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ÖN SÖZ
2010-cu ildə qlobal iqtisadiyyat resessiyadan tədricən
çıxmağa başlamış, lakin aparıcı ölkələrdə struktur və makroiqtisadi
problemlər, o cümlədən büdcə dayanıqsızlığı qlobal artımın qeyribərabər və kövrək olmasını şərtləndirmişdir. Eyni zamanda dünya
iqtisadiyyatında əhəmiyyətli risklərin hələ də qalması maliyyə
bazarlarında yüksək volatilliyin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Bu mürəkkəb qlobal fonda Azərbaycan iqtisadiyyatında
2010-cu ildə də makroiqtisadi sabitlik qorunmuş və iqtisadi artım
davam etmişdir. Ümumilikdə, qlobal böhranın 2009-cu ildə baş
vermiş təsirləri aradan qaldırılmış, ölkə iqtisadiyyatının maliyyə
dayanıqlığı daha da güclənmiş, valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli
artımı baş vermişdir.
2010-cu ildə Mərkəzi Bank pul siyasətinin bəyan olunmuş
başlıca istiqamətlərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətini inflyasiyanın
məqbul səviyyədə saxlanılmasına, manatın məzənnəsinin
sabitliyinin qorunmasına, bank-maliyyə sektorunda sabit inkişafın
və dayanıqlığın təmin olunmasına yönəltmişdir.
Mərkəzi Bank ölkədə makroiqtisadi sabitliyə təsir edən
amilləri nəzarətdə saxlayaraq adekvat siyasət və tənzimləmə
həyata keçirmişdir. Pul siyasəti qarşısında qoyulmuş son və aralıq
hədəflərə nail olunmuşdur. Pul siyasətinin əsas hədəfi olan
inflyasiya hesabat ilində təkrəqəmli səviyyədə saxlanılmış və əsasən xarici bazarlardakı proseslərdən, ticarət
partnyoru olan ölkələrdə inflyasiyadan və dünya ərzaq qiymətlərinin bahalaşmasından təsirlənmişdir. Pul
kütləsi iqtisadiyyatın pula tələbinə adekvat səviyyədə tənzimlənmişdir.
Dünyanın aparıcı valyutalarının volatilliyi və daxili valyuta bazarında xarici valyuta təklifinin
genişlənməsi şəraitində Mərkəzi Bank manatın məzənnəsinin sabitliyinə yönəldilmiş siyasətini davam
etdirmişdir. Tədiyə balansının profisiti şəraitində Mərkəzi Bank valyuta bazarında sterilizasiya əməliyyatları
həyata keçirərək manatın məzənnəsinin sabitliyini qorumuş, eyni zamanda valyuta ehtiyatlarını daha da
artırmışdır.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədlərindən biri də bank sisteminin
sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir. 2010-cu ildə Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər bank
sistemində risklərin minimallaşdırılması, bankların sabit fəaliyyətinin təmin edilməsi və etimadın
qorunmasına yönəldilmişdir. Bütün potensial riskləri və bank nəzarəti üzrə formalaşan Bazel-III
standartlarını nəzərə almaqla il ərzində Mərkəzi Bank nəzarət və tənzimləmə çərçivəsini təkmilləşdirmişdir.
Maliyyə ehtiyatlanması səviyyəsi daha da artırılmış, aktivlərin sağlamlaşdırılması tədbirləri davam
etdirilmişdir. Kapitalizasiya proqramları həyata keçirilməyə başlanmış, bankların korporativ idarəetmə
potensialı və risk menecment sistemləri gücləndirilmişdir. Likvidliyin idarə edilməsinin çərçivəsi
əhəmiyyətli təkmilləşdirilmiş və yeni prudensial normativlərin tətbiqi üçün hazırlıq işlərinə başlanılmışdır.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycan bank sistemi maliyyə dayanıqlığını qorumuş,
sektorun əsas göstəricilərinin artımı davam etmişdir. İl ərzində bankların likvidliyi yüksək səviyyədə
qalmışdır. Bank aktivlərinin keyfiyyət göstəriciləri stabilləşərək məqbul həddə çatmış, sektora daxili və
xarici etimad artmışdır. Mövcud iqtisadi şəraitdə bank sistemi optimal gəlirliyini qorumuş və investisiya
cəlbediciliyini saxlamışdır. Sektor potensial risklərin örtülməsi və aktivliyin dəstəklənməsi üçün zəruri
kapital səviyyəsinə malikdir. Qlobal iqtisadi böhranın tədricən səngiməsi şəraitində xarici maliyyə
bazarlarından da resursların cəlbi bərpa olunmağa başlamışdır. Bununla belə, xarici borc öhdəliklərinin
bank resurslarında xüsusi çəkisi məqbul səviyyədə tənzimlənmişdir.
2010-cu ildə əhalinin maliyyə vəsaitlərinə əlyetərliliyinin artırılması məqsədilə maliyyə-bank
sisteminin regional şəbəkəsinin genişlənməsi prosesi davam etmişdir. Yeni qanunverici baza əsasında qeyribank kredit təşkilatlarının fəaliyyəti də genişləndirilmişdir.
Regionlarda, habelə ən ucqar kənd yerlərində əhalinin, təsərrüfat subyektlərinin maliyyə
xidmətlərinə çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə “Azərpoçt” layihəsi uğurla başa çatdırılmışdır.
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“Azərpoçt” dövlət müəsissəsi ənənəvi poçt xidmətləri ilə yanaşı əhaliyə maliyyə-bank xidmətləri göstərməyə
də başlamışdır.
Ölkədə iqtisadi aktivliyin dəstəklənməsində ipoteka mexanizmi də mühüm rol oynamışdır.
Azərbaycan İpoteka Fonduna investisiya dərəcəli beynəlxalq kredit reytinqinin verilməsi gələcəkdə fondun
borclanma qabiliyyətinin daha da artırılmasına və fondun beynəlxalq kapital bazarlarına çıxışına əlverişli
imkan yaratmışdır.
İl ərzində ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsi və daha da inkişaf
etdirilməsi Mərkəzi Bankın mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmuşdur. Milli Ödəniş Sisteminin
Mərkəzi Bank tərəfindən yaradılan və idarə edilən əsas komponentləri bu istiqamətdə beynəlxalq aləmdə baş
verən inkişaf meylləri nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilmiş, infrastruktur imkanları genişləndirilmişdir.
2010-cu ildə nağdsız ödəniş alətlərindən istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə pərakəndə ticarət,
iaşə və digər xidmət müəssisələrində POS-terminal şəbəkəsinin genişləndirilməsi və ödəniş kartları ilə
hesablaşmaların miqyasının daha da artırılması istiqamətində fəaliyyət davam etdirilmiş, bankomatların sayı
artırılmışdır. Əhaliyə kommunal xidməti haqlarının nağdsız ödəniş alətləri ilə ödənilməsi imkanının
verilməsi məqsədilə yaradılmış Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin (KÖMİS)
funksional imkanlarının artırılması və regionlara istiqamətləndirilməsi sahəsində fəaliyyət davam
etdirilmişdir. Əhali kommunal xidmət haqlarını istənilən bank və poçt şöbəsində, internet istifadəçisi olan
abonentlər isə heç bir poçt, bank şöbəsinə yaxınlaşmadan sistemin internet səhifəsində qeydiyyatdan keçmək
və ödənişlərini həyata keçirmək imkanına malikdir.
Mərkəzi Bankın klassik funksiyalarından olan nağd pul dövriyyəsinin təşkili çərçivəsində il ərzində
ölkə iqtisadiyyatının nağd pula olan tələbatı tam həcmdə və vaxtında ödənilmiş, nağd pul üzrə strateji
ehtiyatlar zəruri səviyyədə saxlanılmışdır. 2010-cu ildə nağd pulun keyfiyyətinin yüksək səviyyədə
saxlanılması məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən elan edilmiş “Tədavüldə təmiz pul siyasəti” çərçivəsində
aşağı nominallı əskinasların, eyni zamanda metal pul nişanlarının dövriyyədə yeniləşdirilməsi işləri
intensivləşdirilmişdir. Əhaliyə nağd pul xidmətlərinin göstərilməsi genişləndirilmiş, “Səyyar kassa”lar
yaradılmışdır. Nağd pulun səmərəli və təhlükəsiz idarə edilməsi üzrə ən mütərəqqi dünya təcrübəsinin tətbiqi
məqsədilə Mərkəzi Bank ölkədə tam Avtomatlaşdırılmış mərkəzin (“Cash Center”) yaradılması layihəsinin
realizasiyası üzrə fəaliyyətini davam etdirmişdir.
2010-cu ildə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə siyasətinin əsas prioriteti
qlobal maliyyə-iqtisadi böhranın yaratdığı riskləri nəzərə almaqla vəsaitlərin qorunub saxlanılması olmuşdur.
Beynəlxalq maliyyə bazarlarında 2008-2009-cu illərdə baş verən böhranın tədricən səngiməsi və iqtisadi
fəallaşma ilə əlaqədar valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə seçilmiş konservativ idarəetmə prinsipi
qorunmaqla ehtiyatlı fəallaşma əməliyyatlarına başlanılmışdır. Ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə investisiya
siyasətinin əsas komponentləri kimi valyuta diversifikasiyası və aktivlərin yüksək kredit keyfiyyətinin təmin
olunması seçilmişdir. Xarici valyuta ehtiyatları etibarlı maliyyə institutlarında saxlanılmış, bir hissəsinin
idarə edilməsində ixtisaslaşmış etibarlı idarəedici maliyyə institutlarının xidmətlərindən də istifadə
edilmişdir.
2010-cu ildə Mərkəzi Bankın yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) fəaliyyətə başlamışdır.
Xidmət Azərbaycan Respublikasında pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədilə yaradılmışdır. MMX bu sahədə maliyyə nəzarətinin
təkmilləşdirilməsi və aidiyyatı dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini həyata keçirir. Xidmətin
aktiv fəaliyyəti beynəlxalq institutlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiş, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun
möhkəmlənməsində mühüm rol oynamışdır.
Beləliklə, 2010-cu ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı makroiqtisadi sabitliyin başlıca şərtlərindən olan
inflyasiyanın məqbul səviyyədə saxlanmasını və manatın məzənnəsinin sabitliyinin qorunmasını təmin etmiş,
bank sisteminin sabit inkişafını və maliyyə dayanıqlığını qorumuşdur. Həmçinin, ödəniş sistemlərinin sabit
və etibarlı fəaliyyəti, nağdsız ödəniş alətlərinin istifadəsinin genişləndirilməsi, nağd pul kütləsinin fasiləsiz
dövriyyəsi və valyuta ehtiyatlarının effektiv idarə edilməsi təmin edilmişdir.
Elman Rüstəmov
Mərkəzi Bankın Sədri
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I. QLOBAL PROSESLƏR VƏ
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI
1.1 2010-cu il dünya iqtisadiyyatında meyillər
2010-cu il dünya iqtisadiyyatında bərpa proseslərinin başlanması və iqtisadi artımın stimul
tədbirlərindən asılılığının azalması ilə səciyyələnmişdir. Bununla belə bərpanın qeyri-sabitliyi və
məşğulluğun iqtisadi artıma qeyri-adekvat reaksiyası ilə bağlı problemlər qalmışdır. 2010-cu il həm də
qlobal inflyasiya təzyiqlərinin artması ilə xarakterizə olunmuşdur. Baş verən proseslərə cavab olaraq əksər
ölkələr makroiqtisadi siyasətlərini sərtləşdirmişlər.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ilkin qiymətləndirmələrinə görə 2010-cu ildə qlobal iqtisadi
artım 5%-ə çatmışdır. İlin II yarısında artım tempi qismən səngisə də, daha dayanıqlı xarakter almağa
başlamışdır. İqtisadi artımın fiskal dəstək tədbirlərindən asılılığının azalması daha dayanıqlı bərpa prosesinin
başlanmasını göstərir.
Qlobal canlanmanın digər əlaməti onun coğrafi qeyri-bərabərliyinin daha da artmasıdır. Bu dövrdə
inkişaf etməkdə olan ölkələr (İEOÖ) həm iqtisadi canlanmanın hərəkətverici qüvvəsi, həm də qlobal
sabitliyin mühüm mənbəyi kimi çıxış etmişdir. İqtisadi aktivlik bir çox İEOÖ-də əhəmiyyətli şəkildə
yüksəlmiş və iqtisadiyyat özünün böhrana qədərki səviyyəsini bərpa etmişdir. Bu ölkələrdəki sağlam iqtisadi
artım daha çox daxili bazarların böyüməsi hesabına baş vermişdir.
Qrafik 1. Qlobal iqtisadi artım (ö.i.n)

