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Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

5-58-ci sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edir.  1 

Min Azәrbaycan Manatı ilә Qeydlәr 31/12/2017 31/12/2016 

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 4 5,389,626 5,885,213 
Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә hesablaşmalar 5 370,827 364,399 
Ticarәt qiymәtli kağızları 6 6,250,456 4,212,232
Törәmә maliyyә alәtlәri 7 123 2,191 
İnvestisiya qiymәtli kağızları 8  10,063,245 10,522,619 
Banklara verilmiş kreditlәr 9 400,869 4,061,362 
Dövlәtin borc öhdәliklәri 31 - 244,240 
Torpaq, tikili, avadanlıqlar  10 50,390 55,075
Qeyri-maddi aktivlәr 11 44,433 43,639 
Sair maliyyә aktivlәri 12 8,059 121,223 
Sair aktivlәr 13  57,526 51,870 

Cәmi aktivlәr 22,635,554 25,564,063

ÖHDӘLİKLӘR 
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr 14 8,140,238 6,960,778 
Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri 15 4,389,826 5,922,278 
Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 16 1,530,229 2,697,269 
Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 17 2,070,918 3,225,104 
Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 18  36,576 13,569 
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar 19  920,768 108,987 
Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr 5 373,299 366,589 

Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr 20  4,693 4,326 

Törәmә maliyyә alәtlәri 7 1,012 -

Sair maliyyә öhdәliklәri 21 653,531 391,435
Sair öhdәliklәr 22 1,292 1,259

Cәmi öhdәliklәr 18,122,382 19,691,594

KAPİTAL 
Nizamnamә fondu 23 500,000 500,000 
Kapital ehtiyatları 23 500,000 500,000 
Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin yenidәn 
qiymәtlәndirilmәsi üçün ehtiyat fondu (281)  (2,582)
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt 3,513,453 4,875,051 

Cәmi kapital 4,513,172 5,872,469

Cәmi öhdәliklәr vә kapital 22,635,554 25,564,063

19 aprel 2018-ci il tarixindә Bankın İdarә Heyәti adından imzalanmış vә buraxılış üçün 
tәsdiqlәnmişdir. 



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat 

5-58-ci sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edir.  2 

Min Azәrbaycan Manatı ilә Qeydlәr 2017   2016

    
Faiz gәlirlәri 24 159,080  282,315 
Faiz xәrclәri 24 (282,126)  (257,895)

Xalis faiz gәlirlәri/ (zәrәrlәri)  (123,046)  24,420

Haqq vә komissiya gәlirlәri 25 14,126  6,192 
Haqq vә komissiya xәrclәri 26 (3,871)   (3,031)

Xalis haqq vә komissiya gәlirlәri  10,255  3,161

Dövlәt Neft Fondunun transfertlәri üzrә daxilolmalar 27 3,949,485  -
Ticarәt qiymәtli kağızlarının yenidәn qiymәtlәndirilmәsi 
üzrә xalis gәlir/(zәrәr)  28,859  

 
(2,937)

Satış üçün mövcud olan qiymәtli kağızların realizasiyası üzrә xalis 
zәrәr  (3,403)  (7,411)

Törәmә maliyyә alәtlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә xalis 
gәlir/(zәrәr)  (14,726)  

 
8,212 

Resrukturizasiya edilmiş kreditlәrin әdalәtli dәyәrdә tanınması üzrә 
zәrәr  (29,848)  -

Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә 
xalis gәlir/(zәrәr) 28 (204,006)  

 
899,713 

Xarici valyuta әmәliyyatları üzrә xalis gәlir  3,987  10,882 
Sair әmәliyyat gәlirlәri   2,467  1,803 

Dәyәrsizlәşmә üzrә xәrclәr  (42,013)   (477,076)
İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri  29 (64,558)   (59,103)

İl üzrә mәnfәәt  3,513,453  401,664

Sair mәcmu gәlir    
Sonradan mәnfәәt vә ya zәrәrә aid olunacaq maddәlәr    
Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin yenidәn 
qiymәtlәndirilmәsi:    
- Әdalәtli dәyәrdә xalis dәyişiklik  2,301  2,332 
Sonradan mәnfәәt vә ya zәrәrә aid olunacaq maddәlәrin cәmi  2,301  2,332 

İl  üzrә sair mәcmu gәlir  2,301  2,332
İl üzrә cәmi mәcmu gәlir  3,515,754  403,996

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

5-58-ci sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edir.  3 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Qeyd Nizamnamә 
fondu 

Kapital 
ehtiyatları 

Satış üçün nәzәrdә 
tutulan maliyyә 

aktivlәrinin yenidәn 
qiymәtlәndirilmәsi 
üçün ehtiyat fondu 

(Yığılmış 
zәrәr)/Bölüş
dürülmәmiş 

mәnfәәt 

Cәmi 
kapital

        
1 yanvar 2016-cı il tarixinә 
qalıq      500,000  500,000 (4,914) 

  
4,473,387     5,468,473 

       
İl üzrә mәnfәәt  - - - 401,664  401,664 
Sair mәcmu gәlir        
Sonradan mәnfәәt vә ya 
zәrәrә aid olunacaq 
maddәlәr        

Satış üçün nәzәrdә tutulan 
maliyyә aktivlәrinin әdalәtli 
dәyәrindә dәyişiklik  - - 2,332 -  2,332

Sonradan mәnfәәt vә ya 
zәrәrә aid olunacaq 
maddәlәrin cәmi  - - 2,332 -  2,332

Cәmi sair mәcmu gәlir  - - 2,332 -  2,332

İl üzrә cәmi mәcmu gәlir  - - 2,332 401,664  403,996 

31 dekabr 2016-cı il 
tarixinә qalıq  500,000 500,000 (2,582) 4,875,051  5,872,469 

        
İl üzrә mәnfәәt  - - - 3,513,453  3,513,453 
Sair mәcmu gәlir        
Sonradan mәnfәәt vә ya 
zәrәrә aid olunacaq 
maddәlәr        

Satış üçün nәzәrdә tutulan 
maliyyә aktivlәrinin әdalәtli 
dәyәrindә dәyişiklik  - - 2,301 -  2,301 

Sonradan mәnfәәt vә ya 
zәrәrә aid olunacaq 
maddәlәrin cәmi  - - 2,301 -  2,301 

Cәmi sair mәcmu gәlir  - - 2,301 -  2,301 

İl üzrә cәmi mәcmu gәlir  - - 2,301 3,513,453  3,515,754 

 
Dövlәt büdcәsinә ayırmalar  - - - (4,875,051)  (4,875,051) 

31 dekabr 2017-ci il 
tarixinә qalıq  500,000 500,000 (281) 3,513,453  4,513,172 



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

5-58-ci sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsini tәşkil edir.   4 

 
Min Azәrbaycan Manatı ilә Qeydlәr 31/12/2017  31/12/2016 
     
ӘMӘLİYYAT FӘALİYYӘTİ ÜZRӘ PUL VӘSAİTLӘRİNİN 
HӘRӘKӘTİ      
Alınmış faizlәr  227,308           356,406
Ödәnilmiş faizlәr  (277,336)        (257,264)
Alınmış haqq vә komissiyalar  14,126                6,192 
Ödәnilmiş haqq vә komissiyalar  (3,871)             (3,031)
Ticarәt qiymәtli kağızları üzrә xalis gәlirlәr/(ödәnişlәr)  49,945  (19,776)
Törәmә maliyyә alәtlәri üzrә xalis gәlirlәr/(ödәnişlәr)  (11,646)                6,053 
Xarici valyuta әmәliyyatları üzrә xalis gәlirlәr  3,987              10,882
Sair әmәliyyat gәlirlәri  2,467               1,803 
İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri üzrә ödәnişlәr   (51,294)          (45,414)
Әmәliyyat aktiv vә öhdәliklәrindә dәyişikliklәrdәn әvvәl 
әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin hәrәkәti  (46,314)               55,851
     
Әmәliyyat aktivlәrindә (artım)/azalma      
Banklarda yerlәşdirilmiş depozitlәr  -  17,784 
Ticarәt qiymәtli kağızları 6 (1,837,423)   (550,710)
Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә hesablaşmalar  89  20 
Rezident banklara verilmiş kreditlәr   3,527,698          1,333,552 
Sair maliyyә aktivlәri  106,467   (95,146)
Sair aktivlәr  (5,657)  7,436
    
Әmәliyyat öhdәliklәrindә artım/(azalma)      
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr  1,179,460          1,544,027 
Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri  (1,532,452)  5,922,278 
Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr  (1,115,821)   (1,722,065)
Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr  (1,093,012)   (379,181)
Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr  23,578                 7,262 
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar  807,023             108,357
Sair maliyyә öhdәliklәri  (117,987)             70,125 
Sair öhdәliklәr   8,618   (139)
Әmәliyyat fәaliyyәti üzrә daxil olan (istifadә edilәn) pul vәsaitlәri  (95,733)          6,319,451 
     
İNVESTİSİYA FӘALİYYӘTİ ÜZRӘ PUL VӘSAİTLӘRİNİN 
HӘRӘKӘTİ     
İnvestisiya qiymәtli kağızlarının alınması 8 (568,508)   (7,568,355)
İnvestisiya qiymәtli kağızlarının satılması 8 1,029,926  843,894 
Torpaq, tikili, avadanlıqların alınması 10 (2,366)   (2,817)
Qeyri-maddi aktivlәrin alınması 11 (7,008)   (12,104)
Investisiya fәaliyyәti üzrә daxil olan/(istifadә edilәn) pul 
vәsaitlәri  452,044   (6,739,382)

     
MALİYYӘ FӘALİYYӘTİ ÜZRӘ PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ     
Dövlәt Neft Fondunun transfertlәri üzrә daxilolmalar 27 3,949,485  - 
Dövlәt büdcәsinә köçürmәlәr  (4,630,064)  - 
Beynәlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdәliklәrinin artması  198                 1,502 
Beynәlxalq maliyyә institutlarından alınmış borc öhdәliklәrinin 
artması/(ödәnilmәsi)  468  (777)

Maliyyә fәaliyyәti üzrә daxil olan/(istifadә edilәn) pul vәsaitlәri  (679,913)           725
     
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrindә xalis azalma  (323,602)   (419,206)
Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pul vәsaitlәrinә vә onların  
ekvivalentlәrinә tәsiri  (171,985)  

  
516,246 

İlin әvvәlinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri   5,885,213  5,788,173 
İlin sonuna pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  4 5,389,626       5,885,213 

 
 



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 
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1 Giriş 

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanan il üçün 
hazırkı maliyyә hesabatları Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun 
hazırlanmışdır. 

Әsas fәaliyyәt 

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı (bundan sonra “Bank”) Azәrbaycan Respublikasının 
mәrkәzi bankıdır vә Azәrbaycan Respublikasının tam mülkiyyәtindәdir. Bank “Azәrbaycan 
Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” 10 dekabr 2004-cü il tarixli Azәrbaycan Respublikası 
Qanununa (bundan sonra “Qanun”) müvafiq olaraq fәaliyyәt göstәrir.  

Qanunun 4-cü maddәsinә uyğun olaraq Bankın mәqsәdlәri aşağıdakılardır: 

 Bankın әsas mәqsәdi öz sәlahiyyәtlәri daxilindә qiymәtlәrin sabitliyinin tәmin edilmәsidir; 

 Bankın mәqsәdi hәmçinin banklararası mәrkәzlәşdirilmiş vә digәr lisenziyalaşdırılmayan ödәniş 
sistemlәrinin tәşkili vә fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi, habelә bank sisteminin sabitliyinә dәstәyin 
göstәrilmәsindәn ibarәtdir; 

 Mәnfәәt götürmәk Bankın әsas mәqsәdi deyildir. 

Qanunun 5-ci maddәsinә uyğun olaraq Bankın әsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

 Dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini müәyyәn etmәk vә hәyata keçirmәk; 

 Nağd pul dövriyyәsini tәşkil etmәk, Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu 
maddәsinin II hissәsinә vә Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının tәdavülә buraxılmasını vә 
tәdavüldәn çıxarılmasını hәyata keçirmәk; 

 Manatın xarici valyutalara nisbәtdә rәsmi mәzәnnәsini mütәmadi müәyyәn etmәk vә elan etmәk; 

 Valyuta tәnzimini vә nәzarәtini hәyata keçirmәk; 

 Sәrәncamında olan beynәlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlamaq vә idarә etmәk; 

 Hesabat tәdiyyә balansını tәrtib etmәk vә ölkәnin proqnoz tәdiyyә balansının hazırlanmasında 
iştirak etmәk; 

 Ölkәnin icmal (dövlәt vә qeyri-dövlәt) xarici borc statistikasını vә beynәlxalq investisiya balansını 
tәrtib etmәk, mәlumatların ümumilәşdirilmәsini vә yayılmasını tәmin etmәk; 

 Banklararası mәrkәzlәşdirilmiş vә digәr lisenziyalaşdırılmayan ödәniş sistemlәrinin fәaliyyәtini 
tәşkil etmәk, әlaqәlәndirmәk, tәnzimlәmәk vә onların üzәrindә nәzarәti qanuna uyğun olaraq 
hәyata keçirmәk. 

Qanunun 14.1-ci maddәsinә uyğun olaraq Bank müflis elan oluna bilmәz. Kapitalda yaranmış hәr 
hansı çatışmazlıq Qanunun 14.2-ci maddәsinә әsasәn bir maliyyә ili tәxirә salınmaqla dövlәtin 
buraxdığı qiymәtli kağızlar hesabına ödәnilir. 

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә, habelә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdaş çıxdığı 
beynәlxalq müqavilәlәrә müvafiq olaraq, Bank onun sәlahiyyәtlәrinә aid edilәn mәsәlәlәr üzrә xarici 
dövlәtlәrin mәrkәzi bankları ilә qarşılıqlı münasibәtlәrdә, habelә beynәlxalq maliyyә-kredit 
tәşkilatlarında Azәrbaycan Respublikasını tәmsil edir. 

Bank fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәri üzrә xarici dövlәtlәrin mәzkәzi bankları ilә әmәkdaşlıq haqqında 
müqavilәlәr bağlaya bilәr, hәmçinin xaricdә yerlәşәn dövlәt vә özәl mәrkәzi klirinq (prosessinq) 
idarәlәri ilә öz adından vә ona müvafiq sәlahiyyәtlәr verildiyi halda, Azәrbaycan dövlәti adından 
klirinq vә hesablaşmalar haqqında sazişlәr vә başqa müqavilәlәr bağlaya bilәr. 

Bank pul vә valyuta siyasәti sahәlәrindә әmәkdaşlıq mәqsәdi daşıyan beynәlxalq vә regional 
tәşkilatların kapitallarında vә fәaliyyәtlәrindә qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada iştirak edә 
bilәr. 
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1 Giriş, davamı 

31 dekabr 2017-ci il tarixindә Bankın İdarә Heyәti (“İdarә Heyәti”) aşağıdakı üzvlәrdәn ibarәt 
olmuşdur: 

Adı Vәzifәsi 
Cәnab Elman Rüstәmov  Sәdr 
Cәnab Alim Quliyev Sәdrin birinci müavini 
Cәnab Aftandil Babayev Sәdr müavini 
Cәnab Vadim Xubanov Sәdr müavini 

İdarә Heyәtinin sәlahiyyәtlәri qanunun 23 vә 24-cü maddәlәrindә açıqlanmışdır.  

Bankın mәrkәzi aparatı bu ünvanda yerlәşir: Rәşid Behbudov küçәsi 90, Bakı ş, AZ1014, 
Azәrbaycan. Bankın Azәrbaycan Respublikasında altı әrazi idarәsi fәaliyyәt göstәrmişdir (2016: 6). 
31 dekabr 2017-ci il  tarixinә Bankın 575 işçisi olmuşdur (2016: 594). 

Әmәliyyat vә tәqdimat valyutası 

Bankın әmәliyyat valyutası Azәrbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azәrbaycan manatıdır 
(“AZN”) vә maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr başqa valyuta göstәrilmәdiyi halda, AZN-dә әks 
olunmuşdur. 

Bankın әmәliyyat mühiti  

2017-ci ildә Mәrkәzi Bank makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığına yönәldilmiş siyasәt hәyata keçirmiş, 
pul tәklifinin hәcmi iqtisadi artım vә inflyasiya proqnozları, habelә maliyyә bazarlarında gedәn 
proseslәr vә bank sisteminin likvidlik mövqeyi nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnmişdir.  

Dövr әrzindә tәdiyә balansı tarazlaşmış, valyuta ehtiyatlarına tәzyiq azalmış, milli valyutanın xarici 
dәyәri sabitlәşmiş vә inflyasiya gözlәntilәri nisbәtәn sәngimişdir. Bu müsbәt nәticәlәr dәrin 
makroiqtisadi manevr vә çevik koordinasiya olunmuş makroiqtisadi siyasәt çәrçivәsinin tәtbiqi 
sayәsindә mümkün olmuşdur.  

2017-ci il әrzindә Mәrkәzi Bank antiinflyasiya xarakterli pul siyasәti hәyata keçirmişdir. Faiz 
dәhlizinin parametrlәri iqtisadi tsikl göstәricilәri, inflyasiya risklәri balansının tәhlili vә maliyyә 
bazarlarının müxtәlif seqmentlәrindә gedәn proseslәr nәzәrә alınmaqla müәyyәnlәşdirilmişdir. 
Siyasәt qәrarları qәbul edilәrkәn pul siyasәtinin transmissiyası xüsusiyyәtlәri dә nәzәrә alınmış, 
qәrarlar qabaqlayıcı rejimdә qәbul edilmişdir.  

Ümumilikdә, hәyata keçirilәn siyasәt tәdbirlәri nәticәsindә 2017-ci ildә makroiqtisadi sabitliyin tәmin 
olunması istiqamәtindә müsbәt meyillәr formalaşmış vә güclәnmişdir. 
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2 Maliyyә hesabatlarının tәrtib edilmәsinin әsasları 

Qiymәtlәndirmә әsasları 

Bu maliyyә hesabatları satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri, investisiya mülkiyyәti vә  әdalәtli 
dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә alәtlәri istisna olmaqla ilkin dәyәr 
prinsipi әsasında hazırlanmışdır. Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri vә әdalәtli dәyәrinin 
dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә alәtlәri Bank tәrәfindәn әdalәtli dәyәr prinsipi 
әsasında tanınır. 

Ehtimalların vә mülahizәlәrin tәtbiqi 

Rәhbәrlik, MHBS-yә uyğun maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında mühasibat siyasәtlәrini tәtbiq 
etmәklә yanaşı aktiv, öhdәlik, gәlir vә xәrclәrin göstәrilәn mәblәğlәrinә tәsir göstәrәn mülahizә, 
ehtimal vә fәrziyyәlәrdәn istifadә edir. 

Ehtimal vә mülahizәlәr mütәmadi olaraq nәzәrdәn keçirilir vә mühasibat tәxminlәrindә dәyişikliklәr 
hәmin dәyişikliklәr edildiyi dövrdә vә tәsir göstәrdiklәri hәr hansı gәlәcәk dövrlәrdә әks olunur. 

Ehtimallarda vә mühasibat siyasәtlәrinin tәtbiq edilmәsindә vacib mühakimәlәr haqqında mәlumatlar 
aşağıdakı qeydlәrdә әks olunur: 

 Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtimallar – Qeyd 9; 

 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun transfertlәri üzrә daxilolmalar – Qeyd 27. 

3 Әsas uçot siyasәtlәri 

Aşağıdakı uçot siyasәtlәri hazırkı maliyyә hesabatlarında әks olunmuş bütün dövrlәrә ardıcıl olaraq 
tәtbiq olunur. 

Xarici valyuta 

Xarici valyuta ilә hәyata keçirilәn әmәliyyatlar әvvәlcә әmәliyyat tarixindә rәsmi valyuta mәzәnnәsi ilә 
әmәliyyat valyutasına çevrilir. Xarici valyutada olan monetar aktivlәr vә öhdәliklәr hesabat dövrünün 
sonuna rәsmi mәzәnnәdәn istifadә etmәklә әmәliyyat valyutasına çevrilir. Xarici valyuta 
әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsindәn yaranan müsbәt vә mәnfi mәzәnnә fәrqlәri cari ilin mәnfәәt 
vә ya zәrәrindә (“xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә xalis gәlir/(zәrәr)” 
sәtrindә) qeydә alınır. Xarici valyutada ilkin dәyәrlә qiymәtlәndirilәn qeyri-monetar maddәlәr 
әmәliyyatın hәyata keçirildiyi tarixә rәsmi valyuta mәzәnnәlәrinә әsasәn әmәliyyat valyutasına çevrilir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә xarici valyuta qalıqlarının çevrilmәsi üçün istifadә olunmuş әsas mübadilә 
mәzәnnәsi  aşağıdakı kimi olmuşdur: 1 ABŞ dolları = 1.7001 AZN, 1 avro = 2.0307 AZN, 1 funt 
sterlinq = 2.2881 AZN  vә  1 xüsusi  borcalma  hüquqları = 2.4153 AZN  (31 dekabr  2016: 1 ABŞ 
dolları = 1.7707 AZN, 1 avro = 1.8644 AZN, 1 funt sterlinq = 2.1745 AZN vә 1 xüsusi borcalma 
hüquqları = 2.3729 AZN). 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri qısa ödәniş müddәtinә malik pul vәsaitlәrinin әvvәlcәdәn mәlum 
olan mәblәğinә asan çevrilә bilәn vә dәyәrin cüzi dәyişmәsi kimi riskә mәruz qalan qoyuluşlardır. Pul 
vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә - xarici valyutada olan nağd vәsaitlәr vә müxbir hesabların 
bloklaşdırılmamış qalıqları, hәmçinin overnayt depozitlәri dә daxil olmaqla 3 ay vә ya daha az ödәniş 
müddәtinә malik olan depozitlәr daxildir. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri amortizasiya edilmiş 
dәyәrlә әks etdirilir. 

