdәliklәr
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn
yerlәşdirilmiş depozitlәr
Borc öhdәliklәri (Qeyd 18)
Kreditor borcları (Qeyd 19)
Cәmi gәlәcәk ödәnişlәr

Tәlәb
edilәnәdәk vә
1 aydan az

1-12 ay
әrzindә

1 ildәn
çox

Cәmi

43,731,227
10,151,144
53,948,673

45,333,883
6,966,356

152,740,219
-

43,731,227
208,225,246
60,915,029

107,831,044

52,300,239

152,740,219

312,871,502

31 dekabr 2014-cü il tarixinә maliyyә öhdәliklәrinin ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlili aşağıda göstәrilir:
Tәlәb
edilәnәdәk vә
1 aydan az

1-12 ay
әrzindә

1 ildәn
çox

Cәmi

Öhdәliklәr
Borc öhdәliklәri (Qeyd 18)
Kreditor borcları (Qeyd 19)

823,241
1,259,914

11,021,909
1,208,850

163,902,589
-

175,747,739
2,468,764

Cәmi gәlәcәk ödәnişlәr

2,083,155

12,230,759

163,902,589

178,216,503
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Kapitalın İdarә Edilmәsi

Qrup idarә olunan cәmi kapitalın nizamnamә kapitalından, әlavә kapital qoyuluşlarından vә
bölüşdürülmәmiş mәnfәәtdәn ibarәt olduğunu hesab edir vә bunları konsolidasiya edilmiş maliyyә
hesabatlarında kapitalda qeydә alır. Kapitalın idarә olunmasında Qrupun mәqsәdi fәaliyyәtin fasilәsizliyini
tәmin etmәklә sәhmdarlar üçün müvafiq gәlirlilik sәviyyәsini tәmin etmәk, digәr tәrәflәrin maraqlarını
qorumaq vә kapital xәrclәrini azaltmağa imkan verәn optimal kapital strukturunu saxlamaqdır.
Qrupun idarә olunan kapital ilә bağlı xüsusi normativ әmsallara riayәt etmәsi tәlәb olunmur.
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Maliyyә Alәtlәrinin Әdalәtli Dәyәri

Әdalәtli dәyәr mәcburi satış vә ya lәğvetmә halları istisna olmaqla, maraqlı tәrәflәr arasında cari әmәliyyat
zamanı maliyyә alәtinin mübadilә edilә bildiyi mәblәği әks etdirir vә әn yaxşı olaraq fәal bazar qiymәti ilә
tәsdiqlәnir.
Maliyyә alәtlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri Qrup tәrәfindәn mövcud bazar mәlumatlarından (әgәr
mövcud olarsa) vә müvafiq qiymәtlәndirmә metodlarından istifadә etmәklә müәyyәn edilmişdir. Lakin,
tәxmin edilәn әdalәtli dәyәrin müәyyәn edilmәsi üçün bazar mәlumatlarını şәrh edәrkәn peşәkar
mülahizәlәr irәli sürmәk tәlәb edilir. Azәrbaycan Respublikasında inkişaf etmәkdә olan bazar
iqtisadiyyatına xas xüsusiyyәtlәr müşahidә olunmaqdadır, lakin iqtisadi şәrtlәr maliyyә bazarlarında
aktivliyin hәcmini mәhdudlaşdırmaqda davam edir. Bazar qiymәtlәri köhnәlmiş ola bilәr vә ya aşağı
qiymәtlәrlә satışın dәyәrini әks etdirә bilәr vә bu sәbәbdәn maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini әks
etdirmәyә bilәr. Maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini müәyyәn edәrkәn Rәhbәrlik bütün mövcud bazar
mәlumatlarından istifadә edir.
Amortizasiya edilmiş dәyәrdә qeydә alınan maliyyә alәtlәri. Maliyyә alәtlәri maliyyә vәziyyәti haqqında
hesabatda amortizasiya edilmiş dәyәrdә qeydә alınır:
31 dekabr 2015
Balans
Әdalәtli
dәyәri
dәyәr
Maliyyә aktivlәri
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar
Banklardan alınacaq vәsaitlәr
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
- Kassa
- Tәlәb edilәnәdәk bank qalıqları
ARMB-dәki qalıqlar (mәcburi ehtiyat
depozitlәrindәn başqa)
Kreditlәr vә debitor borcları
- Debitor borcları
Cәmi amortizasiya edilmiş dәyәrdә
qeydә alınan maliyyә aktivlәri

83,711,340
8,060,610

83,711,340
8,060,610

Cәmi amortizasiya edilmiş dәyәrdә
qeydә alınan maliyyә öhdәliklәri

-

Әdalәtli
dәyәr
-

4,716,146
4,244,616

4,716,146
4,244,616

58,014
1,540,258

58,014
1,540,258

8,498,781

8,498,781

-

-

13,522,525

13,522,525

2,917,170

2,917,170

122,754,018

122,754,018

4,515,442

4,515,442

31 dekabr 2015
Balans
Әdalәtli
dәyәri
dәyәr
Maliyyә öhdәliklәri
- Borc öhdәliklәri
- Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn
yerlәşdirilmiş depozitlәr
- Kreditor borcları

31 dekabr 2014
Balans
dәyәri

31 dekabr 2014
Balans
Әdalәtli
dәyәri
dәyәr

163,882,514

163,882,514

139,714,814

139,714,814

43,731,227
60,915,029

43,731,227
60,915,029

2,468,764

2,468,764

268,528,770

268,528,770

142,183,578

142,183,578
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“Synergy Group” MMC
31 dekabr 2015-ci il tarixinә Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatları üzrә Qeydlәr
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
30

Maliyyә Alәtlәrinin Qiymәtlәndirmә Kateqoriyaları üzrә Tәqdim Edilmәsi

BMS 39, Maliyyә Alәtlәri: Tanınması vә Qiymәtlәndirilmәsi Standartına uyğun olaraq, Qrup maliyyә
aktivlәrini aşağıdakı kateqoriyalara tәsniflәşdirir: (a) kreditlәr vә debitor borcları; (b) satıla bilәn maliyyә
aktivlәri; (c) ödәniş tarixinәdәk saxlanılan maliyyә aktivlәri vә (d) mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli
dәyәrdә әks etdirilәn maliyyә aktivlәri (“MZӘD”). “Mәnfәәt vә ya zәrәr vasitәsilә әdalәtli dәyәrdә әks
etdirilәn maliyyә aktivlәri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) ilkin tanınma zamanı bu kateqoriyaya
aid edilmiş aktivlәr vә (ii) ticarәt üçün maliyyә aktivlәri. Bundan әlavә, maliyyә lizinqi üzrә debitor borcları
ayrıca kateqoriyada göstәrilir.
31 dekabr 2015-ci il tarixinә maliyyә aktivlәrinin növlәri ilә yuxarıda qeyd edilәn qiymәtlәndirmә
kateqoriyalarının üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
Kreditlәr vә
debitor borcları
AKTİVLӘR
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar (Qeyd 11)
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri (Qeyd 15)
Debitor borcları (Qeyd 12)
CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ

83,711,340
17,459,543
13,522,525
114,693,408

31 dekabr 2014-cü il tarixinә maliyyә aktivlәrinin növlәri ilә yuxarıda qeyd edilәn qiymәtlәndirmә
kateqoriyalarının üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
Kreditlәr vә
debitor borcları
AKTİVLӘR
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri (Qeyd 15)
Debitor borcları (Qeyd 12)

1,598,272
2,917,170

CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ

4,515,442

Qrupun bütün maliyyә öhdәliklәri amortizasiya edilmiş dәyәrdә qeydә alınır.
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