Mənbə: www.imf.org
Qlobal canlanmanın qeyri-bərabərliyi beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin dinamikasında da öz əksini
tapmışdır. Aşağı və orta gəlirli ölkələr arasında qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin genişlənməsi qlobal canlanma
proseslərinə təkan vermişdir. 2010-cu ilin sonlarında İEOÖ-də xarici ticarətin həcmi böhrandan əvvəlki
səviyyəni 5% üstələmişdir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə (İEÖ) müvafiq səviyyənin bərpası üçün əlavə
3.4% artım zəruridir (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı).
Eyni zamanda qlobal kapital axınları da öz ənənəvi trayektoriyasını dəyişmişdir. Belə ki, kapital
İEOÖ-dən İEÖ-ə deyil, daha çox İEOÖ arasında artmağa başlamışdır. Bunun başlıca səbəbləri İEÖ-də aşağı
faiz dərəcələri və İEOÖ-də nikbin iqtisadi artım gözləntiləridir. 2010-cu ildə İEOÖ arasında ümumi kapital
axınları 40 % artmış və 2007-ci il səviyyəsinə yaxınlaşmışdır. Kapital daxilolmalarının artması və maliyyə
bazarlarındakı sabitləşmə orta gəlirli ölkələrdə iqtisadi artıma müsbət təsir göstərmişdir.
Lakin, qlobal məşğulluğun bərpası ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. Əksər ölkələrdə yeni iş
yerlərinin artım tempi iqtisadi fəal əhalinin artım tempindən geri qalır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT)
hesablamalarına görə dünya üzrə məşğul əhalinin ümumi əhaliyə nisbəti 2009-ci ildə 61.2%, 2010-cu ildə isə
61.1% olmuşdur. Eyni zamanda 2010-cu ildə dünya üzrə ümumi işsizlərin sayı 205 milyon nəfər olmuş və
ötən illə müqayisədə dəyişməmişdir.
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Qrafik 2. Dünya ticarətinin həcmi 2007=1000

İEOÖ
İEÖ

Mənbə: www.wto.org

2010-cu ilin II yarısı qlobal inflyasiya təzyiqlərinin artması ilə xarakterizə olunmuşdur. İEÖ-də
bunun başlıca səbəbi dünya enerji daşıyıcıları və ərzaq bazarlarında kəskin bahalaşma meyilləri, İEOÖ-də isə
həm də daxili tələbin sürətlə canlanması olmuşdur.
ABŞ-da iqtisadi artım gözlənildiyindən yüksək (2.8%) olmuşdur. Son 3 il ərzində davamlı şəkildə
azalan özəl investisiyalar 2010-cu ildə ilk dəfə olaraq 16% artmış və iqtisadi artıma təkan vermişdir. Özəl
istehlakda canlanma və ixracın sürətli artımı da iqtisadi artıma dəstək verən əsas komponentlər olmuşdur.
İqtisadi canlanma xüsusilə ilin sonuncu rübündə özünün aktiv fazasına daxil olmuşdur. Belə ki, IV
rübdə istehlak xərclərinin artım tempi 4.1%-ə, ixracın artım tempi isə 9.6%-a çatmışdır. Buna baxmayaraq
daşınmaz əmlak bazarında kövrəklik və fiskal sektorda dayanıqsızlıq riskləri qalmışdır.
Bütövlükdə, işsizlik səviyyəsinin azalması istiqamətində ilk pozitiv siqnal dekabr ayında (9.8%-dən
9.4%-ə) qeydə alınmışdır. İnflyasiya təzyiqlərinin aşağı olması şəraitində monetar və fiskal siyasət kursu
ekspansiv qalmışdır.
2009-cu ildəki 4.1% azalmadan sonra Avrozonada iqtisadi artım 2010-cu ildə 1.8% təşkil etmişdir.
ABŞ-da olduğu kimi burada da iqtisadi canlanma işsizliyin əhəmiyyətli azalmasında öz əksini tapmamış və
2010-cu ilin son aylarında işsizlik 10% səviyyəsində qalmışdır. Yunanıstan və İrlandiyadakı borc
böhranlarından sonra maliyyə bazarlarında bərpa prosesləri müşahidə olunmuşdur. Lakin, Portuqaliya
iqtisadiyyatındakı vəziyyətlə əlaqədar olaraq Avrozona iqtisadiyyatı hələ də kövrək olaraq qalmaqdadır.
Yaponiyada il ərzində iqtisadi artım tempinin zəifləməsi prosesi müşahidə olunmuşdur. İqtisadi
artım 2010-cu ilin I rübündə 1.5% təşkil etsə də, IV rübdə 0.3% azalma qeydə alınmışdır. İqtisadi artım
tempinin səngiməsi dövlətin stimul paketlərinin təsirinin zəifləməsi və ixracın azalması ilə əlaqədar
olmuşdur. Belə ki, dördüncü rübdə özəl istehlak 0.7% azalmışdır. Yapon yeninin məzənnəsinin ABŞ
dollarına nəzərən 15 ildə ən yüksək həddə çatması isə ixracı 0.7% aşağı salmışdır. Yaponiya Mərkəzi Bankı
sentyabr ayından etibarən uçot dərəcəsini 0.5-dən 0-a endirmişdir. Bu, Avropadakı büdcə böhranı, Amerika
iqtisadiyyatındakı qeyri-müəyyənliklər və yapon iqtisadiyyatındakı deflyasiyaya görə edilmişdir.
Ümumilikdə Yaponiyada iqtisadi artım 2010-cu ildə 4.3% olmuşdur.
2010-cu ildə 10.5%-lik iqtisadi artım sayəsində Çin iqtisadiyyatı Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM)
həcminə görə Yaponiyanı qabaqlamışdır. Hazırda Çin həm Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti, həm də cari məzənnə
əsasında ÜDM-in həcminə görə ABŞ-dan sonra dünyanın II ən nəhəng iqtisadi güc mərkəzidir. Məlumat
üçün 10 il əvvəl dünya ölkələri arasında Çinin mövqeyi müvafiq olaraq 3-cü və 6–ci yerlər idi.
Bütövlükdə, 2010-cu ildə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarında zəif canlanma prosesləri
müşahidə olunmuşdur. Bu ölkələrdə orta iqtisadi artım 4.3% təşkil etmiş və iqtisadiyyatın böhrandan əvvəlki
həcminin bərpa olunmasına imkan verməmişdir. Eyni zamanda, cari ildə əsas ticarət tərəfdaşlarında iqtisadi
artım dünya üzrə orta səviyyədən aşağı olmuşdur.
2010-cu ildə qlobal əmtəə qiymətləri indeksi 23%, ərzaq qiymətləri indeksi 27% bahalaşmışdır.
Bahalaşma əsasən ilin II yarısına təsadüf etmişdir. Dünya bazarlarında bir sıra ərzaq məhsullarının təklifinin
azalması və tələbdəki struktur dəyişiklikləri ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsi ilə nəticələnmişdir. Belə ki,
Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynada istehsalın və ixracın gözləniləndən az olması, həmçinin yağışların
Avstraliyadakı taxıl sahələrinə vurduğu ziyan dünyada taxıl istehsalını azaltmışdır. Cənub-Şərqi Asiya
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Mənbə: www.imf.org

qeyri-neft ixrac çəkili

regionunda sürətli inkişaf isə nisbətən yüksək kalorili ərzaq mallarına olan tələbi artırmışdır. Ən çox qiymət
artımı şəkər tozu, buğda, qarğıdalı və düyüdə müşahidə edilmişdir. Şəkər tozunun qiyməti son 30 ildə
özünün ən yüksək həddinə çatmışdır.
Qrafik 4. Qlobal qiymət indekslərinin dinamikası (2005=100)

Əmtəə qiymətləri indeksi

Ərzaq qiymətləri indeksi

Mənbə: www.imf.org

2010-cu ildə neft və neft məhsullarına olan tələb artsa da, təklif nisbi sabit qalmışdır. Nəticədə 2009cu illə müqayisədə xam neftin orta qiyməti 28% artmışdır. Neftin qiymətində bahalaşma meyllərinin 2011-ci
ildə də davam etməsi gözlənilir.
2010-cu ildə əsas ticarət tərəfdaşı ölkələrindən Rusiya, Ukrayna, İran, İsrail və Belarusda inflyasiya
aşağı düşmüşdür və qeyri-neft idxal çəkili orta inflyasiya son üç ildə ən aşağı səviyyədə olmuşdur.
Dünya iqtisadiyyatıında baş verən proseslərə cavab olaraq ölkələr müxtəlif istiqamətlərdə iqtisadi
siyasət qərarları qəbul etmişdir. Bir çox ölkələrdə, xüsusilə Avrozonada fiskal siyasətin stimullaşdırıcı
imkanlarının tükənməsi sərtləşməni zəruri etmişdir.
Monetar siyasət isə daha çox yumşaq (dəstəkləyici) mövqeyə malik olmuşdur. BVF-nın
hesabatlarına görə dünya ölkələrinin 46%-i pul siyasətini dəyişməz saxlamışdır. Antiböhran tədbiri kimi
fiskal paketlərdən az istifadə edilməsi İEOÖ-in daha çox hissəsinin siyasəti sərtləşdirməsinə səbəb olmuşdur.
Ölkələrin 30%-i pul siyasətini sərtləşdirmiş, 24%-i isə yumşaltmışdır.
2010-cu ildə qlobal iqtisadi canlanmanın gözləniləndən çox olması beynəlxalq təşkilatlara öz
proqnozlarını nisbətən yüksəltməyə imkan vermişdir. BVF 2011-ci il üçün qlobal iqtisadi artım proqnozunu
4.4% olaraq açıqlamışdır. Bunun başlıca mənbəyi 2010-cu ilin sonlarında ABŞ-da qəbul edilmiş büdcə paketidir. Belə ki, bu stimul tədbirinin 2011-ci ildə ABŞ-da iqtisadi artımı 0.5% bəndi sürətləndirəcəyi gözlənilir.
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Qrafik 5. 2010-cu ildə dünya bazarında neftin qiyməti, 1 barrel / ABŞ dolları

Mənbə: www.eia.doe.gov

BVF-nun proqnozlarına görə 2011-ci ildə İEÖ-də istehlakçı qiymətlərinin 1.5%, İEOÖ-də isə 6.3%
artacağı gözlənilir. Bahalaşma daha çox iqtisadi fəallığın artması və insanların artan tələbatının dünya resurs
ehtiyatını üstələməsi ilə izah edilir.