Maliyyә alәtlәri 

Ticarәt qiymәtli kağızları 
Ticarәt qiymәtli kağızları qiymәtlәr vә ya ticarәt marjasında qısamüddәtli dәyişikliklәr hesabına 
mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә alınmış maliyyә aktivlәri vә qısamüddәtli mәnfәәtin әldә edilmәsi üçün 
portfelә daxil edilmiş qiymәtli kağızlardır. Bank qiymәtli kağızları aldıqdan sonra onları qısa müddәt 
әrzindә satmaq niyyәtindә olarsa, hәmin qiymәtli kağızları ticarәt qiymәtli kağızları kimi tәsniflәşdirir.



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 

8 
 

3 Әsas uçot siyasәtlәri, davamı 

Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri 

Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinә Bankın qeyri-müәyyәn müddәt әrzindә saxlamaq 
niyyәti olan vә likvidliyin saxlanması üzrә tәlәblәri vә ya faiz dәrәcәlәri, valyuta mәzәnnәlәri 
habelә qiymәtlәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq sata bilәcәyi investisiya qiymәtli kağızları daxildir. 
Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri әdalәtli dәyәrlә әks etdirilir. 

Kreditlәr vә debitor borcları 

Kreditlәr vә debitor borcları fәal bazarda dövr etmәyәn, ödәnişlәri sabit vә ya müәyyәnlәşdirilә 
bilәn qeyri-törәmә maliyyә aktivlәridir. Onlar dәrhal vә ya qısa müddәtdә satılmaq üçün nәzәrdә 
tutulmur vә әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan qiymәtli kağızlar vә ya 
satış üçün nәzәrdә tutulan qiymәtli kağızlar kimi tәsniflәşdirilmir. Bu aktivlәr effektiv faiz dәrәcәsi 
metodundan istifadә etmәklә amortizasiya olunmuş dәyәrlә әks olunur. 

Әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan, yaxud satış üçün nәzәrdә tutulan 
maliyyә aktivlәrinin tәsnifatı yalnız hәmin aktivlәr kredit vә debitor borcu meyarlarına cavab 
verdikdә vә Bankın onları gәlәcәkdә vә ya ödәniş tarixinәdәk özündә saxlamaq üçün niyyәti vә 
imkanı olduqda dәyişdirilә bilәr. 

Kreditlәr vә debitor borcları kateqoriyasına aid olmayan sair maliyyә aktivlәri, yalnız qeyri-adi 
xarakter daşıyan vә yaxın gәlәcәkdә tәkrarlanması az ehtimal olunan hadisә ilә bağlı olan 
hallarda әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә aktivlәri 
kateqoriyasından çıxarıla bilәr. 

Törәmә maliyyә alәtlәri vә  әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan 
maliyyә alәtlәrinә aid edilmiş aktivlәr әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks 
olunan yaxud ticarәt üçün maliyyә aktivlәri kateqoriyasından çıxarıla bilmәz. 

Maliyyә alәtlәrinin tanınması 

Bank maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda müvafiq maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrini hәr hansı bir 
alәt üzrә müqavilә bağladığı zaman uçota alır.  

Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi 

Maliyyә alәtlәri ilkin tanınma zamanı onun әdalәtli dәyәri vә әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt 
vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә aktivi vә ya öhdәliyi olduqda, hәmin maliyyә aktivinin vә ya 
öhdәliyinin alınmasına vә ya buraxılmasına birbaşa aid edilә bilәn әmәliyyat xәrclәri әlavә 
olunmaqla tanınır. 

İlkin tanınmadan sonra maliyyә aktivlәri, o cümlәdәn törәmә alәtlәr әdalәtli dәyәr әsasında 
qiymәtlәndirilir.  

Amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında qiymәtlәndirilәn kreditlәr vә debitor borcları effektiv faiz 
dәrәcәsi metodu ilә qiymәtlәndirilir. 

Törәmә maliyyә öhdәliklәri istisna olmaqla, bütün maliyyә öhdәliklәri amortizasiya edilmiş dәyәr 
әsasında qiymәtlәndirilir. 

Amortizasiya edilmiş dәyәr 

Amortizasiya edilmiş dәyәr, maliyyә alәti üzrә borcun әsas mәblәğinin ödәnilmәsi çıxılmaqla vә 
hesablanmış faizlәr daxil edilmәklә, maliyyә aktivlәri üçün isә dәyәrsizlәşmә zәrәri üzrә hәr hansı 
silinmәni çıxmaqla ilkin dәyәrini әks etdirir. Hesablanmış faizlәrә ilkin uçot zamanı tәxirә salınmış 
әmәliyyat xәrclәrinin vә effektiv faiz dәrәcәsi 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 edilmiş 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.  
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3 Әsas uçot siyasәtlәri, davamı 

Sonrakı qiymәtlәndirmә nәticәsindә yaranan mәnfәәt vә zәrәr 

Maliyyә aktivinin vә ya öhdәliyinin әdalәtli dәyәrindә dәyişiklikdәn yaranan mәnfәәt vә ya zәrәr 
aşağıdakı qaydada uçota alınır: 

- әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan kateqoriyasına aid edilmiş 
maliyyә aktivinin dәyәrindәki dәyişikliklәr il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrә aid edilir. 

- satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivi üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr aktivin tanınması 
dayandırılanadәk kapitalda sair mәcmu gәlir kimi әks olunur (satış üçün nәzәrdә tutulan 
maliyyә alәtlәrinin keyfiyyәtinin pislәşmәsi nәticәsindә yaranan zәrәr vә faiz gәliri vә ya xәrci 
vә xarici valyutada qalıqların köçürülmәsi üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr istisna olmaqla). Aktivin 
tanınması dayandırıldıqda әvvәlki dövrlәrdә kapitalda әks edilmiş yığılmış mәnfәәt vә ya zәrәr, 
il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibinә aid edilir. Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivi üzrә 
faiz gәlirlәri effektiv faiz dәrәcәsi metodu ilә il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә tanınır. 

Amortizasiya edilmiş dәyәr әsasında tanınmış maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri üzrә mәnfәәt vә ya 
zәrәr, maliyyә aktivi vә ya öhdәliklәri uçotdan çıxarıldıqda vә ya onun keyfiyyәti pislәşdikdә, 
habelә müvafiq amortizasiya hesablanması qaydasında il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks etdirilir. 

Maliyyә aktivlәrinin tanınmasının dayandırılması 

Bank aşağıdakı hallarda maliyyә aktivlәrinin tanınmasını dayandırır: (a) aktivlәr geri alındıqda vә 
ya bu aktivlәrlә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә hüquqların müddәti başa çatdıqda; (b) 
Bank 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 әsaslı şәkildә başqa tәrәfә ötürdükdә vә ya (ii) bu aktivlәrin 
mülkiyyәt hüququ ilә әlaqәdar bütün risk vә faydaları әsaslı şәkildә ötürmәdikdә vә ya 
saxlamadıqda, lakin, hәmin aktivlәr üzrә nәzarәt hüququnu itirdikdә. Nәzarәt, qarşı tәrәfin öz 
mülkiyyәtindә olan aktivi satış üzrә mәhdudiyyәtlәr qoymadan әlaqәli olmayan üçüncü tәrәfә 
satmaq üçün praktiki imkana malik olmadığı hallarda saxlanılır.  

Bank maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda әks edilmiş aktivlәrin ötürülmәsini vә eyni zamanda, 
ötürülәn aktivlәrlә bağlı risklәrin vә faydaların bütövlüklә vә ya qismәn Bankda qalmasını nәzәrdә 
tutan әmәliyyatları hәyata keçirir. Risk vә faydaların bütövlükdә vә ya әhәmiyyәtli hissәsi Bankda 
qaldığı tәqdirdә, ötürülәn aktivlәrin tanınması dayandırılmır. 

Bank maliyyә aktivinin mülkiyyәt hüququ ilә bağlı bütün vә ya әksәr risk vә faydaları özündә 
saxlamamaq vә ya ötürmәmәk şәrti ilә әmәliyyatlar apardıqda, hәmin aktiv üzrә nәzarәt 
hüququnu itirdiyi tәqdirdә, hәmin aktivin tanınmasını dayandırır. 

Bank aktiv üzrә nәzarәt hüquqlarının özündә qalmasını nәzәrdә tutan әmәliyyatlar apararkәn, 
hәmin aktivdә iştirak etdiyi müddәt әrzindә onu uçotda saxlayır. Bankın aktivdә iştirak dәrәcәsi, 
ötürülәn aktivlәrin dәyәrindә baş verәn dәyişikliklәrin tәsirinә nә dәrәcәdә mәruz qalması ilә 
müәyyәn edilir. 

Maliyyә öhdәliklәrinin tanınmasının dayandırılması 

Maliyyә öhdәliyinin (vә ya onun bir hissәsinin) maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda tanınması 
yalnız müqavilәnin şәrtlәri yerinә yetirildikdә, hәmin müqavilәyә xitam verildikdә vә ya müddәti 
başa çatdıqda dayandırılır. 

Bank öz borc öhdәliyini geri aldıqda, hәmin öhdәlik maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatdan 
çıxarılır vә öhdәliyin balans dәyәri ilә ödәnilmiş kompensasiya arasındakı fәrq il üzrә mәnfәәt vә 
ya zәrәrә aid edilir. 

Törәmә maliyyә alәtlәri 

Törәmә maliyyә alәtlәrinә svoplar, fyurçerslәr vә forvardlar daxildir. 

Törәmә maliyyә alәtlәri müqavilә bağlandığı tarixdә olan әdalәtli dәyәrlә uçota alınır vә sonradan 
әdalәtli dәyәr әsasında qiymәtlәndirilir. Müsbәt әdalәtli dәyәri olan törәmә alәtlәr aktivlәrin 
tәrkibindә, mәnfi әdalәtli dәyәri olanlar isә öhdәliklәrin tәrkibindә әks etdirilir. Törәmә maliyyә 
alәtlәrinin әdalәtli dәyәrindә dәyişikliklәr il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә әks etdirilir. 
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Torpaq, tikili vә avadanlıqlar 

Tikili vә avadanlıqlar hәr hansı yığılmış amortizasiya vә ehtiyac yaranarsa, dәyәrsizlәşmә üzrә 
zәrәr çıxılmaqla ilkin dәyәrlә uçota alınır. 

Kiçik hәcmli tәmir vә gündәlik xidmәt xәrclәri çәkildiyi dövrdә xәrcә silinir. Tikili vә avadanlıqların 
әsas hissәlәrinin vә ya komponentlәrinin әvәz edilmәsi xәrclәri kapitallaşdırılır vә әvәz edilmiş 
hissәlәr balansdan silinir. 

Amortizasiya 

Torpaq vә başa çatdırılmamış tikililәr üçün amortizasiya hesablanmır. Digәr әsas vәsaitlәr üzrә 
amortizasiya ayrı-ayrı aktivlәrin hesablanmış faydalı istifadә müddәtlәri üzrә düz xәtt prinsipi 
әsasında illik köhnәlmә dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә, aktivin ilkin dәyәrini onun qalıq dәyәrinәdәk 
azaltmaqla hesablanır. Amortizasiyanın hesablanması aktiv istifadә üçün hazır olduğu tarixdәn 
başlanır. Aktivlәr üzrә tәxmin edilәn faydalı istifadә müddәtlәri aşağıdakı illik köhnәlmә dәrәcәlәri 
ilә müәyyәn olunur: 

 
%

 
Binalar vә qurğular 3 
Mebel vә avadanlıqlar 20-25 
Kompüter vә rabitә avadanlıqları 25 
Nәqliyyat vasitәlәri 15 

Qeyri-maddi aktivlәr 

Bankın bütün qeyri-maddi aktivlәri müәyyәn faydalı xidmәt müddәtinә malik olmaqla әsasәn 
kapitallaşdırılmış proqram tәminatlarından vә lisenziyalardan ibarәtdir. 

Alınmış qeyri-maddi aktivlәrin uçotu yığılmış amortizasiyanın vә keyfiyyәtin dәyәrsizlәşmәsi ilә 
bağlı zәrәr çıxılmaqla ilkin dәyәrlә uçota alınır. 

Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası hәmin aktivlәrin hesablanmış faydalı istifadә müddәti üzrә 
düz xәtt prinsipi әsasında il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında tanınır. Onların tәxmin edilәn 
faydalı istifadә müddәti 1 – 10 il tәşkil edir. 

İnvestisiya mülkiyyәti 

İnvestisiya mülkiyyәti biznesin normal gedişindә satış, yaxud istehsal, malların tәchizi, xidmәtlәr 
zamanı vә ya inzibati mәqsәdlәrlә istifadә üçün deyil, icarә gәliri әldә etmәk vә ya kapitalın 
dәyәrinin artırılması vә ya hәr iki mәqsәd üçün saxlanılan mülkiyyәtdir. İnvestisiya mülkiyyәti 
әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilir vә әdalәtli dәyәrin dәyişmәsindәn yaranan fәrq dövr üzrә mәnfәәt 
vә ya zәrәrdә tanınır vә “sair aktivlәrin” tәrkibindә әks etdirilir.  

Әmlakın istifadәsindә dәyişiklik baş verәrsә, yәni әmlak, material vә avadanlıq kimi yenidәn tәsnif 
olunarsa, yenidәn tәsniflәşdimә tarixinә әmlakın әdalәtli dәyәri, onun uçot dәyәri hesab olunur. 

Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi 

Bank hәr bir hesabat dövrünün sonunda maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun 
dәyәrsizlәşmәsi barәdә obyektiv sübutun olub olmamasını qiymәtlәndirir. Bu cür sübut mövcud 
olduğu tәqdirdә, Bank dәyәrsizlәşmә zәrәrinin mәblәğini müәyyәnlәşdirir. 

Maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupu yalnız o halda dәyәrdәn düşür vә dәyәrsizlәşmә zәrәri 
tanınır ki, maliyyә aktivinin ilkin tanınmasından sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә hadisә (zәrәr 
halları) nәticәsindә dәyәrsizlәşmә barәdә obyektiv sübut meydana çıxsın vә hәmin hadisә (vә ya 
hadisәlәr) etibarlı şәkildә ölçülә bilәn maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun gözlәnilәn 
gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsir etmiş olsun. 
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Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi barәdә obyektiv sübut dedikdә, borcalanın ödәnişi yerinә 
yetirmәmәsi vә ya gecikdirmәsi, kredit müqavilәsi vә ya şәrtlәrinin pozulması, Bankın әks halda 
nәzәrә almayacağı maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun restrukturizasiyası, borcalanın 
vә ya borc verәnin müflis olacağı barәdә göstәricilәr, qiymәtli kağızlar üzrә aktiv bazarın 
mövcudluğunu itirmәsi, aktivlәr qrupu ilә bağlı girov vә ya digәr müşahidә oluna bilәn 
mәlumatların dәyәrinin pislәşmәsi, Bankda borcalanların ödәniş statusunda mәnfi dәyişikliklәr vә 
ya Bankda ödәnişlәrin hәyata keçirilmәmәsi ilә әlaqәdar olan iqtisadi şәraitlәr vә analoji hallar 
nәzәrdә tutulur. 

Satış üçün nәzәrdә tutulan qiymәtli kağızlara qoyulan investisiyalar üzrә dәyәrsizlәşmәnin 
obyektiv sübutu, qiymәtli kağızın әdalәtli dәyәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә vә ya uzun müddәt 
әrzindә azalmasıdır. 

Amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınan maliyyә aktivlәri 

Amortizasiya edilmiş dәyәrlә uçota alınmış maliyyә aktivlәrinә kreditlәr vә sair debitor borcları  
daxildir. Bank, dәyәrsizlәşmәnin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә kreditlәri vә debitor borclarını 
mütәmadi olaraq nәzәrdәn keçirir. 

Bank әvvәlcә hәr biri ayrılıqda әhәmiyyәtli olan kreditlәr vә debitor borcların dәyәrsizlәşmәsinin 
obyektiv sübutlarının mövcud olub-olmadığını, sonra isә hәr biri ayrılıqda әhәmiyyәt kәsb 
etmәyәn kreditlәr vә debitor borcların dәyәrsizlәşmәsinin obyektiv sübutlarının mövcud olub-
olmadığını ayrıca müәyyәn edir.  

Ayrılıqda qiymәtlәndirilmiş kreditlәrin vә debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi üzrә obyektiv 
sübutların olmadığı müәyyәnlәşdirilәrsә, Bank kreditlәri vә debitor borclarını oxşar kredit riski 
xüsusiyyәtlәrinә malik kreditlәr vә debitor borcları qruplarına daxil edir vә kollektiv dәyәrsizlәşmә 
üzrә qiymәtlәndirir. Ayrılıqda dәyәrsizlәşmә üzrә qiymәtlәndirilәn, habelә dәyәrsizlәşmә üzrә 
zәrәrin tanındığı vә ya tanınacağı kreditlәr vә debitor borcları dәyәrsizlәşmә üzrә kollektiv 
qiymәtlәndirilmәyә әlavә edilmir. 

Kreditlәr vә ya debitor borcları üzrә dәyәrsizlәşmә nәticәsindә zәrәrin yarandığına obyektiv 
әsaslar mövcud olduqda, zәrәrin mәblәği, kreditlәr vә ya debitor borcların balans dәyәri ilә ilkin 
effektiv faiz dәrәcәsi hәcmindә diskontlaşdırılmış zәmanәtlәr vә girov hesabına qaytarıla bilәn 
mәblәğlәr dә daxil olmaqla tәxmin edilәn gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtinin cari dәyәri arasındakı 
fәrq kimi әks etdirilir. Müqavilә üzrә gözlәnilәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti, müşahidә edilә bilәn 
faktlara uyğun cari iqtisadi vәziyyәti özündә әks etdirәn düzәlişlәri nәzәrә almaqla keçmiş 
tәcrübәlәrә әsaslanaraq qiymәtlәndirilir. 

Bәzi hallarda kreditlәr vә ya debitor borclar üzrә dәyәrsizlәşmә nәticәsindә yaranmış zәrәrin 
tәxmin edilmәsi üçün tәlәb olunan, müşahidә edilә bilәn mәlumatlar mәhdud xarakter daşıya, 
yaxud artıq cari vәziyyәtә tam aidiyyatı olmaya bilәr. Misal üçün, borcalan ciddi maliyyә çәtinliklәri 
ilә üzlәşir vә analoji borcalanlar üzrә çox az miqdarda tarixi mәlumat vardır. Bu cür hallarda 
dәyәrsizlәşmә nәticәsindә yaranacaq zәrәri hesablamaq üçün Bank öz tәcrübәsindәn vә 
mühakimәsindәn istifadә edir.  

Kreditlәr vә debitor borclarının dәyәrsizlәşmәsi nәticәsindә yaranan bütün zәrәrlәr, il üzrә 
mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә әks etdirilir vә onların tәsnifatı yalnız o zaman dәyişdirilә bilәr ki, 
qaytarıla bilәn mәblәğdә sonradan baş vermiş artımın dәyәrsizlәşmәsi nәticәsindә yaranmış 
zәrәr uçota alındıqdan sonra, baş vermiş hadisә ilә bağlılığı obyektiv surәtdә tәsdiqlәnә bilsin. 

Kreditlәr qaytarıla bilmәdikdә, hәmin kredit üzrә yaradılmış müvafiq ehtiyatlar hesabına 
balansdan silinә bilәr. Bank kreditlәri ümidsiz borc kimi tәsniflәşdirdikdә, kreditin qaytarılması 
üçün bütün mümkün tәdbirlәr görüldükdәn sonra kreditin qalığını vә ehtimal olunan kredit zәrәrlәri 
üzrә müvafiq ehtiyatları balansdan silir.  
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Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri  

İlkin tanınmadan sonra satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin dәyәrdәn düşmәsi baş 
verәrsә vә hәmin aktivin dәyәrsizlәşmәsi üzrә obyektiv sübutlar mövcud olduqda satış üçün 
nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin dәyәrdәn düşmәsi nәticәsindә yaranan vә sair mәcmu 
gәlirlәrdә әks edilmiş yığılmış zәrәr, yenidәn tәsniflәşdirilәrәk il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr 
hesabatının tәrkibinә aid edilir. Sair mәcmu gәlirlәrdәn il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatının 
tәrkibinә aid edilmiş zәrәr mәblәği, aktivin alış dәyәri ilә (әsas mәblәğ üzrә ödәnişlәr vә 
amortizasiya mәblәği çıxılmaqla) әvvәlki dövrlәrdә mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә әks edilmiş 
dәyәrdәn düşmә zәrәri çıxıldıqdan sonra mövcud әdalәtli dәyәr arasındakı fәrqi tәşkil edir.  

Sonrakı dövrlәrdә dәyәrdәn düşmüş, satış üçün nәzәrdә tutulan borc qiymәtli kağızların әdalәtli 
dәyәri artdıqda vә hәmin artımın dәyәrdәn düşmә nәticәsindә yaranmış zәrәr, il üzrә mәnfәәt vә 
ya zәrәrin tәrkibinә aid edildikdәn sonra baş vermiş hәr hansı hadisә ilә bağlılığı obyektiv surәtdә 
nümayiş oluna bildikdә, dәyәrdәn düşmә nәticәsindә yaranmış zәrәr bәrpa olunur vә bәrpa 
olunan mәblәğ il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә әks etdirilir. 

Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr 

Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr Mәrkәzi Bankın funksiyasına uyğun olaraq Bank tәrәfindәn 
buraxılmış kağız vә metal pul nişanlarını әks etdirir. Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr 
maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda nominal dәyәrlә, Bankın xәzinәlәrindәki pul vәsaitlәri 
çıxılmaqla әks etdirilir.  