Orta hesabla

Ukrayna

İran

Türkiyə

Qazaxıstan

Belarusiya

Rusiya

Gurcüstan

Çin

İsrail

Böyük Britaniya

Mənbə: www.imf.org

Avrozona

ABŞ

Yaponiya

Qrafik 6. 2010-cu ildə ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya, %

* qeyri-neft idxal çəkili

Qrafik 7. 2010-cu ildə ölkələrin pul siyasəti qərarları, yekuna nəzərən %

Dəyişməz
saxlayan
Yumşaldan

Sərtləşdirən

Mənbə: Ölkələrin mərkəzi banklarının hesabatları
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Dünya
İEÖ
ABŞ
Avrozona
İEOÖ
Çin
MDB
Azərbaycan
İEÖ
İEOÖ

Cədvəl 1. Beynəlxalq təşkilatların son proqnozları, %
BVF
2011
2012
2011
İqtisadi artım*, ö.i.n. %
4.4
4.5
3.3
2.4
2.6
2.4
2.8
2.9
2.8
1.6
1.8
1.4
6.5
6.5
6.0
9.6
9.5
8.7
5
4.7
4.3
2.8
2.5
3.5
İxrac, ö.i.n. %
6.8
5.9
8.0
8.8
8.7
9.1

Dünya Bankı
2012
3.6
2.7
2.9
2.0
6.1
8.4
4.2
3.9
9.2
10.6

* BVF və Dünya Bankı ölkə qrupları üçün orta iqtisadi artım göstəricisini hesablayarkən fərqli metodologiyalara
istinad edirlər. Belə ki, BVF xüsusi çəki qismində ölkələrin AQP əsasında ÜDM-ni, Dünya Bankı isə cari məzənnə
əsasında ÜDM-i götürür. Bu baxımdan təşkilatların ölkə qrupları üçün göstəriciləri müqayisəlilik baxımdan müvafiq
deyildir. Lakin ayrı-ayrı ölkələr üzrə iqtisadi artım proqnozları müqayisə edilə bilər.
Beləliklə, son qlobal proqnozlara görə 2010-cu ildə dünya iqtisadiyyatında sürətlənmiş bərpa
meyllərinin 2011-ci ildə nisbətən səngiyəcəyi və 2012-ci ildən etibarən isə yenidən yüksələcəyi gözlənilir.
1.2. Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri
2010-cu ildə ölkədə iqtisadi aktivlik məcmu tələbin tədricən genişlənməsi şəraitində yüksəlmişdir.
İxrac mühitinin nisbətən yaxşılaşması və xarici maliyyələşmə mənbələrinin bərpası daxili iqtisadi artıma
müsbət təsir göstərmişdir.
1.2.1.Məcmu tələb
Hesabat ilində məcmu tələbin bütün komponentləri, o cümlədən son istehlak xərcləri, investisiyalar
və xarici tələb iqtisadi artıma artırıcı təsir göstərmişdir. İl ərzində əhali gəlirlərinin və əsasən daxili
investisiyalar hesabına iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların artması, eyni zamanda tədrici yaxşılaşan qlobal
mühit, ixrac qiymətlərinin idxal qiymətlərinə nisbətən daha çox yüksəlməsi məcmu tələbdə canlanmaya
səbəb olmuşdur.
1.2.1.1 Son istehlak xərcləri. 2010-cu ildə son istehlak xərcləri iqtisadi artımın başlıca
faktorlarından biri olmuşdur.
Ev təsərrüfatlarının istehlakı. Əhalinin nominal pul gəlirləri 13.3% artaraq adambaşına 2866
manata çatmış və ya ayda orta hesabla 238 manat təşkil etmişdir.
Əhalinin gəlirləri real ifadədə 7.6% artmış və məcmu gəlirlərin 70%-i son istehlaka yönəldilərək mal
və xidmətlərin alınmasına sərf edilmişdir. Əhalinin son istehlak xərcləri ötən illə müqayisədə nominal
ifadədə 21% artaraq 18 mlrd. manat və ya ÜDM-in 43%- nə bərabər olmuşdur.
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının 9.1% artaraq 325 manata çatması da son istehlakın ÜDM-in
strukturunda yüksək payının qorunub saxlanılmasına töhfə vermişdir.
Muzdla işləyən işçilərin əmək haqqı gəlirləri ümumi əhali gəlirlərinin 17.4%-ni təşkil etmişdir. Buna
paralel olaraq kredit qoyuluşlarının, o cümlədən ev təsərrüfatlarına verilən kreditlərin artması, habelə
xaricdən pul baratlarının çoxalması da tələbə artırıcı təsir göstərmişdir.
Tələbin artmaqda davam etməsi pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin
artımında da özünü biruzə verir.
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Qrafik 8. Əhalinin pul gəlirləri, mlrd. manat

Son istehlak

Vergilər, sosial siğorta və s.

Əmanət və kapitalın artırılması

Qrafik 9. Orta aylıq əmək haqqı və əhalinin son istehlakının
dəyişimi, ö.i.m.d.n., %-lə

Son istehlak

Orta aylıq əmək haqqı

Mənbə: DSK
Qrafik 10. Əmtəə dövriyyəsinin dəyişməsi, ö.i.d.n., %

Qeyri-ərzaq pərakəndə əmtəə dövriyyəsi

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

Mənbə: www.azstat.org
İl ərzində pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 9%, o cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə əmtəə
dövriyyəsi 14% artmışdır. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərdə isə artım 11% təşkil etmişdir.
Hökumət və ictimai təşkilatlar. Hökumətin son hesabatına görə 2010-cu ildə bütün mənbələrdən
dövlət büdcəsinə 11.4 mlrd. manat daxil olmuş, 11.8 mlrd. manat xərclənmişdir. Dövlət büdcəsinin kəsiri
cəmi 398 mln. manat (ÜDM-in 1%-i) olmuşdur.
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Hökümətin istehlak xərcləri başlıca olaraq dövlət büdcəsindən mal və xidmətlərə xərclər hesabına
formalaşmışdır. Büdcə xərclərinin 35.2%-ni əhaliyə əmək haqqı, pensiya və müavinət ödəmələri təşkil
etmişdir ki, onun da yarıya qədəri əhalinin sosial müdafiəsi və təminatına yönəldilmişdir.
1.2.1.2 İnvestisiyalar. 2010-cu ildə əsasən daxili maliyyələşmə mənbələri hesabına iqtisadiyyatın
kapitalizasiyası davam etmişdir. DSK-nın məlumatına görə 2010-cu ildə bütün mənbələrdən iqtisadiyyata
investisiya qoyuluşu ötən illə müqayisədə 21.2% artaraq 9.7 mlrd. manat təşkil etmişdir ki, bu da ÜDM-in
23%-nə bərabərdir. O cümlədən daxili investisiyalar 20%, xarici investisiyalar isə 41% artmışdır.
Qrafik 11. İnvestisiya qoyuluşlarının dəyişimi, %

Cəmi investisiyalar

Qeyri-neft

Mənbə: www.azstat.org
Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 69.7%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür.
Ümumilikdə, qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşları ötən ilki səviyyəni 15% üstələmişdir. Qeyri-neft
sektorunun sahələri arasında xüsusilə tikinti, maşın və avadanlıq istehsalı, kimya və kənd təsərrüfatı
sahələrinə investisiyalar yüksək templə artmışdır.
Qrafik 12. İnvestisiya mənbələrinin strukturu
6,4

2009-cu
2009-cuil il

2010-cu
2010-cuil il

4,1

4,2

5,8

5,2

Müəssisə və təşkilatların
vəsaitləri

6,4

Büdcə vəsaitləri
47,9
36,4

Bank kreditləri
32 ,8

50,8

Büdcədən kənar fondlar
Əhalinin şəxsi vəsaitləri

Mənbə: DSK
İnvestisiyaların 50.8%-i müəssisə və təşkilatların öz vəsaitləri, 6.4%-i bank kreditləri, 32.8%-i büdcə
vəsaitləri, 5.8%-i büdcədənkənar fondların vəsaitləri,
4.2%-i isə əhalinin şəxsi vəsaitləri hesabına
maliyyələşdirilmişdir. İnvestisiya məqsədlərinə yönəldilən bank kreditlərinin məbləği ötən illə müqayisədə
44% artmışdır.
Mərkəzi Bank tərəfindən emal sənayesi müəssisələri arasında aparılan sorğular da investisiya
aktivliyinin yüksəldiyini göstərir. Nəticələrə görə respondentlərin 55%-i investisiyaları maşın və
avadanlıqlara, 18%-i bina və qurğulara, 18%-i törəmə şirkət və filiallara yönəltmişlər. İnvestisiyanın
mənbəyi kimi respondentlərin 55%-i bank kreditlərini, 36%-i mənfəəti qeyd etmişlər.
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1.2.2. Məcmu təklif
2010-cu ildə ÜDM real ifadədə 5% artmış və nominal olaraq 41.6 mlrd manata çatmışdır. Həm real
artım tempi, həm də ÜDM deflyatoru (11.3%) nominal ÜDM-ə artırıcı təsir göstərmişdir. Real iqtisadi artım
neft-qaz sektorunda 1.8%, qeyri-neft sektorunda isə 7.9% təşkil etmişdir. Yaradılan əlavə dəyərin 65%-i
məhsul istehsalı sahələrinin, 35%-i isə xidmət sahələrinin payına düşür. Ümumi daxili məhsulun əhalinin hər
nəfərinə düşən həcmi 3,7 faiz artaraq 4653,3 manat təşkil və ya 5797 ABŞ dolları etmişdir1.
Qrafik 13. İqtisadi artım, %

Qeyri-neft sektoru

Neft sektoru

Ümumi iqtisadiyyat

Mənbə: DSK
ÜDM-in artımı iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələri üzrə baş vermişdir. Ölkədə istehsal
olunan ÜDM-in 44.4%-i iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrində yaradılmışdır.
Ümumilikdə, ötən dekada ərzində iqtisadiyyatda qeydə alınan davamlı artım Azərbaycanı gəlir
səviyyəsinə görə dünya ölkələri sıralamasında yüksəltmişdir. Nəticədə 2010-cu ilin sonuna BVF-nin
hesablamalarına əsasən ölkənin adambaşına düşən ÜDM göstəricisi Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti məzənnəsi
üzrə 10 min ABŞ dollarına (dünya ölkələri arasında 81-ci yerdə) yaxınlaşmışdır. İqtisadi artım özünü
əhalinin sosial durumunda da biruzə vermişdir. Geridə qalan 10 il ərzində yoxsulluq səviyyəsi 5 dəfədən çox
azalaraq 9.1%-ə enmişdir.
1.2.2.1. Ticari sahələr2. 2010-cu ildə ÜDM-in 58%-i ticari sahələrin payına düşmüş və bu sahələr
ümumi artıma 1.5% bəndi töhfə vermişdir. İl ərzində ticari sektorun artımını əsasən sənayedəki yüksək artım
şərtləndirmişdir. Həm neft, həm də qeyri-neft sənayesində artım pozitiv olmuş və müvafiq olaraq 1.8% və
5.9% təşkil etmişdir.
Ötən illə müqayisədə xam neft hasilatı 2.2%, təbii qaz hasilatı isə 14,5% artmışdır.
Neft-qaz hasilatındakı artıma paralel olaraq qızılın hasilatı da davam etdirilmiş və 2010-cu il ərzində
qızıl yataqlarından 1.9 ton qızıl hasil edilərək təmizlənməyə göndərilmişdir.
Qeyri-neft sənayesinin təxminən yarısını təşkil edən qida məhsulları istehsalının artması sektorun
ümumi məhsuldarlığında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ən yüksək artım maşınqayırma, metallurgiya, kimya
və geyim istehsalında qeydə alınmışdır.
Kənd təsərrüfatında 2.2%-lik azalma qeydə alınmışdır ki, bu da əlverişsiz təbii şəraitdən irəli
gəlmişdir.
1.2.2.2. Qeyri-ticari sahələr 3 . İl ərzində qeyri-ticari sektorun bütün sahələrində artım müşahidə
edilmişdir. Qeyri-ticari sahələrdə yaradılan əlavə dəyər 10.1% artmış, iqtisadi artım tempinin 3.5 faiz bəndi
qeyri-ticari sahələrin hesabına formalaşmışdır.

1

Bu rəqəm ABŞ dollarının manata nəzərən nominal məzənnəsi əsasında hesablanmışdır. Beynəlxalq müqayisələr
aparmaq üçün bu göstərici Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti məzənnəsi əsasında hesablanmalıdır.
2
Ticari (tradable) sektora kənd təsərrüfatı və sənaye daxildir.
3
Qeyri-ticari (non-tradable) sektora tikinti, nəqliyyat, rabitə, ictimai iaşə, mehmanxana xidmətləri və s. daxildir.
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Qrafik 14. Xam neft və təbii qaz hasilatı

Qaz hasilatı, mlrd m3

Neft hasilatı, mln ton

Mənbə: DSK
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə qeyri-ticari sahələr arasında ən yüksək artım tempi
xidmət sferasında (nəqliyyat, poçt-rabitə, ticarət, mehmanxana, sosial xidmətlər) müşahidə edilmişdir. Cəmi
ÜDM-in 27%-i, qeyri-ticari ÜDM-in isə 78%-i xidmət sahələrinin payına düşmüşdür.
Qrafik 15. 2010-cu ildə sahələr üzrə artım, %

Ticari

Qeyri-ticari

Mənbə: DSK
1.2.2.3. İqtisadi artım üzrə gözləntilər. Hökumətin, Mərkəzi Bankın, habelə beynəlxalq institutların
proqnozlarına görə yaxın perspektivdə ölkədə iqtisadi artımın davam edəcəyi gözlənilir (World Economic
Outlook – April 2011). BVF açıqladığı son regional iqtisadi xülasəsində Azərbaycan üzrə iqtisadi artımın
növbəti ildə də davam edəcəyini qeyd etmişdir. Fond ölkə üzrə qeyri-neft sektorunun artımını 2011 və 2012ci illər üçün 5-6% ətrafında proqnozlaşdırır .
İqtisadi aktivlik üzrə gözləntilərin optimist olduğunu Mərkəzi Bankın apardığı Real Sektorun
Monitorinqinin (RSM – 300-ə qədər müəssisə üzrə sorğuları əhatə edir) nəticələri də göstərir. RSM-in
nəticələrinə əsasən Biznes İnam İndeksi4 2010-cu ildə əvvəlki illə müqayisədə yaxşılaşmışdır.
Pozitiv gözləntilər xüsusilə sənayenin kimya, tikinti materiallarının istehsalı və toxuculuq
altseksiyalarında, ticarətin isə mebel və elektrik məişət avadanlıqlarının satışı seqmentlərində müşahidə
edilmişdir. Paralel tendensiyalar xidmət sektorunda da nəzərə çarpır. Xidmət sektorunda ən yüksək pozitiv
gözləntilər rabitə və otel alt sektorlarına aiddir. Gözləntilərin belə pozitiv olması sənayedə və ticarətdə mal
ehtiyatının azalmasında da özünü biruzə vermişdir.

4

Biznes İnam İndeksi = (Məhsul istehsalı indeksi - mal ehtiyatı indeksi + istehsal gözləntisi indeksi)/3
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Qrafik 16. Biznes inam indeksi

Sənaye

Ticari

Xidmət

Mənbə: AMB
Ümumilikdə, AMB tərəfindən aparılan RSM nəticələri istehsalı artan, dövriyyəsi çoxalan
müəssisələrin sayının yüksəldiyini göstərir. Mərkəzi Bank tərəfindən il ərzində aparılan son sorğulara görə
“iqtisadi aktivlik necə dəyişib” sualına cavab verən respondentlər arasında “artıb” söyləyənlərin xüsusi çəkisi
artmışdır.
Mərkəzi Bankın qiymətləndirmələrinə görə iqtisadi aktivliyi ifadə edən digər fundamental göstərici
məcmu buraxılış kəsiri (output gap - ÜDM-in potensial səviyyəsi ilə faktiki səviyyəsinin fərqidir) 2009-cu
ildəki -5.2%-dən, 2010-cu ildə -4%-ə enmişdir.
1.2.3. Makroiqtisadi tarazlıq və qiymət indeksləri
2010-cu ildə makroiqtisadi tarazlıq xarici balansın dəyişməsi və daxili tələbin dinamikasının təsiri
altında formalaşmışdır. Dünya iqtisadiyyatında inflyasiya meyllərinin güclənməsi və məcmu tələbin
canlanması fonunda ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunmuşdur. 2010-cu ildə inflyasiyanın artımı əsasən
ərzaq məhsullarının təklif şokundan qaynaqlanmışdır.
1.2.3.1. İstehlak qiymətləri indeksi. İllik inflyasiya 7.9%, orta illik inflyasiya isə 5.7% təşkil
etmişdir.
May-iyul aylarında müşahidə edilmiş mövsümi aylıq deflyasiya artıq avqust ayından etibarən qiymət
artımı ilə əvəz olunmuşdur.
Orta illik inflyasiyanın 3.9% faiz bəndi ərzaq məhsullarının, 0.6% bəndi qeyri-ərzaq mallarının və
1.2% bəndi xidmətlərin bahalaşması ilə əlaqədar olmuşdur. Ərzaq malları üzrə orta illik inflyasiya 7.3%, 12
aylıq (dekabr/dekabr) inflyasiya isə 12.7% olmuşdur.
Qrafik 17. İstehlak Qiymətləri İndeksi, %

Orta illik

12 aylıq

Mənbə: www.azstat.org
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Qrafik 18. Rüblük İstehlak Qiymətləri İndeksi, %

Mənbə: DSK
Orta illik inflyasiyanın 3.9% faiz bəndi ərzaq məhsullarının, 0.6% bəndi qeyri-ərzaq mallarının və
1.2% bəndi xidmətlərin bahalaşması ilə əlaqədar olmuşdur. Ərzaq malları üzrə orta illik inflyasiya 7.3%, 12
aylıq (dekabr/dekabr) inflyasiya isə 12.7% olmuşdur.
Qrafik 19. Orta illik İstehlak Qiymətləri İndeksi, %

Xidmətlər

Q/Ərzaq

Ərzaq

Mənbə: DSK
Qeyri-ərzaq malları üzrə orta illik inflyasiya 2.3%, 12 aylıq inflyasiya isə 3.4% təşkil etmişdir.
Xidmətlər üzrə qiymətlər ilin əvvəlindən 0.1% ucuzlaşmış, orta illik isə 4.4% olmuşdur.
Beləliklə, inflyasiyanın dekompozisiyası üzrə təhlili onu göstərir ki, 2010-cu ildə qiymətlər əsasən
ərzaq mallarının bahalaşması hesabına yüksəlmişdir. Ərzaq qiymətlərinin artımında əsas faktor mövsümi
amillər və dənli bitkilərin dünya bazarında qiymətlərinin artımı olmuşdur.
Qrafik 20. Aylıq inflyasiya, %

2008
Mənbə: DSK
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Qeyri-ərzaq mallarının bahalaşmasında isə əsas amillərdən biri Rusiyada baş verən meşə yanğınları
səbəbilə idxal olunan bəzi tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxması olmuşdur.
Qrafik 21. İstehlak Qiymətləri İndeksi * (12 aylıq), %

Partnyorlar

Azərbaycan

Mənbə: DSK
*Qeyri-neft idxal çəkili

AMB-də aparılmış ekonometrik hesablamalar hesabat ilində illik inflyasiyanın 47%-nin monetar
faktorların, 53%-nin isə qeyri-monetar faktorların təsiri altında formalaşdığını göstərmişdir.
Qrafik 22. İnflyasiyanın amillər üzrə strukturu, % bəndi

M1

NEM

Xarici İQİ

Mövsümi və digər

İQİ (12 aylıq)

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları
Orta illik baza inflyasiya5 3.5%, ilin əvvəlinə nisbətən isə 6% olmuşdur. Baza inflyasiyanın aşağı
həddə olması bir daha göstərir ki, istehlak qiymətləri üzrə qiymət artımında inflyasiya “idxalı”nın payı
yüksəkdir.
Qrafik 23. Baza inflyasiya, %

2008

Orta illik

İllik

Mənbə: DSK

Baza inflyasiya - dövlət tərəfindən tənzimlənən malların qiymətlərinin dəyişimindən və mövsümi amillərdən təmizlənmiş
inflyasiyadır.

5

17

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

1.2.3.2. İstehsalçı qiymətləri indeksləri. 2010-cu ildə sənaye məhsulları istehsalçılarının orta illik
qiymət indeksi 28.2% yüksəlmişdir. SİQİ-nin yüksək artımı əsasən dünya bazarlarında neftin qiymətinin
ötən ilə nisbətən əhəmiyyətli artması ilə izah edilir.
Qrafik 24. SİQİ, orta illik, %

Mənbə: DSK

SİQİ

Qeyri-neft SİQİ

İl ərzində qeyri-neft SİQİ orta illik hesabla 6.5% yüksəlmişdir. İstehsalçı qiymətləri indeksi
sənayenin ayrı-ayrı sahələrində müxtəlif templərlə dəyişmişdir. Məsələn, orta illik hesabla istehsalçı
qiymətləri metallurgiya sənayesi üzrə 19.8%, kimya sənayesi üzrə isə 9.6% artmış, toxuculuq sənayesində
isə 7.7% azalmışdır.
Qrafik 25. KİQİ, orta illik, %

Mənbə: DSK
KİQİ illik orta hesabla 4.2% yüksəlmişdir. Qiymət dinamikası çoxillik bitkilər üzrə 2.1%, diri
heyvan və heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 4.4% təşkil etmişdir.
1.2.3.3. Məşğulluq. Ölkədə məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur. 2010-cu il
ərzində ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 4346.3 min nəfər olmuş, onlardan 4088 min nəfərini iqtisadiyyatın
və sosial bölmənin müxtəlif sahələrində məşğul olan əhali təşkil etmişdir. İl ərzində ümumi iqtisadiyyat üzrə
məşğul əhalinin sayı 0.4% artmışdır.
Qrafik 26. İqtisadiyyat üzrə məşğul əhali sayı, min nəfər