Әskinas vә sikkәlәr istehsalçıdan tәhvil alındıqdan sonra onların istehsalı üzrә mәsrәflәr Bank 
tәrәfindәn xәrclәrә aid edilir. 

Kredit tәşkilatlarının Banka qaytardıqları әskinaslar vә sikkәlәr dövriyyәdәn çıxarılır vә 
vәziyyәtindәn vә ya qanuni ödәniş vasitәsi statusundan asılı olaraq Bankın ehtiyat fondlarında 
saxlanılır vә balansdankәnar hesablarda әks etdirilir vә ya lәğv edilir. 

Hökumәt idarәlәri vә sair tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 

Hökumәt idarәlәri vә sair tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr, qeyri- törәmә maliyyә öhdәliklәrini әks 
etdirir vә amortizasiya olunmuş dәyәrlә uçota alınır.  

Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 

Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr vә müxbir banklar tәrәfindәn Banka verilmiş nağd pul vә ya 
sair aktivlәr verildiyi tarixdә uçota alınır. Qeyri-törәmә maliyyә öhdәliklәri amortizasiya edilmiş 
dәyәrlә uçota alınır. Banka verilmiş borclar geri alındıqda, hәmin borc öhdәliklәri maliyyә vәziyyәti 
haqqında hesabatdan silinir. 

Pensiya tәminatı vә işçilәrә digәr ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr 

Bank, Azәrbaycan Respublikasının dövlәt pensiya tәminatı sistemindәn әlavә hәr hansı fәrdi 
pensiya tәminatı sisteminә malik deyildir. Bundan әlavә, Bank әmәk fәaliyyәti başa çatdıqdan 
sonra işçilәrә ödәnişlәr vә ya hesablama tәlәb edәn digәr ödәnişlәr aparmır. Bank işçilәrin fәrdi 
әmәk haqlarından vә hesablanmış әmәk haqqı fondundan Azәrbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş hәcmdә vә müddәtdә mәcburi dövlәt sosial sığorta haqlarını 
tutur vә onları dövlәt pensiya fonduna köçürür. İşçilәr tәqaüdә çıxarkәn pensiya tәminatı üzrә 
bütün ödәnişlәr dövlәt pensiya fondları hesabına hәyata keçirilir. 

Nizamnamә fondu vә kapital ehtiyatları 

Bankın kapitalı onun Nizamnamә fondundan vә kapital ehtiyatlarından ibarәtdir.  
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Vergilәr 

Bank Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq, işçilәrin әmәk haqqı üzrә vergi 
agenti kimi ödәmәli olduğu vergilәr vә sosial ödәmәlәr istisna olmaqla, bütün vergilәrdәn azaddır. 

Beynәlxalq Valyuta Fondu vә digәr beynәlxalq maliyyә institutlarında üzvlük 

Bank, “Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” Azәrbaycan Respublikası 
Qanununun 9-cu maddәsinә uyğun olaraq, Azәrbaycan Respublikası Hökumәtinin beynәlxalq 
maliyyә tәşkilatlarında (misal üçün, BVF, Dünya Bankı) üzvlüyü ilә bağlı әmәliyyatlar, o cümlәdәn 
hәmin tәşkilatlara üzvlük haqlarının ödәnilmәsi üzrә vasitәçisi kimi çıxış edir.    

BVF beynәlxalq valyuta münasibәtlәri sahәsindә әmәkdaşlığı, valyuta sisteminin sabitliyini vә 
nizamlı valyuta rejimini dәstәklәmәk, iqtisadi inkişafı vә yüksәk sәviyyәli әmәk mәşğulluğuna 
şәrait yaratmaq, elәcә dә ödәniş balansının tәnzimlәnmәsini asanlaşdırmağa kömәk etmәk üçün 
ölkәlәrә müvәqqәti maliyyә yardımını göstәrmәk mәqsәdilә yaradılmış beynәlxalq tәşkilatdır. 
Prezidentin 1992-ci ildә imzaladığı Fәrmana uyğun olaraq Bank, Azәrbaycanın BVF ilә 
münasibәtlәrindә depozitari kimi, Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi isә maliyyә agenti 
kimi çıxış edir. 

BVF resurslarının әsas mәnbәyi kvotalardır (kapitalda iştirak). BVF öz resurslarını üzvü olan 
ölkәlәrdәn әldә edir. Hәr bir ölkәnin üzvlüyü vә ya kvotası, geniş şәkildә ölkәnin iqtisadi hәcmi 
әsasında vә analoji ölkәlәrin kvotalarını nәzәrә almaqla müәyyәn edilir. Üzvlәrin kvotası BVF ilә 
münasibәtlәrin әsas maliyyә vә tәşkilati aspektlәrini tәsvir edir.   

BVF-yә ödәnilәn üzvlük haqqı xüsusi borcalma hüquqları (XBH) ilә ifadә edilir vә BVF-nin ilin 
sonuna müәyyәn etdiyi mәzәnnә ilә manat ekvivalentindә yenidәn hesablanır. Azәrbaycan 
Respublikası Maliyyә Nazirliyinin BVF kvotası ilә bağlı buraxdığı üzvlük kvotası vә qiymәtli 
kağızlar, Bankın aktiv vә öhdәliklәrini tәmsil etmәdiyi üçün, maliyyә vәziyyәti haqqında hesabata 
daxil edilmir vә maliyyә hesabatlarına dair 5-ci qeyddә açıqlanır. 

Üzv ölkәlәrin likvidliyini dәstәklәmәk mәqsәdilә BVF-dәn alınmış xüsusi paylaşdırmalar Bank 
tәrәfindәn BVF ilә XBH hesablaşmaları üzrә aktiv kimi vә digәr tәrәfdәn Azәrbaycan Hökumәti 
qarşısında öhdәlik kimi qәbul edilmişdir. 

Gәlirlәrin vә xәrclәrin uçota alınması 

Faiz gәlirlәri vә faiz xәrclәrinin uçotu effektiv faiz dәrәcәsi metodundan istifadә etmәklә 
hesablama metodu ilә uçota 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, habelә bütün digәr mükafat vә ya güzәştlәr daxildir.  

Kreditlәrin rәsmilәşdirilmәsi vә kreditlәrin xidmәt olunması haqları vә kreditin ümumi mәnfәәtliliyini 
tәmin edәn digәr haqlar, müvafiq әmәliyyat xәrclәri ilә birlikdә tәxirә salınaraq effektiv faiz 
dәrәcәsi metodu ilә maliyyә aktivin tәxmin edilәn faydalı istifadә müddәti üzrә faiz gәlirlәrindә 
amortizasiya olunur. 

Digәr haqlar, komissiyalar vә digәr gәlir vә xәrc maddәlәri, il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәrdә müvafiq 
xidmәtlәr göstәrildiyi zaman әks olunur. 

Әmәliyyat icarәsi çәrçivәsindә edilmiş ödәnişlәr, icarә müqavilәsinin müddәti üzrә düz xәtt 
prinsipi әsasında il üzrә mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında әks olunur.  

Bankın gәlәcәk fәaliyyәti ilә әlaqәdar heç bir şәrt qoyulmadan, yәni istifadә mәqsәdlәri müәyyәn 
edilmәdәn vә gәlәcәk mәsrәflәrlә birbaşa olaraq bağlı hökumәt subsidiyası onun alındığı hesabat 
dövründә MUBS 20-yә uyğun olaraq mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında tanınır. 
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Qәbul olunmamış yeni standartlar vә onlarla bağlı şәrhlәr 

1 yanvar 2018-ci il tarixinә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik hesabat dövrlәri üçün mәcburi 
xarakter daşıyan vә ya Bank tәrәfindәn vaxtından әvvәl tәtbiq edilmәyәn bәzi yeni standartlar vә 
onlara dair şәrhlәr dәrc olunmuşdur. 

MHBS 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. Yalnız әsas mәblәğin vә faizlәrin ödәnilmәsi tәlәbinә 
cavab vermәyәn vә ya satışı qısa müddәt üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri mәnfәәt 
vә ya zәrәrin tәrkibindә әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilmәlidir (mәsәlәn, törәmә maliyyә 
alәtlәri, ticarәt qiymәtli kağızları). 

 Maliyyә öhdәliklәrinin tәsniflәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı MUBS 39-un әksәr 
tәlәblәri dәyişdirilmәdәn MHBS 9-a köçürülmüşdür. Әsas fәrq ondan ibarәtdir ki, 
müәssisәlәr әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә 
öhdәliklәri ilә bağlı kredit risklәrindәki dәyişikliklәrin tәsirini sair mәcmu gәlirlәrin 
tәrkibindә açıqlamalıdır. 

 MHBS 9 dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәrlәrin tanınması üçün yeni model tәqdim edir: gözlәnilәn 
kredit zәrәrlәri 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 gözlәnilәn kredit zәrәrlәri (ticarәt debitor borcları üçün isә qüvvәdә olduğu bütün 
dövr әrzindә) birbaşa tanımalıdır. Kredit riski әhәmiyyәtli dәrәcәdә artarsa, dәyәrsizlәşmә 
12 aylıq gözlәnilәn kredit zәrәrlәri әvәzinә kreditin qüvvәdә olduğu bütün müddәt üçün 
qiymәtlәndirilir.  

Aşağıdakı cәdvәldә maliyyә aktivlәrinin balans dәyәrinin MUBS 39-a uyğun olaraq 
qiymәtlәndirilmә kateqoriyaları ilә 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn qüvvәyә minәn MHBS 9-a uyğun 
yeni qiymәtlәndirilmә kateqoriyalarının üzlәşdirilmәsi göstәrilir: 
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Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Qiymәtlәndirmә kateqoriyası MUBS 39-a 
uyğun balans 

dәyәri 
(31 dekabr 2017-

ci il tarixinә 
yekun qalıq) 

Tәsir MHBS 9-a 
uyğun balans 

dәyәri 
(1 yanvar 2018-

ci il tarixinә 
ilkin qalıq) 

MUBS 39 MHBS 9 

Yenidәn 
qiymәtlәndirmә 

Yenidәn 
tәsniflәşdirmә 

Gözlәnilәn 
kredit 
itkilәri 

Digәr Mәcburi Könüllü 

      

Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 

Kreditlәr vә debitor 
borcları 

Amortizasiya olunmuş dәyәrdә 
qiymәtlәndirilәn 

5,389,626  
- 

- Mәcburi - 5,389,626   
         

         

Borc qiymәtli kağızlarına 
investisiyalar Ticarәt üçün aktivlәr 

Mәcmu gәlirlәrin tәrkibindә 
әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilәn 5,609,543   

 
- - Mәcburi - 

 
5,609,543 

   

Borc qiymәtli kağızlarına 
investisiyalar 

Ticarәt üçün aktivlәr 
Mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә
әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilәn 

 

640,913   
 

 
-

- Mәcburi - 
 

640,913   
   

Borc qiymәtli kağızlarına 
investisiyalar 

Satış üçün nәzәrdә 
tutulan 

Mәcmu gәlirlәrin tәrkibindә 
әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilәn 

528,145   
 

- 
- Mәcburi - 

 
528,145   

   

Borc qiymәtli kağızlarına 
investisiyalar 

Kreditlәr vә debitor 
borcları 

Amortizasiya olunmuş dәyәrdә 
qiymәtlәndirilәn 9,535,100   - - Mәcburi - 

 
9,535,100   

         
   

Cәmi borc qiymәtli 
kağızlarına investisiyalar   16,313,701   - - Mәcburi - 16,313,701 
    

 

      

         

BVF ilә XBH 
hesablaşmaları  

Kreditlәr vә debitor 
borcları 

Amortizasiya olunmuş dәyәrdә 
qiymәtlәndirilәn 370,827   - - Mәcburi - 370,827   

   

         

Törәmә maliyyә alәtlәri Ticarәt üçün aktivlәr 
Mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә
әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilәn 123   - - Mәcburi - 123   

    
 

     

         

Digәr maliyyә aktivlәri 
Kreditlәr vә debitor 
borcları 

Amortizasiya olunmuş dәyәrdә 
qiymәtlәndirilәn 8,059   - - Mәcburi - 8,059   

     

MHBS 9-a әsasәn "Banklara verilmiş kreditlәr"in uçotu amortizasiya edilmiş dәyәrdә aparılacaqdır. Bankın rәhbәrliyi MUBS 39 vә 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn 
etibarәn qәbul edilәn MHBS 9 standardları әsasında qiymәtlәndirilәn “Banklara verilmiş Kreditlәr”in balans dәyәrindә әhәmiyyәtli fәrqlәrin olmayacağı 
qәnaәtinә gәlmişdir. 

Yeni standart, hәmçinin maliyyә göstәricilәrinin tәqdim olunması ilә bağlı әlavә mәlumatların açıqlanmasına dair tәlәblәri vә dәyişikliklәri özündә әks etdirir. Bu 
tәlәblәr gözlәnildiyi kimi, xüsusilә yeni standartın qәbul olunduğu il әrzindә Bank tәrәfindәn maliyyә alәtlәri ilә bağlı açıqlanan mәlumatların xüsusiyyәtini vә 
hәcmini dәyişdirәcәk. 
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MHBS 15 “Müştәrilәr ilә müqavilәlәrdәn yaranan gәlir” (28 may 2014-cü ildә dәrc olunub 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.  

31 dekabr 2017-ci il tarixindә başa çatan il üzrә Bankın gәlirlәrinin ilkin tәhlilinә, ayrı-ayrı 
müqavilәlәrin şәrtlәrinә vә hәmin tarixdә mövcud olan faktlara vә şәraitә әsasәn Bankın rәhbәrliyi 
yeni standartın 1 yanvar 2018-ci il tarixindәn etibarәn qәbul edilmәsinin maliyyә hesabatlarına 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edәcәyini gözlәmir.  

BMHŞK 22  Xarici valyutada әmәliyyatlar vә qabaqcadan ödәnişlәr (8 dekabr 2016-cı il tarixindә 
dәrc olunub vә 1 yanvar 2018-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә 
minir). Bu şәrh MUBS 21 “Xarici valyuta әmәliyyatları” standartının tәtbiqi zamanı әmәliyyat tarixinin 
müәyyәn edilmәsi mәsәlәsini aydınlaşdırır. Hәmin Şәrh müәssisәnin xarici valyutada müqavilәlәr üzrә 
qabaqcadan ödәnişlәr etdiyi vә ya qәbul etdiyi halda tәtbiq edilir. Şәrhdә qeyd olunur ki, әmәliyyat 
tarixi ilkin ödәnişin hәyata keçirilmәsi vә ya qәbul edilmәsi zamanı yaranan qeyri-monetar aktivin 
vә ya öhdәliyin müәssisә tәrәfindәn ilkin tanınma tarixidir. Qabaqcadan bir neçә ödәniş vә ya 
daxilolma hәyata keçirilәrsә, müәssisә qabaqcadan hәyata keçirilmiş hәr bir ödәniş vә ya daxilolmanın 
tarixini müәyyәn etmәlidir. Hazırda Bank bu şәrhin onun maliyyә hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir. 

Qәbul edildikdәn sonra aşağıdakı digәr yeni uçot qaydalarının Bankın maliyyә hesabatlarına 
әhәmiyyәtli tәsiri gözlәnilmir: 

 MHBS 16 “Lizinq” (13 yanvar 2016-cı ildә dәrc olunub vә 1 yanvar 2019-cu il vә ya bu 
tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). 

 2014-2016-cı illәr üzrә MHBS-lәrin illik tәkmillәşdirilmәsi – MHBS 1 vә MUBS 28-ә 
dәyişikliklәr (8 dekabr 2016-cı ildә dәrc olunub vә 1 yanvar 2018-ci il vә ya bu tarixdәn 
sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir). 

 Mәnfi kompensasiyanı nәzәrdә tutan vaxtından әvvәl hәyata keçirilmiş ödәnişlәrin 
xüsusiyyәtlәri – MHBS 9-a dәyişikliklәr (12 oktyabr 2017-ci ildә dәrc olunub vә 1 yanvar 
2019-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).  

 İnvestisiya mülkiyyәtinә/mülkiyyәtindәn köçürmәlәr, MUBS 40-a dәyişikliklәr (8 dekabr 
2016-cı ildә dәrc olunub vә 1 yanvar 2018-ci il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik 
dövrlәr üçün qüvvәyә minir). 
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4 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
Nağd pul vәsaitlәri 483,813  340,024 
Qeyri-rezident banklarda yerlәşdirilmiş vәsaitlәr  
- reytinqi AAA  686,175   394,333
- reytinqi AA-dan AA+ dәk 3,508,985   3,998,911
- reytinqi A- dan A+ dәk 2,882  -
- reytinqi BBB-dәn BBB+dәk 26,375   89,472

Cәmi qeyri-rezident banklarda yerlәşdirilmiş vәsaitlәr 4,224,417  4,482,716 

Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri  
Qeyri-rezident banklarda yerlәşdirilmiş qısamüddәtli depozitlәr  
- reytinqi AAA 340,020  354,140
- reytinqi A- dan A+ dәk 341,376  708,333

Cәmi qeyri-rezident banklarda yerlәşdirilmiş qısamüddәtli 
depozitlәr 681,396  1,062,473 

Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 5,389,626  5,885,213 

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin heç biri dәyәrsizlәşmәmiş vә vaxtı keçmәmişdir.  

31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin kredit keyfiyyәtinә 
görә tәhlili "Standard and Poor’s", "FitchRating’s" vә "Moody’s"agentliklәrinin tәyin etdiyi 
reytinqlәrin әn aşağı olanı üzrә göstәrilir. 

5 Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә hesablaşmalar 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

AKTİVLӘR  
Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH)  ilә әmanәtlәr 370,827  364,399

Cәmi  aktivlәr 370,827  364,399

  
ÖHDӘLİKLӘR  
BVF-nin cari hesabları 2,366  2,168
XBH paylanması:  
Ümumi paylanma 288,089  283,032
Xüsusi paylanma 82,844  81,389

Cәmi XBH paylaması 370,933  364,421

Cәmi BVF qarşısında öhdәliklәr 373,299  366,589

XBH ilә әmanәtlәr 

XBH ilә әmanәtlәrә BVF-dәn kreditlәrin alınması vә hesablaşmaların aparılması mәqsәdilә 
istifadә edilәn BVF-dә yerlәşәn cari hesab daxildir. XBH ilә әmanәtlәrlә bağlı hesablanmış faiz 
aparıcı pul bazarlarında qısamüddәtli bazar faiz dәrәcәlәri әsasında hәr hәftә BVF tәrәfindәn 
müәyyәn edilәn dәrәcәlәr istifadә etmәklә hesablanır. 
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5 Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә hesablaşmalar, davamı 

Cari hesablar 

Bankda BVF ilә xüsusi mәqsәdlәr üçün iki ayrıca hesab aparılır: BVF-nin 1 saylı vә BVF-nin 2 
saylı hesabları. BVF-nin 1 saylı hesabı BVF-nin әmәliyyatları üzrә bağlanmış әqdlәr üzrә 
komissiyaların ödәnilmәsi, BVF-nin 2 saylı hesabı isә BVF әmәkdaşlarının üzv ölkә әrazisindә 
tәsәrrüfat mәsrәflәrini qarşılamaq üçün istifadә edilir. 

XBH paylanması 

XBH paylanması BVF-nin qәrarı ilә üzv ölkәlәrә şәrtsiz XBH ilә verilmiş mәblәğlәrdir. Ümumi XBH 
paylanması 28 avqust 2009-cu il tarixindәn qüvvәyә minmişdir. Paylanma BVF-nin üzv ölkәlәrinin 
valyuta ehtiyatlarını tamamlamaqla qlobal iqtisadi sistemin likvidliyinin tәmin edilmәsi üçün 
nәzәrdә tutulur. Ümumi XBH paylanması BVF üzvlәrinә onların mövcud BVF kvotalarına uyğun 
olan nisbәtlәrlә aparılmışdır. 

Ayrıca olaraq, 10 avqust 2009-cu ildә qlobal likvidliyi dәstәklәmәk mәqsәdilә BVF-nin Razılaşma 
Maddәlәrinә xüsusi birdәfәlik XBH paylanmasını nәzәrdә tutan Dördüncü düzәliş qüvvәyә 
minmişdir. Düzәlişә uyğun olaraq BVF üzvlәrinә, o cümlәdәn Azәrbaycana, 9 sentyabr 2009-cu il 
tarixindә xüsusi paylama aparılmışdır.  

Üzvlәr vә nәzәrdә tutulmuş mülkiyyәtçilәr XBH paylamalarından BVF ilә әmәliyyatlar aparmaq 
üçün istifadә edә bilәrlәr. Bank paylamanı Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti qarşısında 
valyuta öhdәliyi kimi uçota almışdır. 

BVF kvotası vә BVF kvotası üzrә buraxılmış qiymәtli kağızlar 

25 fevral 2016-cı il tarixindәn sabit qalmış 391.7 milyon XBH (31 dekabr 2017 vә 2016-cı illәr 
üçün müvafiq olaraq 946,073 min AZN vә 929,465 min AZN) mәblәğindә BVF kvotası 
Azәrbaycan Respublikasının BVF-dә üzvlük haqqından ibarәtdir. Bu mәblәğә tәminat olaraq 
Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti tәrәfindәn qiymәtli kağız buraxılmış vә Bank tәrәfindәn 
BVF-nin xeyrinә saxlanılır  

6 Ticarәt qiymәtli kağızları 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
Agentlik notları  3,257,083  2,142,167
Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn buraxılmış notlar  835,821  222,522
Korporativ istiqrazlar  774,364  579,873
Dövlәt istiqrazları  705,194  434,022
ABŞ Xәzinәdarlıq notları 415,644  450,673
Bәlәdiyyә istiqrazları 205,263  338,580
Böyük Britaniyanın Xәzinәdarlıq notları 57,087  44,395
Cәmi ticarәt qiymәtli kağızları 6,250,456  4,212,232

Ticarәt qiymәtli kağızlarının heç biri dәyәrsizlәşmәmiş vә vaxtı keçmәmişdir. 