Mənbə: DSK
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AMB tərəfindən real sektorun monitorinqi çərçivəsində 300-dək müəssisə üzrə aparılan müşahidələr
də məşğulluğun artımını göstərir.
Qrafik 27. Məşğulluq gözləntiləri indeksi (3 aylıq sürüşkən orta)

Sənaye

Ticarət

Xidmət

Tikinti

Mənbə: AMB
Belə ki, əksər iqtisadi fəaliyyət sahələrində məşğulluq göstəricisi indeksi pozitiv zonada olmuşdur.
1.3. Tədiyə balansı
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də xarici iqtisadi əməliyyatlar neft-qaz sektoru üzrə müsbət
saldoya, qeyri-neft sektoru üzrə isə mənfi saldoya malik olmuşdur.
Neft-qaz sektoru üzrə ümumi daxilolmalar əsasən neftin və təbii qazın ixracı və bu sektora cəlb
edilən xarici kapitalın hesabına formalaşır. Bu sektor üzrə əsas ödənişlər isə mənfəətin və investisiyaların
repatriasiyasını, avadanlıqların və xidmətlərin idxalını əks etdirir.
Hesabat ilində ölkənin ehtiyat aktivləri 10461.2 mln. $ məbləğində artmışdır.
Cədvəl 2. Tədiyə balansının əsas göstəriciləri
2009-cu il

Mln.
2010-cu il

I.Cari əməliyyatlar hesabının saldosu
Xarici ticarət balansı
Xidmətlər balansı
Gəlirlər balansı
-İnvestisiya gəlirlərinin repatriasiyası
Cari transfertlər balansı

10172.8
14582.9
-1612.6
-3519.2
-3152.6
721.7

15039.6
19730.4
-1732.9
-3467.0
-3052.4
509.1

II.Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının
saldosu
Birbaşa investisiyalar
- Azərbaycana cəlb olunmuş
- Xaricə yönəldilmiş
- İnvestisiyaların repatriasiyası
Kreditlər və digər investisiyalar

-7481.8

-4578.4

146.2
2899.0
-326.1
-2426.7
-7628.0

329.1
3347.3
-232.0
-2786.2
-4907.5

III.Tədiyə balansının ümumi saldosu (Ölkənin ehtiyat
aktivlərinin dəyişməsi)

2691.0

10461.2

Mənbə: AMB
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2010-cu ildə tədiyə balansının tərtibatının BVF-nun yeni metodologiyasına (6-cı nəşr) uyğunlaşdırılması üzrə fəaliyyət davam etdirilmişdir.
1.3.1. Cari əməliyyatlar hesabı
2010-cu ildə cari əməliyyatlar hesabında 15.0 mlrd. məbləğində profisit yaranmış, o cümlədən neftqaz sektoru üzrə cari hesabın profisiti 19.9 mlrd. məbləğində olmuşdur. Neft-qaz sektorunun profisiti qeyrineft sektoru üzrə cari hesabın 4.8 mlrd. $ məbləğində kəsirini tam örtmüşdür.
Qrafik 28. Cari əməliyyatlar hesabı, mln $
2009-cu
2009-cuilil

2010-cu
2010-cu ilil
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Mənbə: AMB

1.3.2. Xarici ticarət balansı
Xarici ticarət dövriyyəsi 33.2 mlrd. $ təşkil etmiş və xarici ticarət balansı 19.7 mlrd. $ məbləğində
müsbət saldo ilə nəticələnmişdir.
2010-cu ildə Azərbaycanın dünyanın 150-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Xarici ticarətin
12%-i MDB üzvü olan dövlətlərin, 88%-i isə digər xarici dövlətlərin payına düşür. Ölkənin İtaliya, ABŞ,
Fransa, Rusiya, İsrail, Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan və Çin ilə daha intensiv ticarət
əlaqələri olmuşdur. (Ümumi ticarətdə bu ölkələrin payı 68% təşkil etmişdir).
1.3.2.1. Əmtəə ixracı. Hesabat ilində əmtəə ixracı 26.5 mlrd. $ təşkil etmişdir. İxrac olunmuş
malların strukturunda neft-qaz məhsullarının payı 94.8% olmuşdur.
Xarici dövlətlərə 23.8 mlrd. $ neft məhsulları ixrac olunmuş, ixrac olunmuş neft məhsullarının
1571.5 mln. $-ı neft emalı məhsullarının, 22.3 mlrd. $-ı isə xam neftin ixracının payına düşür.
İxrac olunmuş xam neftin 21.0 mlrd. $-ı Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ)
tərəfindən hasil olunmuş neftin ümumi dəyəridir. İxrac olunmuş ümumi xam neftin 1.3 mlrd. $ isə digər
müəssisələr tərəfindən xaricə göndərilmişdir ki, bunun da 126.3 mln.$-i Şahdəniz yatağından hasil edilmiş
kondensatın, 1162.5 mln. $ isə ARDNŞ-nin payına düşür.
2010-cu ildə ölkənin qeyri neft-qaz ixracı ötən ilə nisbətən 21% artaraq 1.4 mlrd. $ təşkil etmişdir.
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Cədəl 3. İxracın strukturu
2009-cu il

İxrac - cəmi
o cümlədən:
1.Yanacaq-xammal məhsulları
- neft-qaz məhsulları
- digər xammal
2.Maşın və avadanlıq
3.İstehlak malları
4.Digər mallar
Mənbə: DSK

Məbləğ,
mln.$
21096.8
20217.3
19969.5
247.8
257.0
594.3
28.2

Xüsusi çəkisi,
%-lə
100.0
95.9
94.7
1.2
1.2
2.8
0.1

2010-cu il
Məbləğ,
mln.$
26476.0

Xüsusi çəkisi,
%-lə
100.0

25398.6
25107.5
291.1
336.1
725.6
15.7

95.9
94.8
1.1
1.3
2.7
0.1

1.3.2.2. Əmtəə idxalı. Hesabat ilində əmtəə idxalı 6.7 mlrd. $ təşkil etmişdir. İstehlak mallarının
idxalının ümumi dəyəri isə 2954.3 mln. $ olmuş, bunun da 1050.4 mln. $-ı ərzaq məhsullarının payına düşür.

İdxal-cəmi
cümlədən:
1.İstehlak malları
- ərzaq məhsulları
- digərləri
2.İnvestisiya yönümlü mallar
- beynəlxalq neft-qaz konsorsiumları
- digərləri
3. Digər mallar
Mənbə: DSK

Cədəl 4. İdxalın strukturu
2009-cu il
Məbləğ,
Xüsusi çəkisi,
mln.$
%-lə
6513.9
100.0
2587.0
826.7
1760.3
773.3
402.2
371.1
3153.6

39.7
12.7
27.0
11.9
6.2
5.7
48.4

Məbləğ,
mln.$
6745.6
2954.3
1050.4
1903.9
689.0
559.0
130.0
3102.3

2010-cu il
Xüsusi çəkisi,
%-lə
100.0
43.8
15.6
28.2
10.2
8.3
1.9
46.0

İdxalın strukturunda xarici investisiyalar hesabına gətirilmiş maşın-avadanlıqların və malların xüsusi
çəkisi 10.2% təşkil edərək 689.0 mln. olmuşdur. Bunun 81.1%-ni beynəlxalq neft-qaz kontraktları
çərçivəsində istifadə olunmuş investisiyalar hesabına idxal edilmiş mallar təşkil edir. Bundan başqa ölkəyə
ümumi məbləği 3102.3 mln. olan istehsal təyinatlı maşın-avadanlıq, kimya, qara və əlvan metal məhsulları
da gətirilmişdir.
1.3.2.3. Xidmətlər balansı. 2010-cu ildə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində qarşılıqlı
xidmətlər əsas yerlərdən birini tutmuş və bu xidmətlərin ümumi həcmi 5862.7 mln. təşkil etmişdir. Bunun
3797.8 mln. qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 2064.9 mln. isə Azərbaycan
rezidentlərinin xarici ölkələrin rezidentlərinə göstərilən xidmətlərdir. Beləliklə, xidmətlər balansının saldosu
mənfi 1732.9 mln. olmuşdur.
Qarşılıqlı xidmətlər dövriyyəsinin 24.6%-i nəqliyyat xidmətləri üzrə aparılan əməliyyatların payına
düşür. Ümumi dəyəri 1444.7 mln. olan nəqliyyat xidmətlərinin 55.4%-i Azərbaycan rezidentlərinin xarici
dövlətlərin nəqliyyat sistemlərindən istifadə etmələri ilə əlaqədardır.
Azərbaycanın rezidentlərinin qeyri-rezidentlərə göstərdikləri nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri isə 644.0
mln. $ təşkil etmişdir.
Hesabat ilində xarici ölkə vətəndaşlarına turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin dəyəri 620.7 mln.
$məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bunun 33.5%-i qeyri-rezidentlərin Azərbaycana işgüzar səfərləri ilə
bağlıdır.
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Cədəl 5. Xidmətlər balansı
Xidmətlərin ixracı

Xidmətlərin idxalı

Saldo

Xidmətlər balansı

2064.9

3797.8

1732.9

Nəqliyyat xidmətləri

644.0

800.7

-156.7

Turizm xidmətləri
Rabitə xidmətləri
Tikinti xidmətləri
Maliyyə xidmətləri
Hökümət xidmətləri
Digər işğüzar xidmətləri

620.7
75.6
152.7
0.3
97.1
474.5

745.0
53.0
325.3
8.9
84.0
1780.9

-124.3
22.6
-172.6
-8.6
13.1
-1306.4

Mənbə: AMB
Öz növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə bağlı göstərilən
xidmətlərin dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 2 dəfə artaraq 745.0 mln. $ məbləğində olmuşdur. Bunun 73.9%-i
Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi səfərləri ilə bağlı xarici ölkələrdə olarkən sərf etdikləri vəsaitlərin (məkik
idxal üçün vəsaitlər istisna olmaqla) payına düşür.
Ümumiyyətlə, qarşılıqlı xidmətlərin ölkənin xarici dövlətlər ilə əmtəə və xidmətlər üzrə ümumi
idxal-ixrac dövriyyəsində xüsusi çəkisi 15% təşkil etmişdir.
1.3.2.4. Gəlirlər balansı. İl ərzində gəlirlər üzrə daxilolmaların və ödənişlərin ümumi dövriyyəsi
4818.2 mln. $-a çatmışdır. Bunun 86%-ni (4142.6 mln. $) Azərbaycandan xaricə ödənişlər təşkil edir. Bu
məbləğin isə əsas hissəsini (3082.4 mln. $) beynəlxalq neft-qaz konsorsiumları üzrə xarici investorların
payına düşən gəlirlərin repatriasiyası (əsasən xam neft şəklində), qeyri-rezidentlərə ödənilmiş əmək haqları
(113.6 mln. $) və xarici kreditlərdən istifadəyə görə ödənilən faizlər (212.0 mln. $) təşkil edir.
1.3.2.5. Cari transfertlər balansı. Cari transfertlər üzrə xarici ölkələrlə aparılan əməliyyatların
ümumi dəyəri 2.3 mlrd. $ məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bu məbləğin 60.9%-ni ölkəyə daxilolmalar
təşkil edir.
Cari transfertlər üzrə ümumi daxilolmaların 94.2%-ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərin pul baratları,
2.3%-ni ölkəyə gətirilən humanitar idxal mallarının dəyəri, 3.5%-ni isə digər daxilolmalar təşkil edir.
Bütövlükdə, cari transfertlər üzrə əməliyyatların müsbət saldosu 509.1 mln. $ təşkil etmişdir.
Cədəl 6. Cari əməliyyatlar balansı, mln. $
CARİ ƏMƏLİYYATLAR HESABI
TİCARƏT BALANSI

15 039
19 730

İxrac olunmuş mallar

26 476

İdxal olunmuş mallar

-6 746

XİDMƏTLƏR BALANSI

-1 733

İxrac olunmuş xidmətlər

2 065

İdxal olunmuş xidmətlər

-3 798

GƏLİRLƏR BALANSI
CARİ TRANSFERTLƏR BALANSI
Mənbə: AMB

-3 467
509

1.3.3. Kapitalın və maliyyənin hərəkəti.
2010-cu ildə xaricdən cəlb olunmuş kapitalın ümumi həcmi əvvəlki illə müqayisədə 48% artaraq 8.3
mlrd. $ təşkil etmişdir. Bu göstərici əsasən ölkəyə cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların və xarici kreditlərin
hesabına formalaşmışdır.
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Cədvəl 7. Cəlb olunmuş xarici kapitalın strukturu
2009-cu il
Mln. $-la

Xüsusi çəkisi,
%-lə

Mln. $-la

2010-cu il
Xüsusi çəkisi,
%-lə

Birbaşa investisiyalar
- neft–qaz sektoru
- digər sektorlar
Kreditlər və digər investisiyalar
- dövlət təminatlı kreditlər

2899.0
2146.3
752.7
2729.9
646.8

51.5
38.1
13.4
48.5
11.5

3347.3
2573.4
773.9
4966.2
735.5

40.3
31.0
9.3
59.7
8.8

- dövlət təminatı olmayan kreditlər
- neft–qaz sektoru
- banklar
- digərləri
- digər investisiyalar
Neft bonusu

1020.9
77.0
734.8
209.1
1062.2
1.0

18.1
1.4
13.0
3.7
18.9
-

2635.3
667.6
1686.6
281.1
1595.4
2.0

31.7
8.0
20.3
3.4
19.2
-

5629.9

100.0

8315.5

100.0

C Ə M İ
Mənbə: AMB

1.3.3.1. Birbaşa investisiyalar. Birbaşa investisiyalar formasında xaricdən cəlb olunmuş
sərmayələrin ümumi məbləği 3347.3 mln. $ olmuşdur. Bu investisiyaların strukturunda neft-qaz sektorunun
xüsusi çəkisi 76.9% təşkil etmişdir. Cəlb olunmuş sərmayələr iri neft-qaz layihələrinin, əsasən BP
Eksploreyşn (Şah Dəniz) Ltd. layihəsi və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Azəri-ÇıraqGünəşli yatağında görülən işlərin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar ölkə iqtisadiyyatında istifadə olunmuşdur.
Qiymətləndirmələrə görə qeyri-neft sektoruna cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların ümumi
məbləği 773.9 mln. $ olmuşdur. Bu da ölkəyə cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcminin
23.1%-ni təşkil etmişdir.
1.3.3.2. Kreditlər və digər investisiyalar. Əvvəlki illə müqayisədə 2011-ci ildə xarici kapitalın
strukturunda kreditlər və digər investisiyalar formasında cəlb olunmuş sərmayələrin xüsusi çəkisi 1.8 dəfə
artaraq 59.7% (4966.2 mln. $) təşkil etmişdir. Artım əsasən neft-qaz sektoru və banklar tərəfindən cəlb
edilmiş kreditlər hesabına olmuşdur.
Kreditlərin 21.8%-i (735.5 mln. $) birbaşa dövlət və dövlət təminatı əsasında cəlb olunmuş kreditlər
(beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlar tərəfindən ayrılmış kreditlər), 78.2%-i (2635.3 mln. $) isə dövlət
təminatı olmayan kreditlərdir ki, bunun da 1686.6 mln. $-ı banklar, 667.6 mln. $-ı neft-qaz sektoru, 281.1
mln. $-ı isə digər müəssisələr və firmalar tərəfindən cəlb olunmuşdur.
Əvvəlki dövrlərdə cəlb olunmuş kreditlər üzrə 2052.0 mln. $ vəsait geri qaytarılmışdır. Qaytarılmış
kreditlərin 44.3%-i (909.9 mln. $) bank sisteminin,
Cədvəl 8. Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabı, mln.$
Kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı
Maliyyənin hərəkəti hesabı
Xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar
Cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyalar
Birbaşa investisiyaların repatriasiyası
Neft bonusu
Portfel investisiyaları balansı
Digər investisiyalar balansınin saldosu
Mənbə: AMB

-3590
-3604
-232
3 347
-2 786
2
-139
-3796

12.3%-i (252.2 mln. $) dövlət və dövlət təminatı əsasında cəlb olunmuş kreditlərin, 30%-i
(615.9 mln. $) neft-qaz sektorunun, 13.4%-i (274.1 mln. $) isə digər müəssisələr və firmaların payına düşür.
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II. PUL VƏ MƏZƏNNƏ SİYASƏTİ
Mərkəzi Bank pul siyasətinin bəyan olunmuş əsas istiqamətlərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətini
inflyasiyanın təkrəqəmli səviyyədə saxlanılmasına yönəltmişdir. Bu hədəfin realizasiyası çərçivəsində
Mərkəzi Bank il ərzində öz siyasətinə çevik korreksiyalar etməklə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin
qorunmasına, habelə iqtisadi artıma zəruri dəstək vermişdir.
Pul siyasətinin əsas hədəfi olan inflyasiya hesabat ilində təkrəqəmli səviyyədə olmuşdur. Mövcud
inflyasiya səviyyəsi isə əsasən xarici bazarlardakı proseslərdən, ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə inflyasiyadan
təsirlənmişdir.
İlin sonuna doğru “neytrallıq” istiqamətində müəyyən korreksiyalar edilsə də, ümumilikdə il ərzində
Mərkəzi Bank yumşaq pul siyasəti yeritmiş, bu şəraitdə pul təklifi iqtisadi artıma adekvat templə artmışdır.
Tədiyə balansının profisiti şəraitində manatın ABŞ dollarına nəzərən məzənnəsi sabit qalmış,
Mərkəzi Bank valyuta bazarında sterilizasiya əməliyyatları həyata keçirərək həm valyuta bazarının
tarazlığını qorumuş, həm də özünün valyuta ehtiyatlarını daha da artırmışdır.
Məzənnə rejiminin diaqnostikası əsasında 2011-ci ilin əvvəlindən başlayaraq ABŞ dolları/manat
ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsinin dəhliz mexanizminə keçid barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu qərar
məzənnə rejiminin yerli iqtisadiyyatın spesifikasına, habelə məzənnə siyasətinin istiqamətlərinin
kommunikasiyasının da təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir.
2.1. Məzənnə siyasəti və beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti
2010-ci ildə Mərkəzi Bank özünün məzənnə siyasətini valyuta bazarında təklif kanallarının
genişlənməsi şəraitində həyata keçirmişdir. 2009-cu il ərzində Mərkəzi Bank satışyönlü müdaxilələr həyata
keçirdiyi halda, 2010-cu ildə 1385.3 mln. ABŞ dolları həcmində valyuta sterilizasiyası həyata keçirmişdir.
Qrafik 29. AMB-nin valyuta müdaxiləsi

Müdaxilənin həcmi. mln. $

Dollar/AZN məzənnəsi

Mənbə: AMB
2010-cu ildə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi cəmi 0,65% möhkəmlənmişdir. Milli
valyutanın məzənnəsinin sabitliyi ölkədə inflyasiyanın, xarici borc yükünün və dollarlaşmanın artmamasına
və bütövlükdə, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasının dəstəklənməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.
2010-cu ildə manatın nominal məzənnəsi ticarət partnyoru olan bəzi ölkələrin valyutalarına nəzərən
ucuzlaşdığı halda, digər ölkələrin valyutalarına nəzərən möhkəmlənmişdir. Manatın nominal ikitərəfli
məzənnəsinin dinamikası real ikitərəfli məzənnələrin də dəyişməsinə təsir göstərmişdir. Hesabat ilində manat
bəzi ölkələrin (Ukrayna, Qazaxıstan) valyutalarına nəzərən həm nominal, həm də real olaraq ucuzlaşmışdır.
Yaponiya, İsrail, Çin kimi ölkələrin valyutalarına nəzərən isə manat nominal ucuzlaşdığı halda, real olaraq
bahalaşmışdır.
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Qrafik 30. Rəsmi məzənnənin dəyişim dinamikası

Mənbə: AMB
Cədvəl 9. 2010-cu ildə manatın partnyor ölkələrin valyutalarına qarşı ikitərəfli
nominal və real məzənnə indeksləri, %-lə
2009-cu ilin dekabrına nəzərən
Nominal ikitərəfli məzənnə
Real ikitərəfli məzənnə
indeksi*
indeksi
ABŞ
100.5
107.0
Avrozona
111.1
117.5
Böyük Britaniya
104.6
108.8
Türkiyə
101.3
102.8
Rusiya
103.3
102.4
Ukrayna
99.7
98.7
Gürcüstan
105.4
102.3
İran
105.5
101.4
Qazaxıstan
99.6
99.6
Yaponiya
93.4
101.5
İsrail
95.7
100.4
Çin
97.9
100.7
Belarus
106.5
104.7
*Manatın partnyor ölkənin valyutasına nəzərən məzənnələrin orta aylıq dəyişməsi nəzərdə tutulur.

Mənbə: AMB
Qeyri-neft sektoru üzrə nominal effektiv məzənnə (ümumi ticarət dövriyyəsi üzrə) 3.4%
bahalaşmışdır ki, bu da inflyasiyaya potensial olaraq azaldıcı təsir göstərmişdir.
Qrafik 31. Qeyri-neft sektoru ümumi ticarət dövriyyəsi üzrə NEM və REM (2009 dek=100), %-lə

Dek

Yan

Fev

Mart

Apr

May

2009

İyun

İyul

Avq

Sen

Okt

Noy

Dek

2010
NEM

REM

Mənbə: AMB
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Manatın qeyri-neft sektoru üzrə hesablanmış real effektiv məzənnəsi il ərzində 4.8% bahalaşmışdır.
Qrafik 32. REM-in strukturu, %-lə

NEM

Qiymət fərqi

REM

Mənbə: AMB
Qeyri-neft ixracın 80%-indən çoxunun getdiyi inkişaf etməkdə olan ölkələrə nəzərən REM demək
olar ki, neytral qalmışdır.
2.2. Pul siyasəti və monetar şərait
2010-cu ilin oktyabr ayının sonunadək pul siyasəti alətlərində dəyişiklik edilməmişdir. Lakin, noyabr
ayında pul siyasəti alətlərinin parametrlərinin inflyasiya səviyyəsinə nəzərən neytrallığını təmin etmək üçün
uçot dərəcəsi 2%-dən 3%-ə qaldırılmış, bank sisteminin xarici öhdəliklərinə isə 0.5%-lik məcburi ehtiyat
norması tətbiq edilmişdir.
AMB tərəfindən pul siyasəti alətlərinin parametrlərinə dair qərar qəbul edilərkən 30-a yaxın tsikl
göstəricisinin təhlili də nəzərə alınmışdır. İlin sonuna doğru Mərkəzi Bank tərəfindən daim təhlil olunan tsikl
göstəriciləri arasında pul siyasətinin korreksiyası lehinə olan göstəricilərin sayı artmağa başlamışdır.
Cədvəl 10. Tsikl göstəriciləri
2010
May
İyun
Avqust
Sentyabr
Oktyabr