Bank ticarәt qiymәtli kağızlarının müәyyәn edilmiş investisiya qaydalarına uyğun olaraq idarә 
edilmәsi mәqsәdilә etibarlı menecerlәrdәn istifadә edir vә bu qaydaların tәlәbinә görә belә 
qiymәtli kağızların emitentlәrinin daimi qeydiyyat ünvanı İӘİT ölkәlәridir. 
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6 Ticarәt qiymәtli kağızları, davamı 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә ticarәt qiymәtli kağızların kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur:  

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Agentlik notları Korporativ 
istiqrazlar

ABŞ 
Xәzinәdarlıq 

notları

Böyük 
Britaniyanın 
Xәzinәdarlıq 

notları

Dövlәt
istiqrazları 

Bәlәdiyyә 
istiqrazları 

Beynәlxalq 
maliyyә 

qurumları 
tәrәfindәn 

buraxılmış notlar

Cәmi

  
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş   

- reytinqi AAA 1,503,088   21,517   - - 31,015   33,526   291,037   1,880,183   
- reytinqi AA-dan AA+ dәk 1,390,935   140,398   415,644   57,087   671,536   158,876   544,784   3,379,260   
- reytinqi A- dan A+ dәk 363,060   612,449   - 2,643   12,861   - 991,013   
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 3,257,083  774,364  415,644  57,087  705,194  205,263  835,821  6,250,456  

31 dekabr 2016-cı il tarixinә ticarәt qiymәtli kağızların kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur:  

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Agentlik 
notları 

Korporativ 
istiqrazlar

ABŞ 
Xәzinәdarlıq 

notları

Böyük 
Britaniyanın 
Xәzinәdarlıq 

notları

Dövlәt 
istiqrazları 

Bәlәdiyyә 
istiqrazları 

Beynәlxalq 
maliyyә 

qurumları 
tәrәfindәn 

buraxılmış notlar

Cәmi

  
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş   

 - reytinqi AAA 1,044,141 14,594 39,512 - 25,998 114,156 167,280 1,405,681 
 - reytinqi AA-dan AA+ dәk 562,848 174,340 411,161 44,395 408,024 184,477 44,373 1,829,618 
 - reytinqi A- dan A+ dәk 535,178 390,939 - - - 39,947 10,869 976,933 
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 2,142,167 579,873 450,673 44,395 434,022 338,580 222,522 4,212,232
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7 Törәmә maliyyә alәtlәri 

Bankın törәmә maliyyә alәtlәrinin 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәri üzrә әdalәtli dәyәri 
aşağıdakı cәdvәldә qeyd olunub: 

 Şәrti mәblәğ 31/12/2017 Şәrti mәblәğ  31/12/2016 

 Әdalәtli dәyәr  Әdalәtli dәyәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә Aktivlәr Öhdәliklәr  Aktivlәr  Öhdәliklәr

    
Forvard müqavilәlәri 156,341 - (1,012) 283,446  2,191  -
Fyuçers müqavilәlәri 17,212 123 - 28,125  -   -

Cәmi törәmә maliyyә alәtlәri  173,553 123 (1,012) 311,571  2,191  -

Valyuta forvard müqavilәlәri 

Aşağıdakı cәdvәldә valyutalar әsasında icra olunmamış forvard valyuta müqavilәlәrinin mәblәği, 
müqavilә üzrә hesablanmış orta mübadilә mәzәnnәsi vә ödәniş vaxtına qalmış müddәtlәr 
haqqında mәlumatlar ümumilәşdirilir. Göstәrilmiş xarici valyuta mәblәğlәri hesabat tarixindә 
qüvvәdә olan mәzәnnә әsasında hesablanmışdır. 

Şәrti mәblәğ Müqavilә üzrә orta 
hesablı mәzәnnә 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017  31/12/2016
   
ABŞ dolları alışı vә Avro satışı   
3 ayadәk 95,165  136,657  1.2011        1.0557  
   
ABŞ dolları satışı vә Avro alışı   
3 ayadәk 4,295  50,517 1.2010        1.0549  
   
ABŞ dolları alışı vә Funt sterlinq satışı   
3 ayadәk 24,770  32,780  1.3529        1.2362  
   
ABŞ dolları satışı vә Funt sterlinq alışı   
3 ayadәk - 11,283 -        1.2357  
   
ABŞ dolları alışı vә Kanada dolları satışı   
3 ayadәk 14,168  15,816 0.7982        0.7458  
   
ABŞ dolları satışı vә Kanada dolları alışı   
3 ayadәk - 4,981 -        0.7457  
   
ABŞ dolları alışı vә digәr valyutaların satışı   
3 ayadәk 13,494  24,062  0.6836        0.6250  
   
ABŞ dolları satışı vә digәr valyutaların alışı   
3 ayadәk 4,449  7,350 0.782        0.6229  
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8 İnvestisiya qiymәtli kağızları 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   
 - Satış üçün nәzәrdә tutulan investisiyalar   

Azәrbaycan Respublikasının İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu 
tәrәfindәn buraxılmış istiqrazlar 

528,145   337,094 

Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn buraxılmış notlar -   91,376 
Azәrbaycan Republikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn buraxılmış 
istiqrazlar 

-   28,169 

   Cәmi satış üçün nәzәrdә tutulan investisiyalar 528,145   456,639 

 - Kreditlәr vә avanslar   
Aqrarkredit QSC BOKT 9,482,145   10,000,041 

   Azәrbaycan Republikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn buraxılmış 
istiqrazlar 

 
52,955 

  
70,234 

   Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat -   (4,295)

   Kreditlәr vә avanslar, dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla 9,535,100   10,065,980 

   Cәmi investisiya qiymәtli kağızları 10,063,245   10,522,619 

 
Bank 20 fevral 2015-ci il tarixindә ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyalar portfelinin 
әhәmiyyәtli hissәsini satdığı üçün bu portfeldә qalan qiymәtli kağızları satış üçün nәzәrdә tutulan 
investisiyalar portfelinә yenidәn tәsnif etmişdir. Nәticәdә, Bank bu hadisәnin baş verdiyi 20 fevral 
2015-ci il tarixindәn sonra növbәti 2 maliyyә ili әrzindә heç bir investisiyanı ödәniş tarixinәdәk 
saxlanılan investisiyalar portfelinә aid etmәmişdir. 
 
Kreditlәr vә avanslara “Aqrarkredit” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti Bank olmayan Kredit Tәşkilatına 
mәxsus, Bank tәrәfindәn 2015-ci ildә alınmış 2,500,000 min AZN vә әlavә olaraq 2016-cı ildә 
alınmış 7,500,000 min AZN (ümumilikdә 10,000,000 min AZN) nominal dәyәrinә vә 0.15% faiz 
dәrәcәsinә malik, 2045-ci ildә ödәnilmәli olan qiymәtli kağızlar daxil idi. 2017-ci il әrzindә isә 
“Aqrarkredit” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti Bank olmayan Kredit Tәşkilatı 517,896 min AZN-lik 
hissәni Mәrkәzi Bankdan geri almışdır. Hazırda Mәrkәzi Bankın portfelindә bu qiymәtli kağızların 
qalığı 9,482,104 min AZN tәşkil edir. Bu qiymәtli kağızların ödәnişinә dövlәt zәmanәti verilir. 
Hәmin qiymәtli kağızlar “Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin dövlәtә 
mәxsus sәhmlәrinin özәllәşdirilmәyә hazırlanması ilә bağlı sağlamlaşdırılma tәdbirlәri” haqqında 
15.07.2015-ci il tarixli 570 nömrәli vә “Aqrarkredit” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti Bank olmayan 
Kredit Tәşkilatı tәrәfindәn dövlәt zәmanәti әsasında emissiya edilәcәk istiqrazların buraxılması, 
hәcmi, müddәti vә ödәnilmә şәrtlәrinin tәsdiq edilmәsi haqqında” Azәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin 07.08.2015-ci il tarixli 575 nömrәli fәrmanları әsasında alınmışdır. Әdalәtli dәyәr 
üzrә mәlumat üçün Qeyd 34-ә baxın. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә investisiya qiymәtli kağızlarının kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili 
aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Azәrbaycan 
Respublikası-
nın İpoteka vә 

Kredit Zәmanәt 
Fondu

Aqrarkredit 
QSC BOKT

Azәrbaycan 
Respublikası 

Maliyyә 
Nazirliyi 

Cәmi

 
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 

- reytingi BB+ 528,145 9,482,145 52,955 10,063,245 
 
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 528,145 9,482,145 52,955 10,063,245 
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8 İnvestisiya qiymәtli kağızları, davamı 

31 dekabr 2016-cı il tarixinә investisiya qiymәtli kağızlarının kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Beynәlxalq 
maliyyә 

qurumları 
tәrәfindәn 
buraxılmış 

notlar

Azәrbaycan 
Respublikası

nın İpoteka 
vә Kredit 
Zәmanәt 

Fondu

Aqrarkre-
dit QSC 

BOKT

Azәrbaycan 
Respublikası 

Maliyyә 
Nazirliyi 

Cәmi

 
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 

 

- reytinqi AAA 91,376 - - - 91,376 
- reytingi BB+ - 337,094 10,000,041 94,108 10,431,243 
 
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 91,376 337,094 10,000,041 94,108 10,522,619 

Aqrarkredit QSC BOKT-nın qiymәtli kağızları açıq bazarda alınıb satılmır. 

Satış üçün nәzәrdә tutulan investisiya qiymәtli kağızlarının hәrәkәti aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 2017 2016
 
1 yanvar tarixinә balans dәyәri 456,639 1,191,876 
Әdalәtli dәyәr üzrә zәrәr çıxılmaqla gәlir/ (xәrc) 313 (1,402) 
Hesablanmış faiz gәliri 14,607 17,845 
Alınmış faiz gәliri (3,240) (22,602) 
Alışlar 568,508 87,455 
Satış üçün nәzәrdә tutulan investisiya qiymәtli kağızlarının satılması (515,133) (844,731) 
Tәqdimat valyutasına çevrilmәnin effekti 6,451 28,198 
31 dekabr tarixinә balans dәyәri 528,145 456,639 
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9 Banklara verilmiş kreditlәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   
Yenidәn maliyyәlәşdirilmiş kreditlәr  888,660   1,517,242 
Sonuncu instansiya kreditlәri 24,070   36,150 
Hökumәt zәmanәti ilә verilәn kreditlәr  -   2,406,515 
Subordinasiya kreditlәri -   600,410 
Cәmi banklara verilmiş kreditlәr 912,730   4,560,317 
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatlar  (511,861)   (498,955) 
Cәmi banklara verilmiş kreditlәr, dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat 
çıxılmaqla 

 
400,869 

  
4,061,362 

Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәtinin 28 aprel 2016-cı il tarixli qәrarına әsasәn, bank sistemindә 
likvidliyin nizamlanması vә maliyyә sabitliyinin tәmin olunması mәqsәdi ilә kredit şәrtlәri 
dәyişdirilmәdәn restrukturizasiya edilmiş kreditlәrin faiz dәrәcәlәrinin bazar faiz dәrәcәlәrindәn 
(Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsindәn) aşağı olması ilә әlaqәdar kreditlәrin әdalәtli dәyәrinin 
müәyyәn edilmәsi nәticәsindә 2017-ci il üzrә 29,848 min AZN zәrәr mәnfәәt vә ya zәrәr 
hesabatında tanınmışdır (2016: zәrәr tanınmamışdır).  

Banklara verilmiş kreditlәrin konsentrasiyası  

31 dekabr 2017-ci il tarixinә heç bir bank üzrә kreditlәrin qalığı Bankın kapitalının 10%-dәn çox 
olmamışdır (2016: 2 bank üzrә kreditlәrin qalığı 2,535,618 min AZN tәşkil etmişdir). 

Aşağıdakı cәdvәldә banklara verilmiş kreditlәr üzrә 31 dekabr 2017-ci il әrzindә kreditlәrin 
dәyәrsizlәşmәsinә dair ehtiyatlardakı dәyişikliklәr tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Yenidәn 
maliyyәlәşdirilmiş 

kreditlәr

Sonuncu 
instansiya 

kreditlәri

Subordinasiya 
kreditlәri 

 Cәmi 

   
İlin әvvәlinә qalıq 417,090 15,033 66,832  498,955
İl әrzindә dәyәrsizlәşmә üzrә 
ehtiyatın yaradılması/(bәrpası) 101,805 7,051 (66,832)  42,024
İl әrzindә ehtiyat hesabına 
әvәzlәşdirilmiş mәblәğlәr (29,118) - -  (29,118)

İlin sonuna qalıq 489,777 22,084 -  511,861

Aşağıdakı cәdvәldә banklara verilmiş kreditlәr üzrә 31 dekabr 2016-cı il әrzindә kreditlәrin 
dәyәrsizlәşmәsinә dair ehtiyatlardakı dәyişikliklәr tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Yenidәn 
maliyyәlәşdirilmiş 

kreditlәr

Sonuncu 
instansiya 

kreditlәri

Subordinasiya 
kreditlәri 

 Cәmi 

   
İlin әvvәlinә qalıq  483,243  25,109  -    508,352 
İl әrzindә dәyәrsizlәşmә üzrә 
ehtiyatın yaradılması 372,750 37,500  66,832   477,082
İl әrzindә ehtiyat hesabına 
әvәzlәşdirilmiş mәblәğlәr  (438,903)  (47,576)  -    (486,479)

İlin sonuna qalıq  417,090  15,033  66,832    498,955 
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9 Banklara verilmiş kreditlәr, davamı 

Kreditlәrin keyfiyyәti 

Aşağıdakı cәdvәldә banklara verilmiş kreditlәrin 31 dekabr 2017-ci il tarixinә kredit keyfiyyәti 
tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
 Yenidәn maliyyә-

lәşdirilmiş kreditlәr 
 Sonuncu instansiya 

kreditlәri 
 Cәmi 

       
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş       

BB-  10,003    -  10,003   
CCC+  99,187    -  99,187   
CCC-  20,006    -  20,006   
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş  129,196    -  129,196   

Fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş 
(ümumi mәblәğ)       

- vaxtı keçmәmiş  543,547     -    543,547   

- vaxtı 30 gündәn az keçmiş  179,773      24,070    203,843   

- vaxtı 30-89 gün keçmiş  28,564     -    28,564   

- vaxtı 90-179 gün keçmiş  -     -    -   

- vaxtı 180-360 gün keçmiş  -     -    -   

- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş  7,580     -    7,580   

Cәmi fәrdi şәkildә 
dәyәrsizlәşmiş  759,464    24,070    783,534   

Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat 
çıxılmaqla  (489,777) (22,084) (511,861)   

Cәmi banklara verilmiş 
kreditlәr  398,883    1,986    400,869   
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9 Banklara verilmiş kreditlәr, davamı 

Aşağıdakı cәdvәldә banklara verilmiş kreditlәrin 31 dekabr 2016-cı il tarixinә kredit keyfiyyәti 
tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Hökumәt 
zәmanәti ilә 

verilәn 
kreditlәr 

 Yenidәn 
maliyyә-

lәşdirilmiş 
kreditlәr 

 Subordi-
nasiya 

kreditlәri 

 Sonuncu 
instansiya 

kreditlәri 

 Cәmi 

          
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş          

BB+  545,043     37,345    -  -   582,388   
BB  733,310     -    -  -   733,310   
BB-  1,121,880     103,392    -  -   1,225,272   
Reytinqsiz          
- İri hәcmli banklar 4,385  -  -  -  4,385 
- Orta hәcmli banklar 1,897  256,555  -  -  258,452 
- Kiçik hәcmli banklar -  375,318  -  -  375,318 
          
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 2,406,515    772,610    -  -  3,179,125   

Fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş (ümumi 
mәblәğ)          

- vaxtı keçmәmiş -   708,547   600,410     36,150     1,345,107 
- vaxtı 30 gündәn az keçmiş -   454     -     -     454   
- vaxtı 30-89 gün keçmiş -   2,586     -     -     2,586   
- vaxtı 90-179 gün keçmiş -   2,547   -     -     2,547 
- vaxtı 180-360 gün keçmiş -   600     -     -     600   
- vaxtı 360 gündәn çox keçmiş -   29,898   -     -     29,898 
Cәmi fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş -  744,632    600,410    36,150    1,381,192   
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat 
çıxılmaqla   (417,090)  (66,832)  (15,033)   (498,955)  

Cәmi banklara verilmiş kreditlәr 2,406,515  1,100,152  533,578  21,117  4,061,362 

31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә Mәrkәzi Bankın kredit portfelindә “vaxtı keçmiş, lakin 
dәyәrsizlәşmәmiş” kreditlәr olmamışdır. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә banklara verilmiş kreditlәr üzrә şәrtlәri dәyişdirilmiş 278,193 min AZN 
mәblәğindә (2016: 433,148 min AZN) kreditlәr mövcuddur. Kredit şәrtlәrinin dәyişdirilmәsinin 
әsas sәbәbi bank sistemindә qısamüddәtli likvidliyin tәnzimlәnmәsi vә maliyyә sabitliyinin 
qorunması olmuşdur. 

Kreditin dәyәrdәn düşmәsinin hesablanmasında әsas fәrziyәlәr vә ehtimallar 

Bank dәyәrdәn düşmә әlamәti olmayan kreditlәr üçün gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin  
tәhlilinә vә dәyәrdәn düşmә әlamәtlәri müәyyәnlәşdirilmәyәn kredit portfellәri üçün әvvәlki zәrәr 
tәcrübәsinә әsaslanaraq, kreditin dәyәrdәn düşmәsini hesablayır.  

Rәhbәrlik dәyәrdәn düşmә әlamәtlәri olan kreditlәr üçün ehtiyat fondunun 
müәyyәnlәşdirilmәsindә aşağıdakı әsas fәrziyyәlәri irәli sürür: 

 Girov qoyulmuş әmlak satıldıqda, ilkin qiymәtlәndirilmiş mәblәğin 20%-50%-i mәblәğindә 
diskont dәrәcәsi; 

 Girovun realizasiyası prosesinin 10 ilә kimi davam etmәsi. 
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9 Banklara verilmiş kreditlәr, davamı 

Girovun vә sair kredit tәminatlarının tәhlili 

Banklara verilmiş kreditlәr üzrә fәrdi kredit qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilir. Bankın ümumi kredit 
qabiliyyәti, kreditin keyfiyyәti üzrә әn uyğun göstәrici hesab olunur. Bununla belә qәbul edilmiş 
girov әlavә tәhlükәsizliyi tәmin edir vә girova qoyulan tәlәb qanunvericilikdә öz әksini tapmışdır.  

31 dekabr 2017-ci il tarixinә girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıda göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Yenidәn 
maliyyәlәşdirilmiş 

kreditlәr

Sonuncu 
instansiya 

kreditlәri

Cәmi

    
Girovla tәmin edilmiş kreditlәr:    
- girov hesabı 293,960 - 293,960 
- ticarәt tipli daşınmaz әmlak 103,248 1,986 105,234 
- yaşayış tipli daşınmaz әmlak 1,675 - 1,675 
Cәmi banklara verilmiş 
kreditlәr 398,883 1,986 400,869 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinә girov tәminatı haqqında mәlumat aşağıda göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Hökumәt 
zәmanәti ilә 

verilәn 
kreditlәr 

Yenidәn 
maliyyәlәş-

dirilmiş 
kreditlәr 

Subordinasiy
a kreditlәri 

Sonuncu 
instansiya 

kreditlәri 

Cәmi

 
Tәminatsız kreditlәr - 46,320 533,578 - 579,898 
Dövlәtin zәmanәt mәktubları 2,406,515 - - - 2,406,515 
Girovla tәmin edilmiş kreditlәr:  
- girov hesabı - 755,772 - - 755,772 
- ticarәt tipli daşınmaz әmlak - 294,751 - 21,117 315,868 
- yaşayış tipli daşınmaz әmlak - 3,309 - - 
Cәmi banklara verilmiş 
kreditlәr 2,406,515 1,100,152 533,578 271,117 4,061,362 

 

Tәminatsız kreditlәr istisna olmaqla, digәr bütün kreditlәr (girov tәminatının satış vaxtında 
diskontlaşdırılan dәyәri nәzәrә alınmadan) dәyәrindәn artıq tәmin olunmuşdur. 
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10 Torpaq, tikili, avadanlıqlar 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә torpaq, tikili vә avadanlıqların hәrәkәti haqqında mәlumat tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
Torpaq  Binalar  Mebel vә 

avadanlıqlar 
 Kompüter vә 

rabitә avadanlığı 
 Nәqliyyat 

vasitәlәri 
 Cәmi 

            
İlkin dәyәr   
1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq        15,726         43,873         49,561         16,907  2,183       128,250 
Әlavәlәr -                1  595            1,487  283           2,366 
Silinmәlәr -  -  (458)  (138)  (73)   (669) 
Köçürmәlәr  -  -             207          (207)               -  -
31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq        15,726         43,874         49,905  18,049           2,393      129,947 
            
Köhnәlmә vә amortizasiya             
1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq -        (15,843)  (44,138)  (11,287)  (1,907)  (73,175)
İl üzrә köhnәlmә -  (1,317)  (3,151)  (2,454)             (129)  (7,051)
Silinmәlәr -  -               458            138                 73  669
Köçürmәlәr -  -  (207)  207  -  - 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq                 - (17,160)      (47,038)       (13,396)        (1,963) (79,557)
            
Balans dәyәri:            
31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq       15,726 26,714 2,867  4,653 430 50,390
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10 Torpaq, tikili, avadanlıqlar, davamı 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә torpaq, tikili vә avadanlıqların hәrәkәti haqqında mәlumat tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Torpaq  Binalar  Mebel vә 
avadanlıqlar 

 Kompüter vә 
rabitә avadanlığı 

 Nәqliyyat 
vasitәlәri 

 Başa 
çatdırılmamış 

tikintilәr 

 Cәmi 

              
İlkin dәyәr              
1 yanvar 2016-cı il tarixinә qalıq        15,726         42,962         49,217         17,005           2,211              814       127,935 
Әlavәlәr -                97              903           1,817  -  -           2,817 
Köçürmәlәr -              814  -  -  -             (814)                   - 
Silinmәlәr -               (559)          (1,915)               (28)            (2,502)

31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq        15,726         43,873         49,561         16,907           2,183                   -  128,250 
              
Köhnәlmә vә amortizasiya               
1 yanvar 2016-cı il tarixinә qalıq -        (14,553)        (41,059)        (10,188)          (1,835)  -        (67,635)
İl üzrә köhnәlmә -          (1,290)          (3,629)          (2,914)             (100)  -          (7,933)
Silinmәlәr - -             550          1,815 28 -          2,393
31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq                  -        (15,843)        (44,138)        (11,287)          (1,907)                   -        (73,175)
              
Balans dәyәri:              
31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq        15,726         28,030           5,423           5,620              276                   -         55,075 
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11 Qeyri-maddi aktivlәr 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә qeyri-maddi aktivlәrin hәrәkәti haqqında mәlumat 
tәqdim olunur: 

 
Min Azәrbaycan Manatı ilә  

Cәmi qeyri-maddi 
aktivlәr 

İlkin dәyәr 
1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq 67,520 
Әlavәlәr 7,008 
Silinmәlәr (3,626)
31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq 70,902 
   
Amortizasiya  
1 yanvar 2017-ci il tarixinә qalıq (23,881)
İl üzrә amortizasiya (6,214)
Silinmәlәr 3,626 
31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq (26,469)
Balans dәyәri  
31 dekabr 2017-ci il tarixinә qalıq 44,433 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә qeyri-maddi aktivlәrin hәrәkәti haqqında 
mәlumat tәqdim olunur: 

 
Min Azәrbaycan Manatı ilә  

Cәmi qeyri-maddi 
aktivlәr 

İlkin dәyәr 
1 yanvar 2016-cı il tarixinә qalıq 55,612 
Әlavәlәr 12,078 
Silinmәlәr (170)
31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq 67,520 
   
Amortizasiya 
1 yanvar 2016-cı il tarixinә qalıq (18,430)
İl üzrә amortizasiya (5,477)
Köçürmәlәr 26 
31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq (23,881)
Balans dәyәri 
31 dekabr 2016-cı il tarixinә qalıq 43,639 

12 Sair maliyyә aktivlәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   

Satılmış ticarәt qiymәtli kağızları üzrә alınacaq mәblәğlәr         7,101           16,243 
İşçilәrә verilmiş kreditlәr  798                928 
Hesablaşmalar üzrә mәblәğlәr                169                  56 
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatlar              (9)               (20)
Xarici valyutanın satılması üzrә alınacaq mәblәğlәr       -         104,016 

Cәmi sair maliyyә aktivlәri 8,059        121,223 
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12 Sair maliyyә aktivlәri, davamı 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017 vә 2016-cı illәr üzrә sair aktivlәrin dәyәrsizlәşmә ehtiyatları 
üzrә mәlumatlar göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   
İlin әvvәlinә dәyәrsizlәşmә ehtiyatı üzrә qalıq 20  26
İl әrzindә dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyatın yaradılması/(bәrpası) (11)  (6)
İlin sonuna dәyәrsizlәşmә ehtiyatı üzrә qalıq 9  20

31 dekabr 2017-ci il tarixinә sair maliyyә aktivlәrinin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı 
cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Satılmış ticarәt 
qiymәtli kağızları üzrә 

alınacaq mәblәğlәr

İşçilәrә verilmiş 
kreditlәr

Hesablaşmalar 
üzrә mәblәğlәr 

Cәmi

  

Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 

 

- Hesabat dövrü başa 
çatdıqdan sonra ödәnilmiş 
vә ya haqq-hesab edilmiş 7,101 - 71 7,172 

- Ödәmә müddәti maliyyә 
hesabatlarının dәrc 
olunmasının tәsdiqlәndiyi 
tarixdәn sonrakı müddәtә 
düşәn - 789 98 887 

  
  
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 7,101 789 169 8,059 

  

31 dekabr 2016-cı il tarixinә sair maliyyә aktivlәrinin kredit keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı 
cәdvәldә göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Xarici 
valyutanın 

satılması 
üzrә 

alınacaq 
mәblәğlәr

Satılmış 
ticarәt 

qiymәtli 
kağızları üzrә 

alınacaq 
mәblәğlәr

İşçilәrә 
verilmiş 
kreditlәr 

Hesablaşmalar 
üzrә mәblәğlәr 

Cәmi

 
Vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 

- Hesabat dövrü başa çatdıqdan 
sonra ödәnilmiş vә ya haqq-
hesab edilmiş 104,016 16,243 - 4 120,263 

- Ödәmә müddәti maliyyә 
hesabatlarının dәrc olunmasının 
tәsdiqlәndiyi tarixdәn sonrakı 
müddәtә düşәn - - 908 52 960 

 
 
Cәmi vaxtı keçmәmiş vә 
dәyәrsizlәşmәmiş 104,016 16,243 908 56 121,223 
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13 Sair aktivlәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017 
 

31/12/2016

   
Tәchizatçılara avans ödәnişlәri 52,981          47,334 
İnvestisiya mülkiyyәti 4,400  4,400 
Digәr qeyri-maliyyә aktivlәri 145               136 
Cәmi sair aktivlәr 57,526          51,870 

14 Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr 

Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr Bank tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının milli 
valyutasında buraxılmış mәblәğlәrdir. Bu, 1 yanvar 2006-cı il tarixindәn dövriyyәyә buraxılmış yeni 
Azәrbaycan manatı (AZN) vә 1992-ci ildә milli valyuta tәtbiq edildikdәn etibarәn dövriyyәyә 
buraxılmış köhnә Azәrbaycan manatıdır (AZM). Köhnә Azәrbaycan manatı 1 yanvar 2006-cı il 
tarixindә denominasiya edilәrәk, hәmin tarixdәn 5,000 köhnә manat 1 yeni Azәrbaycan manatına 
bәrabәr olmuşdur.  

31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanan il әrzindә Bank çap şirkәtindәn 410,677 min AZN  
mәblәğindә yeni pul nişanları tәhvil almışdır (2016: 9,432 min AZN) vә 1,307,505 min AZN 
mәblәğindә pul nişanlarını mәhv etmişdir (2016: 702,666 min AZN). 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
İlin әvvәlinә qalıq 6,960,778  5,416,751
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәrdә artım 1,179,460  1,544,027
İlin sonuna qalıq 8,140,238  6,960,778

15 Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә rezident banklardan cәlb edilmiş qısamüddәtli depozitlәr (onlara 
hesablanmış faizlәr dә daxil olmaqla) 4,389,826 min AZN (31 dekabr 2016-cı il tarixinә 5,922,278 
min AZN) tәşkil etmişdir. Bundan pul siyasәti alәti olan hәrraclar vasitәsilә cәlb edilmiş mәblәğ 
(onlara hesablanmış faizlәr dә daxil olmaqla) 1,015,167 min AZN (31 dekabr 2016-cı il tarixinә 
80,329 min AZN), hәrracdankәnar cәlb edilmiş mәblәğ (onlara hesablanmış faizlәr dә daxil 
olmaqla) isә 3,374,659 min AZN (31 dekabr 2016-cı il tarixinә 5,841,949 min AZN) tәşkil etmişdir. 

16 Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Xәzinәdarlığının hesabları  1,370,465 2,435,715
Dövlәt Neft Fondunun hesabları 11,291 207,180
Digәr tәlәb olunanadәk cari hesablar 148,473 54,374
Cәmi hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 1,530,229 2,697,269

Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәrin faiz dәrәcәsi, valyuta vә ödәmә müddәtlәri üzrә tәhlili 
30-cu qeyddә göstәrilir. 
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17 Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
Cari hesablar 1,555,538  2,110,989
Bloklaşdırılmış hesablar 375,068  966,408
Mәcburi ehtiyatlar 140,312  147,707
Cәmi kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 2,070,918  3,225,104

18 Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
Digәr maliyyә institutlarının hesabları 10,550  7,944
Dövlәt tәşkilatları 26,026  5,625
Cәmi digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 36,576  13,569

19 Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
Qısamüddәtli notlar 920,768  108,987
Cәmi buraxılmış borc qiymәtli kağızlar 920,768  108,987

20 Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vәsaitlәri 2,811  3,771
Digәr beynәlxalq maliyyә institutlarına ödәnilәcәk mәblәğlәr 1,882  555
Cәmi beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr 4,693  4,326

21 Sair maliyyә öhdәliklәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  
Alınmış ticarәt qiymәtli kağızları üzrә ödәnilәcәk mәblәğlәr 652,778        286,011 
Hesablaşmalar üzrә mәblәğlәr 673            1,186 
Xarici valyutanın alınması üçün öhdәliklәr -        104,238 
Sair maliyyә öhdәliklәri 80  -
Cәmi sair maliyyә öhdәliklәri 653,531  391,435

22 Sair öhdәliklәr 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   
Gәlәcәk dövrün gәlirlәri 16  17
Hesablaşmalar üzrә mәblәğlәr 26  7
Digәr 1,250  1,235
Cәmi sair öhdәliklәr 1,292  1,259
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23 Nizamnamә fondu vә ehtiyatlar 

Bankın nizamnamә fondu 500,000 min manatdır. 20 oktyabr 2015-ci il tarixindә Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankı haqqında Qanuna edilmiş dәyişikliklәrә müvafiq olaraq 
bölüşdürülmәmiş mәnfәәtdәn әlavә 490,000 min AZN Mәrkәzi Bankın nizamnamә fonduna 
köçürülәrәk, Mәrkәzi Bankın nizamnamә fondu 500,000 min AZN olaraq formalaşdırılmışdır. 

20 oktyabr 2015-ci il tarixindә Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı haqqında Qanuna edilmiş 
dәyişikliklәrә müvafiq olaraq, Bankın kapital ehtiyatları onun nizamnamә fondundan az 
olmamalıdır vә buna görә dә Bank kapital ehtiyatlarını hesabat ilinin mәnfәәtindәn 290,483 min 
AZN ayıraraq 500,000 min AZN olaraq formalaşdırmışdır. 

24 Faiz gәlirlәri vә xәrclәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 2017  2016

    
Faiz gәlirlәri    
Banklara verilmiş kreditlәr         55,118           212,108 
Qeyri-rezident banklarda yerlәşdirilmiş vәsaitlәr 42,424            13,618 
Ticarәt qiymәtli kağızları 30,057            23,233
İnvestisiya qiymәtli kağızları:  

Satış üçün nәzәrdә tutulan qiymәtli kağızlar 14,607            17,845 
Kreditlәr vә avanslar 14,516  10,630

BVF ilә hesablaşmalar  1,550                 184 
Dövlәtin borc öhdәliklәri             747               4,636 
Sair aktivlәr                  61                    61 

Cәmi faiz gәlirlәri 159,080          282,315

  
Faiz xәrclәri  
Rezident bankların depozitlәri       240,661         170,476
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar  39,735             2,463
BVF ilә әmәliyyatlar               1,640                204
Dövlәt Neft Fondunun cari hesabı          60           84,716
Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr                 30                  36

Cәmi faiz xәrclәri 282,126         257,895

Xalis faiz gәlirlәri/ (zәrәrlәri) (123,046)            24,420 

 
31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә göstәrilәn faiz gәlirlәrinә 16,856 min AZN (2016: 
26,395 min AZN) mәblәğindә dәyәrdәn düşmüş maliyyә aktivlәri üzrә hesablanmış gәlirlәr aiddir.
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25 Haqq vә komissiya gәlirlәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 2017  2016
    

Kassa әmәliyyatları  7,365              3,334 
Hesablaşma әmәliyyatları 6,756              2,853 
Digәr 5                     5 
Cәmi haqq vә komissiya gәlirlәri 14,126              6,192 

26 Haqq vә komissiya xәrclәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 2017  2016
    

Qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar (idarәetmә, kastodian vә broker xidmәtlәri) 1,492  1,352 
Hesablaşma әmәliyyatları                    66                    39 
Kassa әmәliyyatları                -                  718 
Digәr               2,313                  922 
Cәmi haqq vә komissiya xәrclәri             3,871               3,031 

27 Dövlәt Neft Fondunun transfertlәri üzrә daxilolmalar 

“Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun 2017-ci il büdcәsi haqqında” Azәrbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fәrmanına uyğun olaraq makroiqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi 
mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu 2017-ci ildә Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankına 2,263 milyon ABŞ dolları transfert etmişdir. Bu vәsaitlәr Maliyyә Sabitliyi Şurası 
tәrәfindәn tәsdiq edilmiş “2017-ci ilә vә ortamüddәtli dövrә makroiqtisadi vә maliyyә sabitliyinin 
tәmin olunması üzrә tәdbirlәr planı”na uyğun olaraq dövlәt borcu üzrә xarici öhdәliklәrin, elәcә dә 
strateji layihәlәrin vә iri dövlәt tәşkilatlarının xarici valyutada öhdәliklәrinin maliyyәlәşmәsinә 
yönәldilmişdir. Bu әmәliyyatlar üzrә xarici valyutanın Azәrbaycan Manatına (AZN) mübadilәsi 
nәticәsindә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn әldә olunmuş 3,949 milyon AZN mәblәğindә manat örtüyü 
mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında gәlir kimi qeydә alınmışdır.  

28 Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә xalis gәlir/(zәrәr) 

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda xarici valyutada olan aktiv vә öhdәliklәrin 2017-ci ildә rәsmi 
mәzәnnәnin dәyişmәsindәn sonra yenidәn qiymәtlәndirilmәsi zamanı yaranan mәnfi mәzәnnә 
fәrqinin müsbәt mәzәnnә fәrqindәn artıq olan hissәsi 204,006 min AZN zәrәr ( 2016: 899,713 min 
AZN gәlir) tәşkil etmişdir. 
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29 İnzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 2017  2016 
    

Әskinas vә sikkәlәrin istehsalı vә nәqli üzrә xәrclәr  21,826            4,997 
İşçilәr üzrә xәrclәr 12,080          12,314 
Tikili vә avadanlıqlar üzrә köhnәlmә xәrclәri 7,050            7,933 
Proqram tәminatı vә serverlәrin dәstәklәnmәsi xәrclәri  6,244            4,622 
Proqram tәminatı vә sair qeyri-maddi aktivlәr üzrә amortizasiya xәrclәri 6,214            5,477 
Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna ayırmalar 2,545            2,564 
Mühafizә xәrclәri 1,393            1,393 
Regional tikinti vә sosial xәrclәr 1,266          14,363 
Tikili vә avadanlıqların tәmir vә saxlanma xәrclәri  1,121               898 
Nağdsız ödәnişlәrin inkişafı layihәsi üzrә xәrclәr 997  - 
Rabitә xidmәtlәri üzrә xәrclәr 727               687 
Ofis tәchizatı üzrә xәrclәr 636               572 
Enerji vә qızdırıcı sistemlәr üzrә xәrclәr 539               432 
Sığorta xidmәtlәri üzrә xәrclәr 335               310 
Ezamiyyә xәrclәri 200               143 
Hüquq vә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә xәrclәr 165               164 
Kommunal xidmәtlәr üzrә xәrclәr 50                 43 
İcarә haqqı 47               167 
Mәtbәә xәrclәri 46                 55 
Nümayәndәlik vә beynәlxalq tәdbirlәr üzrә xәrclәr 36                 27 
Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin maliyyәlәşdirilmәsi üzrә xәrclәr -               672 
Sair xәrclәr 1,041            1,270 
Cәmi inzibati vә sair әmәliyyat xәrclәri 64,558          59,103 

30 Risklәrin idarә edilmәsi 

İdarә Heyәtinin 5 fevral 2014-cü il tarixli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının 
Mәrkәzi Bankının әmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsi üzrә Çәrçivә Sәnәdi”nә әsasәn, Bankın 
üzlәşdiyi risklәr aşağıdakı dörd kateqoriya üzrә qruplaşdırılmışdır:  

 Strateji (siyasәt) risklәr – pul siyasәti, maliyyә sabitliyi vә mandatdan irәli gәlәn digәr strateji 
mәsәlәlәrlә әlaqәli risklәrdir.  Strateji (siyasәt) risklәrin idarә edilmәsi Bankın İdarә Heyәti, Pul 
Siyasәti vә Maliyyә Sabitliyi Komitәsi, elәcә dә aidiyyәti struktur bölmәlәr (Pul siyasәti, Bazar 
әmәliyyatları, Strateji idarәetmә vә s. departamentlәr) tәrәfindәn hәyata keçirilir. 

- Maliyyә risklәri – Bankın valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsi üzrә kredit, bazar vә likvidlik 
risklәrini әhatә edir. Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi Bankın İdarә Heyәti, İnvestisiya Komitәsi, 
Bazar әmәliyyatları departamenti tәrәfindәn müvafiq qayda vә prosedurlara uyğun olaraq 
hәyata keçirilir. Bazar şәraitindәki dәyişikliklәr vә risklәrin idarә olunması sahәsindә qabaqcıl 
tәcrübә nәzәrә alınaraq, risklәrin idarә edilmәsi siyasәti vә prosedurları müntәzәm olaraq 
nәzәrdәn keçirilir. 

 Әmәliyyat risklәri – Bankın struktur bölmәlәrinin әmәkdaşlarının vә Bankda hәyata keçirilәn 
layihәlәrin heyәt üzvlәrinin mәqsәdyönlü vә ya ehtiyatsız davranışı, daxili proseslәrin adekvat 
olmaması, Bankda istismarda olan texniki avadanlıqlarda, habelә informasiya sisteminin 
proqram vә texniki platformalarında çatışmazlıqların mövcudluğu, elәcә dә kәnar hadisәlәrin 
baş vermәsi nәticәsindә yaranan risklәrdir. Әmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsi Bazel 
Komitәsinin müvafiq prinsiplәrinә uyğun olaraq, müdafiәnin 3 xәtti modeli әsasında hәyata 
keçirilir. Sözügedәn modelә әsasәn müdafiәnin birinci xәttini Bankın bütün struktur bölmәlәri, 
ikinci xәttini Risklәrin idarә edilmәsi departamenti vә üçüncü xәttini Daxili audit departamenti 
tәşkil edir. 

Risklәrin idarә edilmәsi departamentinin funksiyalarına Bankın Әmәliyyat risklәrinin 
idarәedilmәsi sistemi üzrә («ӘRİE») siyasәt vә metodoloji sәnәdlәrinin vә müvafiq dәstәklәyici 
sistemlәrin hazırlanması, tәkmillәşdirilmәsi, kommunikasiyası vә tәlimi, Bankda ӘRİE 
prosesinin koordinasiyası, fasilitasiyası, monitorinqi vә hesabatlığı, habelә Bank üzrә icmal 
әmәliyyat risk profilinin hazırlanması daxildir. 
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 Reputasiya risklәri – Bankın yüksәk vәzifәli şәxslәrinin (İdarә Heyәtinin üzvlәri vә Baş 
direktorlar) şәxsi hәyatı, davranışı vә kommunikasiyası mәsәlәlәrindәn irәli gәlәn, habelә 
Bankın mәqsәdlәri vә fәaliyyәti ilә ictimai rәy arasındakı uyğunsuzluqlardan yaranan risklәrdir. 
Strateji (siyasәt), maliyyә, әmәliyyat risklәrinin qeyri-effektiv idarә olunması nәticәsindә 
yaranan reputasiya zәrәrlәri reputasiya risklәri hesab edilmir. Hәmin zәrәrlәr müvafiq olaraq, 
strateji (siyasәt), maliyyә vә әmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsi fәaliyyәti çәrçivәsindә mümkün 
risk tәsir kateqoriyalarından biri qismindә nәzәrdәn keçirilir. Bankın reputasiya risklәri İdarә 
Heyәti, Baş direktorlar vә Beynәlxalq әmәkdaşlıq vә kommunikasiya departamenti tәrәfindәn 
idarә edilir.  

Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi siyasәti vә prosedurları 

Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi siyasәti Bankın qarşılaşdığı maliyyә risklәrinin 
müәyyәnlәşdirilmәsinә, idarә edilmәsinә, müvafiq risk limitlәrinin vә nәzarәt mexanizmlәrinin 
yaradılmasına, elәcә dә risk sәviyyәlәrinin vә limitlәrin yerinә yetirilmәsinin mütәmadi әsasda 
monitorinqinin tәmin olunmasına yönәldilir. 

İdarә Heyәti 

Risklәrin idarә edilmәsi sisteminә nәzarәtә görә ümumi mәsuliyyәti İdarә Heyәti daşıyır. O, 
risklәrin idarә olunmasında ümumi yanaşmanı müәyyәnlәşdirir, risk tolerantlığı sәviyyәlәri vә 
risklәrin idarә edilmәsinin әsas prinsiplәrinin qәbul edilmәsi funksiyalarını hәyata keçirir. 

Әmәliyyatlar İdarә Heyәtinin üzvlәri arasında nәzarәt prinsipinә әsaslanaraq bölüşdürülür. Hәr bir 
heyәt üzvü özünün mәsuliyyәt daşıdığı sektorda әmәliyyatlara nәzarәt etmәlidir. İdarә Heyәtinin 
risklәrin aşkarlanması vә onlara nәzarәtdә ümumi mәsuliyyәt daşımasına baxmayaraq, ayrı-ayrı 
risklәrin idarә olunması vә monitorinqinә cavabdehlik daşıyan ayrıca struktur bölmәlәr 
mövcuddur. 