Tsikl göstəriciləri

Gecikən

Fazaiçi

Qabaqlayıcı

Sərt pul siyasəti lehinə

2

2

1

Yumşaq pul siyasəti lehinə

7

9

7

Sərt pul siyasəti lehinə

2

5

2

Yumşaq pul siyasəti lehinə

7

6

6

Sərt pul siyasəti lehinə

3

5

2

Yumşaq pul siyasəti lehinə

6

6

6

Sərt pul siyasəti lehinə

3

5

2

Yumşaq pul siyasəti lehinə

6

6

6

Sərt pul siyasəti lehinə

4

4

2

Yumşaq pul siyasəti lehinə

5

7

6

Mənbə: AMB
Bu prosesi, habelə məcmu tələbin canlanmasını, inflyasiya amillərini və tədiyə balansının
proqnozlarını nəzərə alaraq, Mərkəzi Bank noyabr ayının 1-dən uçot dərəcəsinin 3%-ə qaldırılması, habelə
bankların xarici öhdəliklərinin 0.5%-lə məcburi ehtiyata cəlb edilməsinə dair qərar qəbul etmişdir.
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Qrafik 33. Faiz dəhlizinin parametrləri, %

Dəhlizin aşağı həddi

Uçot dərəcəsi

Dəhlizin yuxarı həddi

Mənbə: AMB
Məcburi ehtiyat normalarının ortalama müddətinin həm manat, həm də xarici valyutada depozitlər
üzrə 1 ay olaraq qalması banklar tərəfindən likvidliyin optimal tənzimlənməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.
Cədvəl 11. Likvidlik saldosu, mln. manat
1 Yanvar 2010

1 yanvar 2011

1483.5

2012.9

Likvidliyin cəlb olunması alətləri**

29.5

63.9

Likvidlik saldosu

1454

1949

Likvidliyin verilməsi alətləri*

*AMB tərəfindən banklara kreditlər, SVOP əməliyyatları və s.
** Not portfeli, REPO əməliyyatları, milli və xarici valyutada məcburi ehtiyat normaları.

Mənbə: AMB
AMB-nin likvidlik əməliyyatları üzrə saldo ilin əvvəlindəki 1454 mln. manatdan ilin sonuna 1949
mln. manata çatmışdır. Bu, pul kütləsinin iqtisadiyyatın tələbinə adekvat templə artmasını təmin etmək
məqsədinə xidmət etmişdir.
2010-cu il ərzində 311 mln. manat məbləğində not emissiya olunmuşdur və bundan 261 mln.
manatlıq not hərraclara çıxarılmışdır. Bunun nominal üzrə 223,8 mln. manatı və ya 86%-i yerləşdirilmişdir.
Son hərracda notlar üzrə orta gəlirlilik 2,08% təşkil etmişdir. Bu göstərici ilin əvvəlində 1% səviyyəsində
olmuşdur.
Qrafik 34. AMB-nin notlarının və repo əməliyyatlarının həcmi, mln. manat

2008
Mənbə: AMB

AMB-nin notları

2009
AMB-nin repo əməliyyatları

2010
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Dövriyyədə olan notların həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 mln. manat (repo əməliyyatları nəzərə
alınmaqla) və ya 3,4 dəfə artaraq ilin sonuna 40 mln. manat təşkil etmişdir. Repo əməliyyatlarının ümumi
həcmi 812 mln. manat təşkil etmişdir.
2.3. Pul təklifi
2010-cu ildə pul təklifi iqtisadiyyatın tələbinə adekvat surətdə dəyişmişdir. Pul bazası il ərzində
31.6% artaraq 6397.1 mln. manata çatmışdır.
Qrafik 35. Pul kütləsinin dəyişimi, %

M2pul kütləsi

Manatla pul bazası

Pul multiplikatoru

Mənbə: AMB

İl ərzində pul multiplikatorunun artmağa meyil göstərməsi həm banklardakı qeyri-nağd pulun, həm
də kredit aktivliyinin yüksəlməsi ilə əlaqədardır.
Pul bazasının dinamikasında kəskin volatillik olmamış, yalnız dekabr ayında artımın sürətlənməsi
müşahidə olunmuşdur.
Qrafik 36. Manatla pul bazasının dinamikası, mln manat

Mənbə: AMB

Pul bazasının dekabr ayında kəskin artımı ilin sonuna doğru sosial ödənişlərin və digər əhəmiyyətli
büdcə xərclərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olmuşdur.
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Qrafik 37. Pul bazasının dəyişim kanalları, mln manat

İl ərzində 1536 mln.
manat artım

Hökumət hesablarının qalığının
dəyişimi

AMB-nin ehtiyatlarından
müdaxilə

Açıq bazar əməliyyatları

Mənbə: AMB

2010-cu ildə geniş pul kütləsi (M3) 24.3% artaraq 10527.5 mln manata çatmış, manatla geniş pul
kütləsi (M2) isə 34.5% artaraq ilin sonuna 8297.5 mln. manat təşkil etmişdir.
Cəlvəl 12. Pul aqreqatları, mln. manat
01.01.10

01.07.10

01.01.11

M0 (Bank sistemindən kənar nağd pul)

4 174,8

4587.3

5455.8

M1 (Nağd pul, tələb olunanadək əmanət və depozitlər)

5 239,8

5544.1

6718.9

6 169,2

6629.4

8297.5

8 469,2

9082.5

10527.5

M2 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və
depozitlər, manatla)
M3 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və
depozitlər, manat və SDV)
Mənbə: AMB

Geniş mənada pul kütləsinin artması həm dövriyyədəki nağd pulun, həm də qeyri-nağd pul
kütləsinin artımından qaynaqlanmışdır.
Qrafik 38. M3 pul kütləsinin dəyişim kanalları, mln. manat
Cəmi dəyişmə 2058.3 mln.
manat

M0 (dövriyyədə olan
nəğd pul)

Manatla tələb
olunanadək depozitlər

Manatla müddətli
depozitlər

SDV depozitlər

Mənbə: AMB
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İqtisadi subyektlərin bank sisteminə inamının təzahürü olaraq hesabat ilində əmanət və depozitlərin
yüksək artımı müşahidə olunmuşdur. Bu artım daha çox fiziki şəxslərin əmanətlərinin artım tempindən
qaynaqlanmışdır.
Manatın məzənnəsinin sabitliyi şəraitində il ərzində dollarlaşma səviyyəsi azalmışdır. Belə ki, xarici
valyutada depozitlərin M3 pul aqreqatında payı 6 faiz bəndi, cəmi depozitlərdə payı isə 10 faiz bəndi
azalmışdır.
Qrafik 39. Dollarlaşma göstəriciləri, %

SDV-də depozitlərin cəmi depozitlərdə payı

SDV-də depozitlərin M3 pul kütləsində payı

SDV-də kreditlərin cəmi kreditlərdə payı
Mənbə: AMB
İl ərzində iqtisadiyyata qoyulan kreditlərin valyuta tərkibində də dəyişiklik olmuşdur. Belə ki,
valyutada verilmiş kreditlərin xüsusi çəkisi ilin əvvəli ilə müqayisədə 6 faiz bəndi azalmışdır.
İlin sonunda pul təklifinin artması və manatın çoxtərəfli nominal məzənnəsinin cüzi möhkəmlənməsi
şəraitində “Monetar Şərait İndeksi” ümumən neytral qalmışdır.
Qrafik 40. Monetar Şərait İndeksi, %

Mənbə: AMB
Pul təklifinin artması faiz dərəcələrinin azalması ilə müşayiət olunmuşdur. Belə ki, manatla kreditlər
üzrə orta faiz dərəcələri il ərzində 1.7 faiz bəndi, manatla əmanətlər üzrə orta faiz dərəcələri isə 1.2 faiz
bəndi azalmışdır.
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Qrafik 41. Manatla nominal orta faiz dərəcələri

Mənbə: AMB

Kreditlər üzrə

Əmanətlər üzrə

Əmanətlər üzrə faiz dərəcələrinin azaldılmasının təşviqi siyasəti davam etdirilmişdir. Bunun
nəticəsində manatla yeni6 verilmiş depozitlər üzrə nominal faiz dərəcəsi 1.27% bəndi, kreditlər üzrə faiz
dərəcəsi isə 4% bəndi azalmışdır.
İlin sonuna doğru real faiz dərəcələri7 də azalmışdır.
Qrafik 42. Manatla real faiz dərəcələri

Mənbə: AMB

Depozitlər üzrə

Kreditlər üzrə

Beləliklə, AMB-nin sterilizasiya və bazar əməliyyatları pul təklifinin iqtisadi artıma adekvat
səviyyədə dəyişməsini təmin etmiş, faiz dərəcələri azalmağa meyillənmişdir.
2.4. Pul siyasətinin institutsional bazası
2010-cu ildə Mərkəzi Bankda makroiqtisadi idarəetmənin və pul siyasətinin institutsional bazasının
inkişafı istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət davam etdirilmişdir.
2010-cu ildə Mərkəzi Bankın Pul Siyasəti və Maliyyə Sabitliyi Komitəsi (PSMSK) öz fəaliyyətini
davam etdirmiş, iqtisadi situasiya operativ izlənərək xarici və daxili amillərin hərtərəfli təhlili aparılmış,
adekvat siyasət qərarları qəbul edilmişdir.
6
7