İnvestisiya Komitәsi 

İnvestisiya Komitәsinin әsas mәqsәdi “Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının Investisiya 
Komitәsi haqqında Әsasnamә”yә uyğun olaraq Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatlarının saxlanılması 
vә idarә edilmәsi fәaliyyәtinin effektiv tәşkilinin tәmin edilmәsindә İdarә Heyәtinә dәstәk 
vermәkdir. 

Bazar әmәliyyatları departamentinin Risklәrin idarә edilmәsi şöbәsi 

Bazar әmәliyyatları departamentinin Risklәrin idarә edilmәsi şöbәsi “Azәrbaycan Respublikası 
Mәrkәzi Bankının valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsinin strategiyası vә qaydaları”, “Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankının valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsinin illik әmәliyyat investisiya 
proqramı”na uyğun olaraq valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsindә daxili idarәetmә çәrçivәsindә 
qәbul olunmuş limitlәrә gündәlik nәzarәti hәyata keçirir. 

Daxili audit departamenti 

Daxili audit hәr il Bankda risklәrin idarә olunması proseslәrinin audit yoxlamasını apararaq, hәm 
prosedurların münasibliyini, hәm dә Bankın prosedurlara riayәt etmәsini yoxlayır. Daxili audit 
bütün qiymәtlәndirmәlәrin nәticәlәrini rәhbәrliklә müzakirә edir, nәticә vә tövsiyәlәr haqqında 
Bankın sәdrinә hesabat verir. 

Bundan әlavә, Bankda әmәliyyatları vә nәzarәti hәyata keçirmәk üçün xüsusi komitә vә 
komissiyalar da fәaliyyәt göstәrir, mәsәlәn, İstehlak Kreditlәri Komissiyası vә Bankın rәsmi 
mәzәnnәlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә Daimi Komissiya vә sair. 
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Valyuta ehtiyatları üzrә risklәr Bankın risklәrinin mühüm hissәsini tәşkil edir. Bu risklәrin idarә 
olunması üzrә sәlahiyyәtlәrin bölgüsü, prosedurlar vә hesabatlılıq  “Azәrbaycan Respublikası 
Mәrkәzi Bankının valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsi strategiyası vә qaydaları”nda müәyyәn 
olunmuşdur. İdarә olunan risklәr üzrә mәqbul limitlәr “Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 
valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsinin illik әmәliyyat investisiya proqramı” vә xarici menecerlәr 
tәrәfindәn vәsaitlәrin idarә edilmәsi üzrә “İnvestisiya qaydaları”nda öz әksini tapır. Qaydalara 
uyğun olaraq, mәqbul limitlәr İnvestisiya Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәrәk, İdarә Heyәti 
tәrәfindәn tәsdiq olunur. Risklәrә daimi nәzarәt Bazar әmәliyyatları departamentinin Risklәrin 
idarә edilmәsi şöbәsi tәrәfindәn aparılır. 

Kredit riski  

Maliyyә alәti üzrә әmәliyyat aparan bir tәrәfin Bank qarşısında öz öhdәliyini yerinә yetirmәmәsi 
nәticәsindә Banka maliyyә zәrәri vurularsa, Bank kredit riskinә mәruz qalır. Kredit riski Bankın 
qarşı tәrәflәrlә hәyata keçirdiyi kredit, investisiya vә digәr әmәliyyatlar nәticәsindә ortaya çıxır ki, 
bu da maliyyә aktivlәrinin yaranmasına, o cümlәdәn borcalanın vә ya qarşı tәrәfin müqavilә üzrә 
öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsinә gәtirib çıxarır. Kredit riski investisiya aktivlәrinin lazımi 
qaydada seçilmәsi, investisiya aktivlәrinin kredit keyfiyyәti vә hәr bir investisiya aktivi üzrә 
investisiya mәblәğinә limitlәrin müәyyәn edilmәsi vasitәsilә idarә olunur vә nәzarәt edilir. 

Bankın investisiya qaydalarına әsasәn, Bankın valyuta aktivlәrinin idarә edilmәsindә yalnız 
qısamüddәtli reytinqi A-2-dәn (Standart&Poor’s), F-2-dәn (Fitch) vә yaxud P-2-dәn (Moody’s), 
uzunmüddәtli kredit reytinqi A- -dәn (Standart&Poor’s, Fitch) vә yaxud A3-dәn (Moody’s) aşağı 
olmayan investisiya vasitәlәri istifadә oluna bilәr. Eyni zamanda, bir kommersiya bankına 
investisiyalaşdırılmış maksimal mәblәğ 250 mln. ABŞ dolları ekvivalentindә müәyyәn olunmuşdur. 
İnvestisiya alәtinin müddәtindәn asılı olaraq, 1 ilәdәk müddәti olan investisiya alәtlәri üçün 
minimal kredit reytinqi A- ("Standart&Poor’s", "Fitch", "Moody’s"), 1 ildәn yuxarı müddәti olan 
investisiya alәtlәri üçün A ("Standart&Poor’s", "Fitch", "Moody’s") kimi müәyyәnlәşdirilmişdir. 
Reytinq agentliklәri tәrәfindәn bir aktivә müxtәlif kredit reytinqi tәyin edildiyi halda minimal tәlәbi 
ödәyәn reytinq әsas götürülür. 

2017 vә 2016-cı illәrdә pul siyasәti ilә әlaqәli maliyyә tәşkilatlarına verilmiş kreditlәr üçün tәminat 
alınmışdır. Kredit riski hәmçinin hüquqi vә fiziki şәxslәrin tәminat vә zәmanәtlәrini almaqla idarә 
olunur. Kredit riskinin monitorinqi mәqsәdlәri üçün Bazar әmәliyyatları departamenti müntәzәm 
olaraq maliyyә tәşkilatlarının fәaliyyәti vә maliyyә göstәricilәrinin әtraflı tәhlili әsasında hesabatlar 
hazırlayır. Ödәmә qabiliyyәti aşağı olan maliyyә tәşkilatları ilә bağlı әhәmiyyәtli risklәr haqqında 
mәlumat İdarә Heyәtinin nәzәrinә çatdırılır vә tәhlil edilir. Rәhbәrlik vaxtı keçmiş kredit qalıqlarına 
xüsusi nәzarәt edir. 
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Aşağıdakı cәdvәldә hesabat tarixinә kredit riski daşıya bilәcәk maliyyә aktivlәri haqqında mәlumat 
tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

   
AKTİVLӘR    
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri    
  - Qeyri-rezident banklardakı nostro hesablar 4,224,417       4,482,716 
  - Qeyri-rezident banklardakı qısamüddәtli depozitlәr  681,396       1,062,473 
BVF ilә hesablaşmalar 370,827          364,399 
Ticarәt qiymәtli kağızları 6,250,456       4,212,232 
Törәmә maliyyә alәtlәri 123            2,191 
İnvestisiya qiymәtli kağızları 10,063,245     10,522,619 
Banklara verilmiş kreditlәr 400,869       4,061,362 
Dövlәtin borc öhdәliklәri -        244,240 
Sair maliyyә aktivlәri 8,059          121,223 

Cәmi kredit limiti 21,999,392     25,073,455 

Adәtәn beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn, törәmә maliyyә alәtlәrinә vә investisiya qiymәtli kağızlarına 
(bu qiymәtli kağızlar repo әmәliyyatlarının bir hissәsini tәşkil etmәdiyi halda) girov cәlb olunmur. 

Banklara verilmiş kreditlәr üzrә girovların vә kredit riski konsentrasiyasının tәhlili 9-cu qeyddә 
tәqdim olunmuşdur. 

Bazar riski 

Bazar riski maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrinin vә ya gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtlәrinin bazar 
qiymәtlәrindә baş verәn dәyişikliklәr sәbәbindәn tәrәddüd etmәsi ilә bağlı yaranan riskdir. Bazar 
riski valyuta, faiz dәrәcәsi vә sair qiymәt risklәrindәn ibarәtdir. Bazar riski bazarın xüsusi vә 
ümumi dәyişkәnliyi, elәcә dә bazar qiymәtlәrinin vә xarici valyuta mәzәnnәlәrinin  dәyişkәnlik 
sәviyyәsinә mәruz qalan sabit gәlirli maliyyә alәtlәrinin açıq mövqelәri üzrә yaranır. 

Faiz dәrәcәsi riski 

Faiz dәrәcәsi riski maliyyә alәtlәri ilә bağlı gәlәcәk pul vәsaitlәri axınının әdalәtli dәyәrinin bazar 
faiz dәrәcәlәrindә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olan riskdir. Bank, bazar faiz dәrәcәlәrinin 
sәviyyәlәrindә dәyişikliklәrin onun maliyyә vәziyyәtinә vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin tәsirinә 
mәruz qalır. Belә dәyişkәnlik faiz marjasının sәviyyәsini artıra vә ya azalda bilәr vә gözlәnilmәyәn 
faiz dәrәcәlәrinin dәyişikliklәri ilә bağlı zәrәrin yaranmasına gәtirib çıxara bilәr. Faiz dәrәcәsi 
riskinin idarә edilmәsindә әsas mәqsәd investisiya qaydalarına uyğun olaraq qәbul edilә bilәn risk 
limitlәrinә riayәt etmәk şәrtilә, investisiya üzrә sabit gәlirliliyin tәmin edilmәsindәn ibarәtdir. 
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Faiz dәrәcәlәrinin yenidәn müәyyәn edilmәsinin müddәtlәr üzrә tәhlili 

Faiz dәrәcәsi riski, әsasәn, faiz dәrәcәsi fәrqlәrinә nәzarәt etmәklә tәnzimlәnir. 31 dekabr 2017-
ci il tarixinә әsas maliyyә alәtlәri üzrә faiz dәrәcәsi fәrqinin mövqeyi aşağıdakı kimidir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
3 aydan az 3-6 ay 6-12 ay 1 ildәn çox Faizsiz  Balans 

dәyәri

   
31 dekabr 2017-ci il   
AKTİVLӘR   
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 4,905,813 - - - 483,813  5,389,626 
BVF ilә hesablaşmalar 370,827 - - - -  370,827 
Ticarәt qiymәtli kağızları 6,250,456 - - - -  6,250,456 
İnvestisiya qiymәtli 
kağızları   
  - Kreditlәr vә debitor 
borcları  236 12,984 - 9,521,880 -  9,535,100 
  - Satış üçün nәzәrdә 

tutulan qiymәtli 
kağızlar  - - 20,191 507,954 -  528,145 

Banklara verilmiş kreditlәr 28,654 42,544 208,238 121,433 -  400,869 
Törәmә maliyyә alәtlәri - - - - 123  123
Sair maliyyә aktivlәri  7,273 10 60 716 -  8,059 
            

            

Cәmi maliyyә aktivlәri 11,563,259 55,538 228,489 10,151,983 483,936  22,483,205 
       

     

           

ÖHDӘLİKLӘR   
Dövriyyәdә olan 
әskinaslar vә sikkәlәr - - - - 8,140,238  8,140,238
Hökumәt idarәlәri 
qarşısında öhdәliklәr 1,530,229 - - - -  1,530,229 
Rezident bankların 
qısamüddәtli depozitlәri 1,086,980 - 3,302,846 - -  4,389,826 
Kredit tәşkilatları 
qarşısında öhdәliklәr 2,070,918 - - - -  2,070,918 
Digәr tәşkilatlar qarşısında 
öhdәliklәr 36,576 - -  - -  36,576 
Törәmә maliyyә alәtlәri - - - - 1,012  1,012 
Buraxılmış borc qiymәtli 
kağızlar 920,768 - - - -  920,768 
BVF ilә әmәliyyatlar üzrә 
öhdәliklәr 373,299 - - - -  373,299 
Beynәlxalq maliyyә 
institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,693 - - - -  4,693 
Sair maliyyә öhdәliklәri  653,531  -  -  - -  653,531 
            

            

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 6,676,994 - 3,302,846 - 8,141,250  18,121,090
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Faiz dәrәcәsi riski, әsasәn, faiz dәrәcәsi fәrqlәrinә nәzarәt etmәklә tәnzimlәnir. 31 dekabr 2016-
cı il tarixinә әsas maliyyә alәtlәri üzrә faiz dәrәcәsi fәrqinin mövqeyi aşağıdakı kimidir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
3 aydan az 3-6 ay 6-12 ay 1 ildәn çox Faizsiz Balans 

dәyәri

  
31 dekabr 2016-cı il  
AKTİVLӘR  
Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri 5,545,189 - - - 340,024 5,885,213
Qeyri-rezident banklarda 
yerlәşdirilmiş depozitlәr - - - - - -
BVF ilә hesablaşmalar 364,399 - - - - 364,399
Ticarәt qiymәtli kağızları 4,212,232 - - - - 4,212,232
Törәmә maliyyә alәtlәri - - - - 2,191 2,191
İnvestisiya qiymәtli kağızları - - - - - -
  - Kreditlәr vә debitor 
borcları  - 12,984 236 10,052,760 - 10,065,980
  - Satış üçün nәzәrdә 

tutulan qiymәtli kağızlar  - 9,849 78,390 368,400 - 456,639
Banklara verilmiş kreditlәr 303,753 244,432 217,364 3,295,813 - 4,061,362
Dövlәt borc öhdәliklәri  - - - 244,240 - 244,240
Sair maliyyә aktivlәri  120,315 6 66 836 - 121,223

Cәmi maliyyә aktivlәri 10,545,888 267,271 296,056 13,962,049 342,215 25,413,479

ÖHDӘLİKLӘR -  
Dövriyyәdә olan әskinaslar 
vә sikkәlәr - - - - 6,960,778 6,960,778
Hökumәt idarәlәri qarşısında 
öhdәliklәr 2,697,269 - - -  2,697,269
Rezident bankların 
qısamüddәtli depozitlәri 462,835 1,728,568 3,730,875 - - 5,922,278
Kredit tәşkilatları qarşısında 
öhdәliklәr 3,225,104 - - - - 3,225,104
Digәr tәşkilatlar qarşısında 
öhdәliklәr 13,569 - -  - - 13,569
Buraxılmış borc qiymәtli 
kağızlar 108,987 - - - - 108,987
BVF ilә әmәliyyatlar üzrә 
öhdәliklәr 366,589 - - - - 366,589
Beynәlxalq maliyyә 
institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,326 - - - - 4,326
Sair maliyyә öhdәliklәri  391,435  -  -  - - 391,435

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 7,270,114 1,728,568 3,730,875 - 6,960,778 19,690,335

Faiz dәrәcәsi hәssaslığının tәhlili 

Faiz dәrәcәsi riskinin idarә olunması maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin hәssaslığının monitorinqi 
ilә tamamlanır. Bütün gәlir әyrisi üzrә 100 baza bәndi (bb) simmetrik enmә vә ya qalxmanın 
sadәlәşdirilmiş proqnoz variantı әsasında faiz dәrәcәlәrindә dәyişikliklәrә xalis mәnfәәt vә ya 
zәrәrin vә kapitalın 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә faiz hesablanan aktiv vә öhdәliklәrin 
vәziyyәtinin hәssaslıq tәhlili aşağıdakı kimidir: 
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017 31/12/2016 

 

Mәnfәәt vә ya 
zәrәr 

hesabatına 
tәsiri

Birbaşa 
olaraq  

kapitala 
tәsiri 

Mәnfәәt vә 
ya zәrәr 

hesabatına 
tәsiri 

Birbaşa 
olaraq  

kapitala 
tәsiri

100 bb paralel enmә 32,565 39,624  42,133 16,350

100 bb paralel qalxma (32,565) (39,624) (42,133) (16,350)

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә faiz hesablanan aktivlәr vә öhdәliklәr 
üzrә effektiv orta faiz dәrәcәlәri verilmişdir. Bu faiz dәrәcәlәri hәmin aktiv vә öhdәliklәrdәn ödәniş 
tarixinә qәdәr әldә olunan gәlirin tәqribi qiymәtidir. 

 
31/12/2017 

Effektiv orta faiz dәrәcәsi, % 
31/12/2016 

Effektiv orta faiz dәrәcәsi, % 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
AZN USD EUR Digәr 

valyutalar
AZN USD  EUR  Digәr 

valyutalar

    

Faiz hesablanan aktivlәr    

Pul vәsaitlәri vә onların 
ekvivalentlәri  - 1.74 (0.36) - - 0.84  (0.40)  -

BVF ilә hasablaşmalar - - - - - -  -  0.05

Ticarәt qiymәtli kağızları  - 1.32 0.75  1.35 - 1.10  0.93  1.63

İnvestisiya qiymәtli kağızları  0.30 - - - 0.26 -  0.25  -

Banklara verilmiş kreditlәr 3.57 - - - 3.70 2.53  -  -

Dövlәt borc öhdәliklәri - - - - 2.0 -  -  -

Sair maliyyә aktivlәri  6.94 - - - 7.50 -  -  -

    

Faiz hesablanan öhdәliklәr    
Rezident bankların qısamüddәtli 
depozitlәri 7.14 - - - 5.13 -  -  -

Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar 12.51 - - - 14.0 -  -  -
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

Valyuta riski 

Valyuta riski xarici valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi nәticәsindә maliyyә aktivinin baza 
valyutasında dәyәrinin dәyişmәsi riskidir. Bankın aktivlәrinin dәyәri aktivlәrin valyuta 
strukturundan asılı olaraq әsas xarici valyutaların mәzәnnәlәrinin dәyişmәsi riskinә mәruz qalır.  
 
Bankın valyuta aktivlәri әsasәn ABŞ dolları, avro vә funt sterlinq ilә saxlanılır. Valyuta aktivlәrinin 
valyuta kompozisiyası Bankın İdarә Heyәtinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli qәrarı ilә tәsdiqlәnmiş 
“Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının valyuta ehtiyatlarının idarә edilmәsinin illik әmәliyyat 
investisiya proqramı” ilә müәyyәn olunmuşdur. Bu sәnәd Bazar әmәliyyatları departamenti 
tәrәfindәn Bankın valyuta riskinin idarә edilmәsindә әsas kimi istifadә edilir. 

Valyuta riski valyuta sәbәtinin diversifikasiyası vә aşağıdakı parametrlәrin müәyyәn edilmәsi ilә 
idarә olunur:  

 idarә olunan valyutalar; 

 idarә olunan hәr bir valyutanın cәmi valyuta aktivlәrinin tәrkibindә maksimal payı (baza 
valyutası üçün minimal mәblәğ). 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin xarici 
valyuta üzrә strukturu tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
ABŞ dolları Avro Digәr 

valyutalar  
 Cәmi 

   

AKTİVLӘR   

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 4,654,191  702,937  32,498   5,389,626  

BVF ilә hesablaşmalar - - 370,827   370,827  

Ticarәt qiymәtli kağızları  5,709,038  310,269  231,149   6,250,456  

Törәmә maliyyә alәtlәri 123 - -  123

İnvestisiya qiymәtli kağızları  - - -  -

Banklara verilmiş kreditlәr - - -  -

Sair maliyyә aktivlәri  7,101  - -  7,101  

Cәmi maliyyә aktivlәri 10,370,453  1,013,206  634,474   12,018,133  

   

ÖHDӘLİKLӘR   

Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 519,081  48,441  23,879   591,401  

Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 1,295,335  399,865  4,949   1,700,149  

Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 4,180  - -  4,180  

Törәmә maliyyә alәtlәri 1,012 - -  1.012

BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr - - 370,933   370,933  

Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr 2,811  - -  2,811  

Sair maliyyә öhdәliklәri 652,890  23  -  652,913  

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 2,475,309  448,329  399,761   3,323,399  

Xalis tanınmış mövqe  7,895,144  564,877  234,713   8,694,734  

Törәmә maliyyә әmәliyyatların nәticәsi 138,853  (90,870) (47,983) -

Xalis mövqe 8,033,997  474,007  186,730   8,694,734  
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә maliyyә aktivlәrinin vә öhdәliklәrinin xarici 
valyuta risklәrinin strukturu tәqdim olunur:  

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
ABŞ dolları Avro Digәr 

valyutalar  
 Cәmi 

   

AKTİVLӘR   

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 5,351,369 409,369 124,475  5,885,213

BVF ilә hesablaşmalar - - 364,399  364,399

Ticarәt qiymәtli kağızları  3,717,404 356,414 138,414  4,212,232

Törәmә maliyyә alәtlәri 2,191 - -  2,191

İnvestisiya qiymәtli kağızları  - 91,376 -  91,376

Banklara verilmiş kreditlәr 1,121,880 - -  1,121,880

Sair maliyyә aktivlәri  19,210 74,682  26,316  120,208

Cәmi maliyyә aktivlәri 10,212,054 931,841 653,604  11,797,499

   

ÖHDӘLİKLӘR   

Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 903,057 4,298 878  908,233

Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 2,015,821 315,878 64  2,331,763

Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 7,177 19 -  7,196

BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr - - 366,589  366,589

Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr 3,771 - -  3,771

Sair maliyyә öhdәliklәri 379,668 9,902 679  390,249

Cәmi maliyyә öhdәliklәri 3,309,494 330,097 368,210  4,007,801

Xalis tanınmış mövqe  6,902,560 601,744 285,394  7,789,698

Törәmә maliyyә әmәliyyatların nәticәsi 135,184 (86,140) (49,044) -

Xalis mövqe 7,037,744 515,604 236,350  7,789,698

Aşağıdakı cәdvәldә göstәrildiyi kimi, 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә AZN-in qeyd 
olunmuş valyutalara qarşı dәyәrsizlәşmәsi kapitalı, mәnfәәti vә ya zәrәri aşağıda göstәrilәn 
mәblәğlәr hәcmindә artıra (azalda) bilәrdi. Tәqdim edilәn tәhlil Bankın hesabat dövrünün 
sonunda mümkün olduqları ehtimal edilmiş xarici valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişikliklәrinә әsaslanır. 
Tәhlildә bütün digәr parametrlәrin, xüsusilә dә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәz qalması fәrziyyә edilir. 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 31/12/2017  31/12/2016

  

ABŞ dollar dәyәrinin AZN-ә qarşı 10% yüksәlmәsi (2016: 10%) 803,400  703,774

Avro dәyәrinin AZN-ә qarşı 10% yüksәlmәsi (2016: 10%) 47,401  51,560

AZN-in qeyd edilәn valyutalara qarşı 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә möhkәmlәnmәsi 
bütün digәr parametrlәr eyni saxlanılması şәrtilә, hәmin valyutalara eyni hәcmli, lakin әks 
istiqamәtli tәsiri ola bilәr. 

Likvidlik riski 

Likvidlik riski adi vә ya fövqәladә şәraitdә ödәniş tarixi çatanda Bankın ödәnişlә bağlı öhdәliklәrini 
yerinә yetirә bilmәmәsi riskidir. Bank tәrәfindәn likvidlik riskinin idarә olunması hәr bir şәraitdә 
Bankın öhdәliklәrini ödәmәk üçün likvidliyin lazımi sәviyyәdә saxlanılmasına әsaslanır.
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

Pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә Bank valyuta aktivlәrindәn likvid әmәliyyat tranşı 
formalaşdırır. Likvidlik riskinin idarә edilmәsi hәmçinin likvid aktivlәrin müәyyәn edilmәsi vә 
investisiya müddәtindә valyuta aktivlәrinin minimal likvidlik limitlәrinin müәyyәn edilmәsindәn 
ibarәtdir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә öhdәliklәrin müqavilә üzrә ödәmә müddәtlәrinә görә bölgüsü 
aşağıdakı cәdvәldә tәqdim edilir. Cәdvәldә göstәrilәn öhdәlik mәblәğlәri müqavilәdә nәzәrdә 
tutulan diskont edilmәmiş nağd pul axınlarını әks etdirir. Valyuta ödәnişlәri hesabat dövrünün 
sonuna mövcud olan spot mәzәnnә ilә çevrilir. 

31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә alәtlәrinin ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlili aşağıda göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı 
ilә 

Tәlәb 
edilәnәdәk 

vә 1 aydan az 

1-6 ay 6-12 ay 1-5 il 
 

5 ildәn 
çox 

 Ödәniş 
müddәti 
olmayan 

 Cәmi 

         
ÖHDӘLİKLӘR   
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә 
sikkәlәr - - - - - 8,140,238  

 
8,140,238  

Rezident bankların 
qısamüddәtli depozitlәri 1,090,624  - 3,465,067  - - - 

 
4,555,691  

Hökumәt idarәlәri 
qarşısında öhdәliklәr 1,530,229  - - - - - 

 
1,530,229  

Kredit tәşkilatları 
qarşısında öhdәliklәr 2,070,918  - - - - - 

 
2,070,918  

Digәr tәşkilatlar qarşısında 
öhdәliklәr 36,576  - - - - - 

 
36,576  

Buraxılmış borc qiymәtli 
kağızlar 925,610  - - - - - 

 
925,610  

BVF ilә әmәliyyatlar üzrә 
öhdәliklәr - - - - - 373,299  

 
373,299  

Beynәlxalq maliyyә 
institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,693  - - - - - 

 

4,693  
Ümumi mәblәği 
ödәnilmәli olan törәmә 
alәtlәr  

 

- Daxil olan mәblәğ (156,164) - - - - -  (156,164)
- Ödәnilәn mәblәğ 157,176  - - - - -  157,176
Sair maliyyә öhdәliklәri 653,531  - - - - -  653,531  

Maliyyә öhdәliklәri üzrә 
cәmi potensial gәlәcәk 
ödәnişlәr 6,313,193  - 3,465,067  - - 8,513,537  

 

18,291,797  
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

31 dekabr 2016-cı il tarixinә maliyyә alәtlәrinin ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlili aşağıda göstәrilir: 

Min Azәrbaycan Manatı 
ilә 

Tәlәb 
edilәnәdәk vә 

1 aydan az 

1-6 ay 6-12 ay 1-5 il 
 

5 ildәn 
çox 

 Ödәniş 
müddәti 
olmayan 

 Cәmi 

         
ÖHDӘLİKLӘR    
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә 
sikkәlәr - - - - -

 
6,960,778 

 
6,960,778

Rezident bankların 
qısamüddәtli depozitlәri 80,474 387,233 5,596,267 - -

 
- 

 
6,063,974

Hökumәt idarәlәri 
qarşısında öhdәliklәr 2,697,269 - - - -

 
- 

 
2,697,269

Kredit tәşkilatları 
qarşısında öhdәliklәr 3,225,104 - - - -

 
- 

 
3,225,104

Digәr tәşkilatlar qarşısında 
öhdәliklәr 13,569 - - - -

 
- 

 
13,569

Buraxılmış borc qiymәtli 
kağızlar 109,621 - - - -

 
- 

 
109,621

BVF ilә әmәliyyatlar üzrә 
öhdәliklәr - - - - -

 
366,589 

 
366,589

Beynәlxalq maliyyә 
institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,326 - - - -

 

- 

 

4,326
Ümumi mәblәği 
ödәnilmәli olan törәmә 
alәtlәr 

 

 

 

- Daxil olan mәblәğ (213,332) (70,112) - - -  -  (283,444)
- Ödәnilәn mәblәğ 211,683 69,570 - - -  -  281,253
Sair maliyyә öhdәliklәri 391,435 - - - -  -  391,435

Maliyyә öhdәliklәri üzrә 
cәmi potensial gәlәcәk 
ödәnişlәr 6,520,149 386,691 5,596,267 - -

 

7,327,367 

 

19,830,474
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

Aşağıdakı cәdvәl maliyyә öhdәliklәri ilә bağlı nağd pulun istifadәsi zәrurәti yarandığı tәqdirdә asanlıqla satıla bilәn aktivlәr istisna olmaqla, müqavilә üzrә 
ödәniş müddәtlәrinә әsasәn balans dәyәrindә әks etdirilәn qeyri-törәmә maliyyә aktivlәrinin ödәniş müddәtlәri üzrә tәhlilini әks etdirir. Belә maliyyә aktivlәri 
gözlәnilәn satış tarixi әsasında ödәniş müddәti üzrә tәhlilә daxil edimişdir. Dәyәrsizlәşmiş kreditlәr isә dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla vә gözlәnilәn 
nağd pul axınlarına әsasәn balans dәyәrindә göstәrilir.  

Aşağıdakı cәdvәl 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda tanınan mәblәğlәrin gözlәnilәn ödәniş müddәtlәri üzrә tәhlilini әks etdirir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
Tәlәb olunanadәk 

vә 1 aydan az 
 1-3 ay  3-12 ay  1-5 il  5 ildәn çox  Ödәniş müddәti 

olmayan 
Vaxtı keçmiş Cәmi 

AKTİVLӘR             

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  5,389,626  - - -  - - - 5,389,626  

BVF ilә hesablaşmalar - - - -  - 370,827 - 370,827  

Ticarәt qiymәtli kağızları 6,250,456  - - -  - - - 6,250,456  

Törәmә maliyyә alәtlәri 123 - - -  - - - 123

İnvestisiya qiymәtli kağızları - 236  33,175  854,061   9,175,773  - - 10,063,245  

Banklara verilmiş kreditlәr 4,095  3,252  250,782  121,432   - - 21,308  400,869  

Sair maliyyә aktivlәri  7,270  3  70  72   644  - - 8,059  

Cәmi aktivlәr 11,651,570  3,491  284,027  975,565   9,176,417  370,827  21,308  22,483,205  

ÖHDӘLİKLӘR   

Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr - - - -  - 8,140,238  - 8,140,238  

Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 1,530,229  - - -  - - - 1,530,229  

Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri 1,086,980  - 3,302,846  -  - - - 4,389,826  

Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 2,070,918  - - -  - - - 2,070,918  

Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 36,576  - - -  - - - 36,576  

Törәmә maliyyә alәtlәri 1,012  - - -  - - - 1,012  

Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar 920,768  - - -  - - - 920,768  

BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr - - - -  - 373,299  - 373,299  

Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında öhdәliklәr 4,693  - - -  - - - 4,693  

Sair maliyyә öhdәliklәri 653,531  - - -  - - - 653,531  

Cәmi öhdәliklәr 6,304,707  - 3,302,846  -  - 8,513,537  - 18,121,090  

Xalis mövqe 5,346,863  3,491  (3,018,819)  975,565   9,176,417  (8,142,710)  21,308  4,362,115  

Milli valyutada olan likvidlik riski AMB tәrәfindәn daima qiymәtlәndirilir vә nәzarәtdә saxlanılır.  
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30 Risklәrin idarә edilmәsi, davamı 

Aşağıdakı cәdvәl 31 dekabr 2016-cı il tarixinә maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda tanınan mәblәğlәrin gözlәnilәn ödәniş müddәtlәri üzrә tәhlilini әks etdirir:  

Min Azәrbaycan Manatı ilә 
Tәlәb olunanadәk 

vә 1 aydan az 
 1-3 ay 3-12 ay  1-5 il  5 ildәn çox  Ödәniş müddәti 

olmayan 
Vaxtı keçmiş Cәmi 

AKTİVLӘR             

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  5,885,213 - - -  - - - 5,885,213

BVF ilә hesablaşmalar - - - -  - 364,399 - 364,399

Ticarәt qiymәtli kağızları 4,212,232 - - -  - - - 4,212,232

Törәmә maliyyә alәtlәri 1,989 202 - -  - - 2,191

İnvestisiya qiymәtli kağızları - 101,459 465,783  9,955,377 - 10,522,619

Banklara verilmiş kreditlәr 34,192 253,195 461,796 987,230  2,308,583 16,366 4,061,362

Dövlәtin borc öhdәliklәri - - - 244,240  - - - 244,240

Sair maliyyә aktivlәri  120,315 - 72 102  734 - - 121,223

Cәmi aktivlәr 10,253,941 253,397 563,327 1,697,355  12,264,694 364,399 16,366 25,413,479

ÖHDӘLİKLӘR   

Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr - - - -  - 6,960,778 - 6,960,778

Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 2,697,269 - - -  - - - 2,697,269

Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri 80,329 382,506 5,459,443 -  - - - 5,922,278

Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr 3,225,104 - - -  - - - 3,225,104

Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 13,569 - - -  - - - 13,569

Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar 108,987 - - -  - - - 108,987

BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr - - - -  - 366,589 - 366,589

Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,326 - - - 

 

- - - 4,326

Sair maliyyә öhdәliklәri 391,435 - - -  - - - 391,435

Cәmi öhdәliklәr 6,521,019 382,506 5,459,443 -  - 7,327,367 - 19,690,335

Xalis mövqe 3,732,922 (129,109) (4,896,116) 1,697,355  12,264,694 (6,962,968) 16,366 5,723,144
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31 Kapitalın idarә olunması 

Bankın kapitalı onun bütün öhdәliklәri çıxıldıqdan sonra aktivlәrinin qalan hissәsidir. 

Kapitalın idarә olunmasında mәqsәd, Bankın iqtisadi müstәqilliyinin vә fәaliyyәt göstәrmәk 
qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün kapitalın müvafiq sәviyyәdә saxlanılmasından ibarәtdir. Bank 
idarә olunan mәcmu kapitalın maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda göstәrilәn kapital olduğunu 
hesab edir.  

“Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı” haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda 
(“Qanun”) nәzәrdә tutulan nizamnamә fondu vә minimal kapital ehtiyatları istisna olmaqla, mәrkәzi 
bank kimi Bank üçün kәnar qurumların tәlәblәri mövcud deyil.  

Qeyd 23-dә әks olunduğu kimi, 31 dekabr 2017-ci il tarixinә Bankın nizamnamә fondu 500,000 min 
AZN (31 dekabr 2016: 500,000 min AZN) olmuşdur.  

Bank 31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә 3,513,453 min AZN (2016: 401,664 min 
AZN) mәnfәәt әldә etmişdir. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında Azәrbaycan 
Respublikasının Qanununun 12-ci maddәsinә uyğun olaraq Mәrkәzi Bankın kapital ehtiyatları 
formalaşdırıldıqdan vә illik maliyyә hesabatı auditor rәyi ilә tәsdiqlәndikdәn sonra reallaşdırılmış 
mәnfәәtin sәrbәst qalığı dövlәt büdcәsinә (o cümlәdәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanının 
müraciәtinә әsasәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırmaqla dövlәt zәmanәti üzrә borc 
öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün “Büdcә sistemi haqqında” Azәrbaycan 
Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq yaradılan mәqsәdli büdcә fonduna) köçürülür. 

2017-ci il әrzindә Bank müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırılmaqla dövlәt büdcәsinә 
4,630,064 min AZN mәblәğindә vәsait köçürmüşdür. 
 
Mәrkәzi Bankın 31 dekabr 2008-ci il tarixinә yaranmış kapital çatışmazlığının aradan qaldırılması 
mәqsәdi ilә Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn buraxılmış sadә veksel (borc öhdәliyi) 1 mart 2017-ci il 
tarixindәn etibarәn geri çağırılmış vә hәmin vekselin әdalәtli dәyәri mәblәğindә olan (244,987 min 
manat) dövlәt borc öhdәliyi bağlanmışdır. 

32 Şәrti öhdәliklәr 

Mәhkәmә iddiaları 

Bank fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq mәhkәmә iddialarına vә şikayәtlәrә mәruz qalır. Rәhbәrlik hesab 
edir ki, bu kimi iddia vә şikayәtlәr nәticәsindә Bankın maliyyә vәziyyәtinә vә ya gәlәcәk 
әmәliyyatların nәticәlәrinә ciddi mәnfi tәsir göstәrmәyәcәk. 

33 Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar 

Tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, onlar birbaşa vә ya dolayı yolla bir vә ya bir neçә qrupun 
nәzarәti altında olsun vә ya onlardan biri digәrinә nәzarәt edә bilsin vә yaxud maliyyә-tәsәrrüfat 
fәaliyyәti ilә bağlı qәrar qәbul edәrkәn digәr tәrәfә әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilsin. Әlaqәli tәrәflәr ilә 
hәr hansı mümkün münasibәtlәr nәzәrdәn keçirilәrkәn, hәmin münasibәtlәrin mahiyyәtinin onların 
hüquqi formasından üstünlüyü prinsipi tәtbiq olunur. 

Әlaqәli tәrәflәr öz aralarında әlaqәli olmayan tәrәflәrin apara bilmәdiyi әmәliyyatları hәyata keçirә 
bilәr. Bununla yanaşı, әlaqәli tәrәflәr arasında aparılan әmәliyyatların şәrtlәri, müddәtlәri vә 
mәblәğlәri әlaqәli olmayan tәrәflәr arasında aparılan әmәliyyatlarla eyni olmaya bilәr. 

Bank ilә әmәkdaşlıq edәn әsas dövlәt tәşkilatlarına Azәrbaycan Respublikasının İpoteka vә Kredit 
Zәmanәt Fondu, Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi, Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı, 
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu, Aqrarkredit QSC BOKT, Azәrbaycan Әmanәtlәrin 
Sığortalanması Fondu vә AzәrTürkBank daxildir.  
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33 Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar, davamı 

Rәhbәrlik ilә әmәliyyatlar 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017 vә 2016-cı il tarixlәrinә rәhbәrliyә ödәnişlәr barәdә mәlumat 
tәqdim olunub. 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 2017  2016
    

Qısamüddәtli ödәnişlәr (әmәk haqqı) 836  869
    

Hökumәt idarәlәri ilә әmәliyyatlar 

Bank dövlәtә mәxsus publik hüquqi şәxsdir vә öz fәaliyyәti zamanı müxtәlif dövlәt tәsisatlı 
orqanlarla әlaqәdә olur. Dövlәt tәrәfindәn idarә olunan orqanlarla әhәmiyyәtli әmәliyyatlara 
banklara vә digәr dövlәt müәssisәlәrinә verilmiş kreditlәr, investisiya qiymәtli kağızları, dövlәtin borc 
öhdәliklәri, hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr vә faiz gәlirlәri aiddir. 
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33 Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar, davamı 
 
Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә dövriyyәdә olan qalıqlar, orta faiz dәrәcәlәri, gәlir vә ya xәrclәr haqqında 
mәlumatlar әks olunmuşdur: 
 Hökumәt idarәlәri üzrә İdarә heyәti üzrә Dövlәtin nәzarәti altında olan 

orqanlar üzrә 
Cәmi 

 Min Azәrbaycan 
Manatı ilә 

Orta hesablı faiz 
dәrәcәsi, %

 Min Azәrbaycan 
Manatı ilә

Orta hesablı faiz 
dәrәcәsi, %

Min Azәrbaycan 
Manatı ilә

Orta hesablı faiz 
dәrәcәsi, %

Min Azәrbaycan 
Manatı ilә

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat 
AKTİVLӘR 
İnvestisiya qiymәtli kağızları 52,955  0.3 - - 10,010,290  0.15-dәn 3.2-dәk 10,063,245  
ÖHDӘLİKLӘR 
Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 1,382,601  - - - 147,628  - 1,530,229  
Rezident bankların qısamüddәtli 
depozitlәri - - - 3,349,311  5.0-dәn 15.0-dәk 3,349,311  
Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr - - - 150,636  - 150,636  
Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 26,027  - - - 10,550  - 36,577  
BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr 373,299  - - - - - 373,299  
Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,693  - - - - - 4,693  
Mәnfәәt (zәrәr) 
Faiz gәlirlәri 1,572  - - - 33,881 - 35,453
Faiz xәrclәri - - - - (167,701) - (167,701)
Haqq vә komissiya gәlirlәri 1,082  - - - 4,243  - 5,325  
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33 Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar, davamı 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә dövriyyәdә olan qalıqlar, orta faiz dәrәcәlәri, gәlir vә ya xәrclәr 
haqqında mәlumatlar әks olunmuşdur: 

 Hökumәt idarәlәri üzrә İdarә heyәti üzrә Dövlәtin nәzarәti altında olan 
orqanlar üzrә 

Cәmi 

 Min 
Azәrbaycan 

Manatı ilә 

Orta hesablı 
faiz dәrәcәsi, %

 Min Azәrbaycan 
Manatı ilә

Orta hesablı 
faiz dәrәcәsi, % 

Min 
Azәrbaycan 

Manatı ilә

Orta hesablı 
faiz dәrәcәsi, %

Min Azәrbaycan 
Manatı ilә

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat  
AKTİVLӘR - - - - 
İnvestisiya qiymәtli kağızları 

94,108
0.15-dәn 4.25-

dәk - -  10,337,135 0.15-dәn 3-dәk 10,431,243
Banklara verilmiş kreditlәr - - - - -
Әsas mәblәğ - - - -    1,989,335 0.15-dәn 7-dәk 1,989,335
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat - - - -    (109,762) - (109,762)

Dövlәtin borc öhdәliklәri 244,240 2.00 - - - - 244,240
ÖHDӘLİKLӘR  
Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr 2,480,049 - - - 217,220 - 2,697,269
Rezident bankların qısamüddәtli 
depozitlәri - - - 4,878,950 5 4,878,950
Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr - - - 274,790 - 274,790
Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr 5,625 - - - 7,944 - 13,569
BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr 366,589 - - - - - 366,589
Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında 
öhdәliklәr 4,326 - - - - - 4,326
  
Mәnfәәt (zәrәr)  
Faiz gәlirlәri 5,022 - - - 104,769 - 109,791
Faiz xәrclәri - - - - (234,711) - (234,711)
Haqq vә komissiya gәlirlәri 328 - - - 2,218 - 2,546
Sair ümumi vә inzibati xәrclәr - - - - (672) - (672)
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34 Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri: әdalәtli dәyәr vә uçot tәsnifatı 

Uçot tәsnifatı vә әdalәtli dәyәr 

MUBS 39, Maliyyә Alәtlәri: Tanınması vә Qiymәtlәndirilmәsi Standartına uyğun olaraq Bank 
maliyyә aktivlәrini aşağıdakı kateqoriyalara tәsniflәşdirir: (a) kreditlәr vә debitor borcları; (b) satış 
üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri; (c) ödәniş tarixinәdәk saxlanılan maliyyә aktivlәri vә (d) 
әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә aktivlәri. Әdalәtli dәyәrinin 
dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks olunan maliyyә aktivlәri iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) ilkin 
tanınma zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlәr vә (ii) ticarәt üçün maliyyә aktivlәri. 
Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә aktivlәrinin qeyd edilәn qiymәtlәndirmә 
kateqoriyaları üzrә mәlumat tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Kreditlәr vә 
debitor 

borcları 

Satış üçün 
nәzәrdә 
tutulan 

maliyyә 
aktivlәri 

Ticarәt üçün 
maliyyә 
aktivlәri 

Cәmi 

 
AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 5,389,626    - -  5,389,626   
Ticarәt qiymәtli kağızları       
- Agentlik notları -  - 3,257,083    3,257,083   
- Korporativ istiqrazlar -  - 774,364    774,364   
- ABŞ Xәzinәdarlıq notları -  - 415,644    415,644   
- Dövlәt istiqrazları -  - 705,194    705,194   
- Bәlәdiyyә istiqrazları -  - 205,263    205,263   
- Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn 
buraxılmış notlar -  - 835,821    835,821   

- Böyük Britaniyanın Xәzinәdarlıq notları -  - 57,087    57,087   
       
İnvestisiya qiymәtli kağızları       
- Azәrbaycan Respublikasının İpoteka vә 
Kredit Zәmanәt Fondu  -  528,145   -  528,145   

- AR Maliyyә Nazirliyi 52,955    - -  52,955   
- Aqrarkredit QSC BOKT 9,482,145    - -  9,482,145   
       
Banklara verilmiş kreditlәr       
- Yenidәn maliyyәlәşdirilmiş kreditlәr 398,883    - -  398,883   
- Sonuncu instansiya kreditlәri 1,986    - -  1,986   
       
BVF ilә hesablaşmalar 370,827    - -  370,827   
       
Törәmә maliyyә alәtlәri -  - 123  123 
       
Sair maliyyә aktivlәri:       
- Satılmış ticarәt qiymәtli kağızları üzrә 
alınacaq mәblәğlәr 7,101       7,101   

- İşçilәrә verilmiş kreditlәr 789    - -  789   
- Hesablaşmalar üzrә mәblәğlәr 169    - -  169   
       
CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 15,704,481    528,145   6,250,579    22,483,205   
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Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә maliyyә aktivlәrinin qeyd edilәn qiymәtlәndirmә 
kateqoriyaları üzrә mәlumat tәqdim olunur: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Kreditlәr vә 
debitor 

borcları 

Satış üçün 
nәzәrdә 
tutulan 

maliyyә 
aktivlәri 

Ticarәt üçün 
maliyyә 
aktivlәri 

Cәmi 

 
AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 5,885,213  - -  5,885,213 
Ticarәt qiymәtli kağızları       
- Agentlik notları -  - 2,142,167  2,142,167 
- Korporativ istiqrazlar -  - 579,873  579,873 
- ABŞ Xәzinәdarlıq notları -  - 450,673  450,673 
- Dövlәt istiqrazları -  - 434,022  434,022 
- Bәlәdiyyә istiqrazları -  - 338,580  338,580 
- Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn 
buraxılmış notlar -  - 222,522  222,522 

- Böyük Britaniyanın Xәzinәdarlıq notları -  - 44,395  44,395 
       
İnvestisiya qiymәtli kağızları       
- Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn 
buraxılmış notlar -  

 
91,376 -  91,376 

- Azәrbaycan Respublikasının İpoteka vә 
Kredit Zәmanәt Fondu -  

 337,094 
-  337,094 

- AR Maliyyә Nazirliyi 65,939  28,169 -  94,108 
- Aqrarkredit QSC BOKT 10,000,041  - -  10,000,041 
       
Törәmә maliyyә alәtlәri -  - 2,191  2,191 
       
Banklara verilmiş kreditlәr       
- Hökumәt zәmanәti ilә verilәn kreditlәr 2,406,515  - -  2,406,515 
- Yenidәn maliyyәlәşdirilmiş kreditlәr 1,100,152  - -  1,100,152 
- Subordinasiya kreditlәri 533,578  - -  533,578 
- Sonuncu instansiya kreditlәri 21,117  - -  21,117 
Dövlәtin borc öhdәliklәri 244,240  - -  244,240 
       
BVF ilә hesablaşmalar 364,399  - -  364,399 
       
Sair maliyyә aktivlәri:    -   
- Xarici valyutanın satılması üzrә alınacaq 
mәblәğlәr 104,016  - -  104,016 

- Satılmış ticarәt qiymәtli kağızları üzrә 
alınacaq mәblәğlәr 16,243  - -  16,243 

- İşçilәrә verilmiş kreditlәr 908  - -  908 
- Hesablaşmalar üzrә mәblәğlәr 56  - -  56 
       
CӘMİ MALİYYӘ AKTİVLӘRİ 20,742,417  456,639 4,214,423  25,413,479 
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Әdalәtli dәyәr hesablamaları, qiymәtlәndirmә tarixindә bazar iştirakçıları arasında adi әmәliyyatda 
aktivi satmaq üçün әldә olunacaq vә ya öhdәliyi ötürmәk üçün ödәnilәcәk qiymәti tәxmini 
hesablamaq mәqsәdilә hәyata keçirilir. Bununla belә, qeyri-müәyyәnliklәr vә subyektiv 
mülahizәlәrdәn istifadә şәraitindә әdalәtli dәyәr anlayışı, aktivlәrin dәrhal satışı vә ya öhdәliklәrin 
ötürülmәsi zamanı satış üçün nәzәrdә tutulan kimi şәrh olunmamalıdır.  

Bank sosial-iqtisadi layihәlәri maliyyәlәşdirmәk mәqsәdilә banklara vә digәr maliyyә tәşkilatlarına 
güzәştli kreditlәrin verilmәsindә, habelә makroiqtisadi vә struktur siyasәtlәri Azәrbaycan 
iqtisadiyyatı üçün zәruri amillәrlә tarazlaşdırmaqla iqtisadiyyatın real sektoru üçün maliyyә 
dәstәyinin tәqdim olunmasında xüsusi rol oynayır. Rәhbәrliyin fikrincә, güzәştli kreditlәr 
kommersiya krediti verәn kreditorların fәaliyyәt göstәrmәdiyi xüsusi bazar seqmentindә verilir. 
Verilmiş kreditlәr dövlәt zәmanәtlәri ilә tәmin olunur, faiz dәrәcәlәri vә ödәniş müddәtlәri 
baxımından unikal xüsusiyyәtlәrә malikdir. Bu xüsusi halları nәzәrә alaraq, rәhbәrlik, amortizasiya 
edilmiş dәyәrlә uçota alınan güzәştli kreditlәrin balans dәyәrinin, onların әdalәtli dәyәrinin 
qәnaәtbәxş qiymәtlәndirmәsini әks etdirdiyini hesab edir. 

Aktiv bazarda dövriyyәdә olan maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәri kotirovka olunan 
bazar qiymәtlәrinә vә ya dilerin qiymәt tәkliflәrinә әsaslanır. Aktiv vә ya öhdәliklәr üzrә 
әmәliyyatlar kifayәt qәdәr müntәzәm vә kifayәt hәcmdә aparıldıqda bazar aktiv hesab edilir. 
Bütün digәr maliyyә alәtlәri üçün Bank digәr qiymәtlәndirmә metodlarından istifadә etmәklә 
әdalәtli dәyәri müәyyәn edir. Seçilmiş qiymәtlәndirmә metodu bazar iştirakçıları tәrәfindәn 
qiymәtlәrin formalaşması zamanı nәzәrә alınan bütün faktorları özündә birlәşdirir. 

Qiymәtlәndirmә metodlarının mәqsәdi qiymәtlәndirmә tarixindә bazar iştirakçıları arasında adi 
әmәliyyatda aktivi satmaq üçün әldә olunacaq vә ya öhdәliyi ötürmәk üçün ödәnilәcәk qiymәti 
әks etdirәn әdalәtli dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir.  

Qiymәtlәndirmә metodlarına xalis dәyәr vә diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәrinin hәrәkәti modellәri, 
bazarın müşahidә oluna bilәn qiymәtlәrinin mövcud olduğu oxşar alәtlәrlә müqayisә, Black-
Scholes vә çoxhәdli qiymәtlәndirmә modellәri vә digәr qiymәtlәndirmә modellәri daxildir. 
Qiymәtlәndirmә metodlarında istifadә olunan ehtimal vә әlavәlәrә risksiz vә bençmark faiz 
dәrәcәlәri, kredit spredi vә diskont dәrәcәlәrinin hesablanmasında istifadә olunan digәr 
mükafatlar, istiqraz vә sәhm qiymәtlәri, xarici valyutanın mübadilә mәzәnnәlәri, sәhm indekslәri 
vә sәhm qiymәtlәri vә gözlәnilәn qiymәt volatilliyi vә korrelyasiya daxildir.  

Qiymәtlәndirmә metodlarının mәqsәdi rәsmi fәaliyyәt göstәrәn bazar iştirakçılarının müәyyәn 
etdiyi hesabat tarixindә maliyyә alәtlәrinin qiymәtini әks etdirәn әdalәtli dәyәrin 
müәyyәnlәşdirilmәsidir.  

Bank standart maliyyә alәtlәri vә yalnız müşahidә olunan bazar mәlumatından istifadә edәn vә 
rәhbәrliyin mülahizәsi vә qiymәtlәndirmәsini tәlәb etmәyәn faiz vә valyuta svopu kimi  daha sadә 
maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә geniş şәkildә tanınmış 
qiymәtlәndirmә modellәrindәn istifadә edir. Modellәrdә istifadә olunan kotirovkalar vә müvafiq 
mәlumatlar, adәtәn borc vә pay şәklindә olan qiymәtli kağızlar vә törәmә alәtlәr bazarında açıq 
şәkildә müşahidә olunur.  

Daha mürәkkәb alәtlәr üçün Bank xüsusi qiymәtlәndirmә modellәrindәn istifadә edir. Bu 
modellәrdә istifadә olunan bәzi vә ya bütün mühüm әlavәlәr bazarda müşahidә olunmaya bilәr vә 
bu göstәricilәr bazar qiymәtlәri vә dәrәcәlәrindәn vә ya mülahizәlәr әsasında formalaşdırılmış 
qiymәlәndirmәlәrdәn yarana bilәr.  

Buna misal olaraq, fәal bazarı mövcud olmayan müәyyәn kreditlәr vә qiymәtli kağızlar, müәyyәn 
birjadan kәnar bazarın törәmә alәtlәri vә sekyuritizasiyalarda iştirak faizlәrini göstәrmәk olar. 

31 dekabr 2017-ci il tarixindә tamamlanan il әrzindә qiymәtlәndirmә modellәrindә hәr hansı 
dәyişiklik olmamışdır (2016: qiymәtlәndirmә modellәrindә hәr hansı dәyişiklik olmamışdır).
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Maliyyә alәtinin ilkin tanınma zamanı әdalәtli dәyәrinin әn yaxşı sübutu әmәliyyat qiymәtidir, yәni, 
verilәn vә ya qәbul edilәn mәblәğin әdalәtli dәyәri. Әgәr Bank ilkin tanınma zamanı әdalәtli 
dәyәrin әmәliyyat qiymәtindәn fәrqlәndiyini müәyyәnlәşdirirsә vә әdalәtli dәyәr oxşar aktiv vә 
öhdәliklәr üzrә aktiv bazardakı qiymәtә vә ya bazarda müşahidә olunan mәlumatlardan istifadә 
etmәklә tәtbiq olunan qiymәtlәndirmә metoduna әsaslanmırsa, maliyyә alәti әmәliyyat qiymәti vә 
ilkin tanınma zamanı әdalәtli dәyәri arasındakı fәrq nәzәrә alınmaqla düzәliş edilәrәk әdalәtli 
dәyәrlә qiymәtlәndirilir.Yaranmış fәrq, alәtin tanınma dövrü әrzindә uyğun әsaslarla bazar 
mәlumatlarında baş vermiş dәyişikliklәr vә ya әmәliyyatın bağlanma tarixindәn gec olmayaraq 
mәcmu gәlir haqqında hesabatda tanınır. 

Әdalәtli dәyәr iyerarxiyası 

Bank әdalәtli dәyәrin ölçülmәsindә istifadә olunan әlavәlәrin әhәmiyyәtliyini aşağıdakı әdalәtli 
dәyәr iyerarxiyasına müvafiq olaraq hesablayır: 

 Sәviyyә 1: eyni alәtlәr üçün fәal bazarda kotirovka olunan bazar qiymәtlәri (tәnzimlәnmәmiş).  

 Sәviyyә 2: birbaşa (yәni qiymәtlәr kimi), vә ya bilavasitә (yәni qiymәtlәrdәn yaranan) 
müşahidә oluna bilәn, Sәviyyә 1-ә daxil edilmiş kotirovka olunan qiymәtdәn başqa digәr 
mәlumatlar. Bu kateqoriyaya aşağıdakılardan istifadә olunmaqla qiymәtlәndirilmiş alәtlәr 
daxildir: oxşar alәtlәr üçün fәal bazarlarda kotirovka olunan bazar qiymәtlәri; fәaldan aşağı 
hesab olunan bazarlarda oxşar alәtlәr üçün kotirovka olunan qiymәtlәr; yaxud birbaşa vә ya 
bilavasitә bazarda müşahidә oluna bilәn bütün mühüm mәlumatların istifadә edildiyi digәr 
qiymәtlәndirmә metodları.   

 Sәviyyә 3: İstifadә edilәn mәlumatlar müşahidә oluna bilmir. Bu kateqoriyaya qiymәtlәndirmә 
metodlarının müşahidә oluna bilәn mәlumata әsaslanmadığı әlavәlәrdәn ibarәt olduğu vә 
müşahidә oluna bilmәyәn әlavәlәrin alәtin qiymәtlәndirilmәsindә mühüm tәsirә malik olduğu 
bütün alәtlәr daxildir. Bu kateqoriyaya oxşar alәtlәr üçün kotirovka olunan qiymәtlәr әsasında 
qiymәtlәndirilәn alәtlәr daxildir vә bu zaman alәtlәr arasında fәrqi әks etdirmәk üçün mühüm 
müşahidә olunmayan tәnzimlәmәlәr vә ya mülahizәlәr tәlәb olunur.     

Әdalәtli dәyәri ölçmәk üçün broker kotirovkaları vә ya qiymәt müәyyәnlәşdirmә xidmәtlәri kimi 
üçüncü tәrәfin mәlumatları istifadә olunduqda, bu qiymәtlәndirmәnin MHBS tәlәblәrinә 
uyğunluğunu tәmin etmәk mәqsәdilә üçüncü tәrәflәrdәn әldә olunmuş dәlillәr qiymәtlәndirilir vә 
sәnәdlәşdirilir. Bura aşağıdakılar daxildir:  

 Broker vә ya qiymәt müәyyәnlәşdirmә xidmәtinin müvafiq maliyyә alәti növü üzrә qiymәtin 
müәyyәnlәşdirilmәsi üçün Bank tәrәfindәn tәsdiq olunmasının yoxlanılması; 

 әdalәtli dәyәrin hәqiqi bazar әmәliyyatlarını tәqdim etmә sәviyyәsinin öyrәnilmәsi; 

 oxşar alәtlәr üçün qiymәtlәr әdalәtli dәyәri ölçmәk üçün istifadә olunduqda, bu qiymәtlәrin 
ölçmә әsasında alәtin xüsusiyyәtlәrini әks etdirmәk üçün tәnzimlәnmә qaydası; 

 eyni maliyyә alәti üçün bir neçә kotirovka әldә olunduğu halda, hәmin kotirovkalardan istifadә 
etmәklә әdalәtli dәyәrin necә müәyyәnlәşdirilmәsi qaydası. 
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Әdalәtli dәyәr qiymәtlәndirmәlәri maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda hәr bir hesabat dövrünün 
sonunda mühasibat uçotu standartları ilә tәlәb edilәn vә ya icazә verilәn qiymәtlәndirmәlәrdir. 
Aşağıdakı cәdvәldә әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının sәviyyәlәri üzrә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә 
әdalәtli dәyәrdә ölçülmüş maliyyә alәtlәri üzrә qiymәtlәrin tәhlili verilmişdir. Mәblәğlәr maliyyә 
vәziyyәti haqqında hesabatda tanınan dәyәrlәrә әsaslanır: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә Sәviyyә 1 Sәviyyә 2  Cәmi

MALİYYӘ AKTİVLӘRİ   
Ticarәt qiymәtli kağızları   

- Agentlik notları 3,257,083  -  3,257,083  
- Korporativ istiqrazlar 774,364  -  774,364  
- ABŞ Xәzinәdarlıq notları 415,644  -  415,644  
- Dövlәt istiqrazları 705,194  -  705,194  
- Bәlәdiyyә istiqrazları 205,263  -  205,263  
- Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn 

buraxılmış notlar 835,821  -  835,821  
- Böyük Britaniyanın Xәzinәdarlıq notları 57,087  -  57,087  

Törәmә maliyyә alәtlәri - 123   123
Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri   

- Azәrbaycan Respublikasının İpoteka vә 
Kredit Zәmanәt Fondu 528,145  -  528,145  

 6,778,601  123   6,778,724  

   
ӘDALӘTLİ DӘYӘRDӘ ÖLÇÜLӘN ÖHDӘLİKLӘR   
MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ   
Törәmә maliyyә alәtlәri - 1,012   1,012

Aşağıdakı cәdvәldә әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının sәviyyәlәri üzrә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә 
әdalәtli dәyәrdә ölçülmüş maliyyә alәtlәri üzrә qiymәtlәrin tәhlili verilmişdir. Mәblәğlәr maliyyә 
vәziyyәti haqqında hesabatda tanınan dәyәrlәrә әsaslanır: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә Sәviyyә 1 Sәviyyә 2  Cәmi

Maliyyә aktivlәri   
Ticarәt qiymәtli kağızları   

- Agentlik notları 2,142,167 -  2,142,167
- Korporativ istiqrazlar 579,873 -  579,873
- ABŞ Xәzinәdarlıq notları 450,673 -  450,673
- Dövlәt istiqrazları 434,022 -  434,022
- Bәlәdiyyә istiqrazları 338,580 -  338,580
- Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn 

buraxılmış notlar 222,522 -  222,522
- Böyük Britaniyanın Xәzinәdarlıq notları 44,395 -  44,395

Törәmә maliyyә alәtlәri - 2,191  2,191
Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri   

- Beynәlxalq maliyyә qurumları tәrәfindәn 
buraxılmış notlar  91,376 -   91,376 

- Azәrbaycan Respublikasının İpoteka vә 
Kredit Zәmanәt Fondu  337,094 -   337,094 

- Azәrbaycan Republikasının Maliyyә 
Nazirliyi 28,169 -  28,169

   

 4,668,871 2,191  4,671,062
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34 Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri: әdalәtli dәyәr vә uçot tәsnifatı, davamı 

Sәviyyә 1-ә aid olan qiymәtli kağızlar mövcud mәnbәlәrdәn istifadә etmәklә Bank tәrәfindәn 
mütәmadi olaraq qiymәtlәndirilir. 

Bazarda müşahidә oluna bilәn mәlumatlar әsasında qiymәtlәndirilәn törәmә maliyyә alәtlәrinә 
әsas etibarı  ilә valyuta forvard müqavilәlәri daxildir. Valyuta forvard müqavilәlәrinin әdalәtli dәyәri 
hesabat tarixindә qüvvәdә olan forvard mәzәnnәlәri әsasında hesablanır. 

İl әrzindә Sәviyyә 1 vә Sәviyyә 2 arasında heç bir transfert olmamışdır. 

Әdalәtli dәyәrdә qiymәtlәndirilmәyәn, lakin әdalәtli dәyәri açıqlanan aktiv vә öhdәliklәr  

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2017-ci il tarixinә әdalәtli dәyәrlә ölçülmәyәn maliyyә alәtlәrinin 
dәyәrinin iyerarxiya üzrә tәhlili verilmişdir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Sәviyyә 1 
üzrә 

әdalәtli 
dәyәr

Sәviyyә 2 
üzrә 

әdalәtli 
dәyәr

Sәviyyә 3 
üzrә 

әdalәtli 
dәyәr 

 Balans
dәyәri

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  -- 5,389,626  -  5,389,626  
BVF ilә hesablaşmalar - 370,827  -  370,827  
Banklara verilmiş kreditlәr  - 356,215  -  400,869  
İnvestisiya qiymәtli kağızları   
- Kreditlәr vә avanslar - 52,955  9,482,145   9,535,100  
Sair maliyyә aktivlәri - 8,059  -  8,059  
   
ÖHDӘLİKLӘR -  
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr 8,140,238  - -  8,140,238  
Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri - 4,389,826  -  4,389,826  
Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr - 1,530,229  -  1,530,229  
Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr - 2,070,918  -  2,070,918  
Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr - 36,576  -  36,576  
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar - 920,768  -  920,768  
BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr - 373,299  -  373,299  
Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında 
öhdәliklәr 

- 4,693  
-  

4,693  

Sair maliyyә öhdәliklәri  - 653,531  -  653,531  
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34 Maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri: әdalәtli dәyәr vә uçot tәsnifatı, davamı 

Aşağıdakı cәdvәldә 31 dekabr 2016-cı il tarixinә әdalәtli dәyәrlә ölçülmәyәn maliyyә alәtlәrinin 
dәyәrinin iyerarxiya üzrә tәhlili verilmişdir: 

Min Azәrbaycan Manatı ilә 

Sәviyyә 1 
üzrә әdalәtli 

dәyәr

Sәviyyә 2 
üzrә 

әdalәtli 
dәyәr

Sәviyyә 3 
üzrә 

әdalәtli 
dәyәr 

Balans
dәyәri

AKTİVLӘR 
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  -- 5,885,213 -  5,885,213
BVF ilә hesablaşmalar - 364,399 -  364,399
Banklara verilmiş kreditlәr  - 2,389,877 -  4,061,362
İnvestisiya qiymәtli kağızları -  
- Kreditlәr vә avanslar - 65,939 10,000,041  10,065,980
Dövlәtin borc öhdәliklәri - 229,847 -  244,240
Sair maliyyә aktivlәri - 121,223 -  121,223
   
ÖHDӘLİKLӘR -  
Dövriyyәdә olan әskinaslar vә sikkәlәr 6,960,778 - -  6,960,778
Rezident bankların qısamüddәtli depozitlәri - 5,922,278 -  5,922,278
Hökumәt idarәlәri qarşısında öhdәliklәr - 2,697,269 -  2,697,269
Kredit tәşkilatları qarşısında öhdәliklәr - 3,225,104 -  3,225,104
Digәr tәşkilatlar qarşısında öhdәliklәr - 13,569 -  13,569
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlar - 108,987 -  108,987
BVF ilә әmәliyyatlar üzrә öhdәliklәr - 366,589 -  366,589
Beynәlxalq maliyyә institutları qarşısında 
öhdәliklәr 

- 4,326
-  

4,326

Sair maliyyә öhdәliklәri  - 391,435 -  391,435

 
Әdalәtli dәyәr iyerarxiyasının 2-ci vә 3-cü Sәviyyәlәrinә aid olan qiymәtli kağızlar pul axınlarının 
diskontlaşdırılması modelindәn istifadә etmәklә qiymәtlәndirilir. Әhәmiyyәtli mәlumatlar Qeyd  
8-dә açıqlanıb. Fәal bazar qiymәti olmayan sabit faizli maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri analoji 
kredit riskinә vә ödәmә müddәtinә malik olan yeni alәtlәr üçün mövcud faiz dәrәcәlәrini tәtbiq 
etmәklә, diskont edilmiş gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti metoduna әsaslanır. 
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