Ay ərzində yeni cəlb olunuş depozitlər və verilmiş kreditlər, portfelin ay ərzində əlavə olunan hissəsi
Real faiz dərəcələri nominal faiz dərəcələrindən 12 aylıq inflyasiya dərəcəsini təmizləməklə hesablanır
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2010-cu ildə Mərkəzi Bankda pul siyasəti mexanizminin postböhran dövrünün çağırışlarına
uyрunlaşdırılması və beynəlxalq standartizasiyası istiqamətində təkmillləşdirmə işləri davam etdirilmişdir.
Yeni qlobal çağırışlara adekvat pul siyasəti dizaynının formalaşdırılması çərçivəsində pul və maliyyə
sabitliyi siyasətinin yeni strategiyası formalaşmağa başlanılmışdır. Bu yeni konsepsiyada qlobal böhranın
üzə çıxardığı boşluqlar, post böhran dövründə pul siyasəti və kontr-tsiklik makroprudensial tənzimləmə
çərçivəsi öz əksini tapmışdır.
Pul siyasəti rejiminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində Mərkəzi Bank tərəfindən son illərdə
Azərbaycanda məzənnə siyasətinin həyata keçirilən taktikasının diaqnostikası aparılmış və məzənnənin
dəhliz daxilində hədəflənməsi əsaslandırılmışdır. Kommunikasiya baxımından əlverişli olmaqla yanaşı bu
mexanizm həm də Mərkəzi Bankın uzunmüddətli perspektivdə sərbəst üzən məzənnə rejiminə keçmək
imkanlarını artırır.
2010-cu il ərzində Mərkəzi Bankda Pul siyasəti və maliyyə sabitliyi siyasətinin effektivliyini təmin
edən tədqiqatlar əsasən 3 istiqamətdə aparılmışdır.
Birinci istiqamət çərçivəsində pul siyasətinin həyata keçirilməsi potensialının artırılmasına imkan
verən tədqiqat bazası inkişaf etdirilmişdir. Bu istiqamətdə kredit və depozitlər üzrə faiz dərəcələrinə təsir
edən amillər, manatın məzənnəsinin dəyişiminin real sektorun sahələrinə təsiri, dövlət qiymətli kağızları üzrə
gəlirlilik əyrisinin hesablanması metodologiyası tədqiq edilmiş, daşınmaz əmlak bazarında “köpüyün”
proqnozlaşdırılması modeli qurulmuşdur.
İkinci istiqamət çərçivəsində maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi və idarə olunması
potensialının artırılması məqsədilə risklərin identifikasiyası və idarəetməyə təqdim olunması prioritet
məqsədlərdən biri olmuşdur. Eyni zamanda makroprudensial idarəetmənin instrumental bazasının
hazırlanması məqsədilə Azərbaycanda bank və qeyri-maliyyə sektorları arasında olan əlaqələr və milli
qanunvericilik nəzərə alınmaqla kontr-tsiklik tənzimləmə sisteminin əsasları formalaşdırılmışdır. Maliyyə
sabitliyinin analizinin (stres-test metodikası) makroiqtisadi proqnozlaşdırma bazasına inteqrasiyası həyata
keçirilmişdir.
Üçüncü istiqamət çərçivəsində effektiv makroiqtisadi idarəetmə sisteminin yaradılmasının dəstəklənməsi məqsədilə makroiqtisadi göstəricilərin təhlili və proqnozlaşdırılması üçün Dinamik-Stoxastik Ümümi
Tarazlıq Modeli qurulmuşdur. Optimal iqtisadi artım modelinin tapılması məqsədilə “inkluziv” artımın
həlledici məhdudiyyətlərini müəyyənləşdirən Hausman-Rodrik-Velasko yanaşması (artımın diaqnostikası)
tətbiq edilmişdir.
2010-cu ildə AMB statistik informasiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsini və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılmasını da diqqət mərkəzində saxlamışdır. Mərkəzi Bankda yaradılması nəzərdə
tutulan çoxfunksiyalı və operativlik baxımından əlverişli olan, vahid statistik məlumat bazasını özündə əks
etdirən Elektron Statistik Məlumat Bazasının və Analitik Hesabatlılıq Sisteminin (ESAS) yaradılması
layihəsinin icrasına başlanılmışdır.
AMB-də real sektorun monitorinqi 2010-cu ildə də davam etdirilmişdir. Hesabat ilində mikroiqtisadi
monitorinqə cəlb olunan müəssisələrinin sayının artırılması, qurulan işgüzar fəallıq indekslərinin metodoloji
təkmilləşməsi həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatının ticarət, sənaye, xidmət və tikinti
sektorlarında fəaliyyət göstərən təxminən 300 müəssisə monitorinqə cəlb olunur.
2010-cu il ərzində monitorinqin dərinləşdirilməsi, müəssisələrin seqmentlərə bölünməsi istiqamətində metodoloji təkmilləşdirmələr aparılmışdır. Müəssisələrdən sorğuların toplanılması və işlənilməsi
prosesinin ESAS layihəsi çərçivəsində avtomatlaşdırılması istiqamətində tədbirlərə başlanılmışdır.
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III. MALİYYƏ BAZARLARI
3.1 Maliyyə Bazarının institutsional inkişafı
2010-cu ildə iqtisadi aktivliyin yüksəlməsi daxili maliyyə bazarlarının dinamikasında da özünü
göstərmişdir.
İl ərzində valyuta bazarının banklararası seqmentlərində əməliyyatların həcmi 25% artmış, valyuta
təklifi tələbi qismən üstələmişdir. Belə bir şəraitdə, Mərkəzi Bankın valyuta bazarında əməliyyatları
“müdaxilə dəhlizi” çərçivəsində manatın sabitliyinin qorunması məqsədilə izafi valyuta təklifinin
sterilizasiyasına fokuslaşmışdır.
Cədvəl 13. Valyuat bazarı, mln. ABŞ dolları
2008

2009

2010

1.Fiskal sektorun valyuta təklifi:

6356.3

6623.1

7114.6

1.1. Maliyyə Nazirliyinin təklifi

1232.4

88.8

-28.5

1.2. Neft Fondunun satışları

5123.9

6534.3

7143

4112.8

7883.1

5729.2

2243.5

-1260

1385.3

2.Bazarın xalis tələbi
3.AMB-nin xalis müdaxiləsi
Mənbə: AMB, DSK, MN

Pul resursları bazarının canlandırılması üçün Mərkəzi Bankın birbaşa iştirakı ilə yaradılmış
Mütəşəkkil Banklararası Kredit Bazarı 2010-cu ildə də fəaliyyətini davam etdirmişdir.
İpoteka kreditləşməsinin inkişafı və Mərkəzi Bank tərəfindən təkrar bazarda ipoteka istiqrazlarının
likvidliyinin dəstəklənməsi nəticəsində hesabat ilində ipoteka qiymətli kağızlarının dövriyyəsi 3 dəfə
artmışdır.
3.2 Valyuta bazarı və məzənnə
2010-cu ildə valyuta bazarının həcmi ötən illə müqayisədə 0,39 mlrd. və ya 1,23% artaraq 32,3 mlrd.
ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Qrafik 43. Ölkədaxili valyuta bazarının həcmi

2006
Mənbə: AMB

2007

2008

2009

2010

2010-cu ildə banklararası valyuta bazarının həcminin 25% artmış və nəticədə banklararası bazarın
ümumi bazarda payı yüksəlmişdir. Banklararası əməliyyatlar valyuta bazarının 2008 və 2009-cu illərdə
müvafiq olaraq yalnız 23% və 34%-ni təşkil edirdisə, hesabat ilində bu göstərici 42%-ə qalxmışdır.
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Qrafik 44. Ölkədaxili valyuta bazarının seqmentlər üzrə bölgüsü

2006

2007

BEST

ABVB

2008

2009

2010

Bankdaxili

Mənbə: AMB
Daxili valyuta bazarında ABŞ dolları ilə keçirilən əməliyyatların payı əhəmiyyətli çəkiyə (81,5%)
malik olmuşdur.
Mərkəzi Bankın valyuta bazarında əməliyyatları “müdaxilə dəhlizi” çərçivəsində manatın
sabitliyinin qorunması məqsədilə izafi valyuta təklifinin sterilizasiyasına fokuslaşmışdır. Hesabat ilində
Mərkəzi Bankın valyuta bazarına xalis müdaxiləsi alış yönümlü istiqamətdə 1 385 mln. $ həcmində
olmuşdur.
Qrafik 45. Ölkədaxili valyuta bazarının valyuta strukturu

2006
USD
Mənbə: AMB

2007
EUR

RUR

2008

2009

2010

GBP

Ötən illə müqayisədə valyuta bazarında xarici valyutaya tələbatın azalması banklar tərəfindən ölkəyə
gətirilən nağd xarici valyutanın və əhaliyə satılan nağd valyutanın həcmində də özünü göstərir. Belə ki,
banklar tərəfindən ölkəyə xalis gətirilən nağd xarici valyutanın həcmi 2009-cu ilə nəzərən 6.1%, xalis nağd
mübadilə əməliyyatlarının həcmi isə 3.2% azalmışdır.
Valyuta bazarında aparılan tənzimləmə əməliyyatlarının nəticəsi olaraq il ərzində manatın ABŞ
dollarına qarşı rəsmi nominal məzənnəsi cəmi 0,5 qəpik, və ya 0,65%, güclənmişdir.
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Qrafik 46. Valyuta ticarəti, mln $

Ölkəyə xalis gətirilən nağd xarici valyuta ($)
Mübadilə məntəqələrində xalis valyuta satışı ($)
Mənbə: AMB
3.3. Pul resursları bazarı
3.3.1. Qiymətli kağızlar bazarı
Ötən illə müqayisədə qiymətli kağızlar bazarının həcmi 1.5 dəfəyə yaxın azalaraq 2,2 mlrd. manat
təşkil etmişdir. Qiymətli kağızlar bazarının 68,3%-i dövlət qiymətli kağızlar8 bazarının (bunun da 70%-i
qısamüdətli notların), 31.7%-i isə korporativ qiymətli kağızlar bazarının payına düşür.
Qrafik 47. Mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarı

2006
Dövlət QK
Mənbə: AİF, BFB

2007
Korporativ QK

2008

2009

2010

İpoteka kağızı

Qiymətli kağızlarla əməliyyatların həcmi azalsa da ilin sonuna dövriyyədə olan qiymətli kağızların
həcmi artmışdır. Dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızlarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə (173,9 mln.
manat) 130 mln. manat və ya 74,75% artaraq 303,9 mln. manat təşkil etmişdir.
Dövriyyədəki dövlət qiymətli kağızlarında notların payı 5,2%-dən 11,3%-ə artmış, DQİ-lərin payı
isə 94,8%-dən 88,7%-dək azalmışdır.
Mərkəzi Bankın qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatları pul siyasətinin məntiqinə uyğun il ərzində
neytral olmuş, yalnız ilin sonuna bazarda yaranan izafi likvidliyin sterlizasiyasına yönəldilmişdir.

8

Bura Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları daxildir.
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Qrafik 48. Dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızları

yan.

fev.

mart

apr. may.

iyun

iyul

avq.

sen.

okt.

noy.

dek.

Mənbə: AİF, BFB
3.3.1.1. Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları
2010-cu il ərzində 311 mln. manat məbləğində not emissiya olunmuş və bunun 261 mln. manatı
(83,9%) hərraclara çıxarılmışdır. Nominal üzrə 223,79 mln. manat və ya 85,74% not yerləşdirilmişdir. Son
hərracda notlar üzrə orta gəlirlilik 2,08% olmuşdur. İlin əvvəlində isə bu göstərici 1% səviyyəsində idi.
Dövriyyədə olan notların həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 25,2 mln. manat (repo əməliyyatları
nəzərə alınmaqla) və ya 3,8 dəfə artaraq ilin sonuna 34,2 mln. manat təşkil etmişdir.
Qrafik 49. Dövriyyədə olan notlar

yan. 08

Mənbə: AMB

iyul. 08

yan. 09

iyul. 09

Notlar dövriyyədə

yan. 10

iyul. 10

Orta gəlirlik

Notlarla çərçivə alətləri üzrə əməliyyatlarının həcmi 812 mln. manat təşkil etmişdir. Əməliyyatların
hamısı repo əməliyyatlarının payına düşür. İlin sonuna çərçivə əməliyyatları üzrə faiz dərəcəsi 1 günlük repo
əməliyyatı üzrə 1%, 1 günlük əks-repo əməliyyatı üzrə isə 7% təşkil etmişdir.
3.3.1.2. Dövlət istiqrazları
Dövriyyədə olan dövlət istiqrazlarının (DQİ) həcmi 104,8 mln. manat və ya 61,14% artaraq 269,7
mln. manat təşkil etmişdir. Bir illik Dİ-lər üzrə orta gəlirlilik 3,76% səviyyəsində müəyyən olmuşdur.
2010-cu ildə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qısamüddətli istiqrazlarla yanaşı dövriyyədə orta müddətli
(2 və 3 illik) qiymətli kağızlar və geri çağırıla bilən dövlət istiqrazları da emissiya olunmuşdur.
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Qrafik 50. Dövriyyədə olan DQİ-lər
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3.3.1.3. İpoteka istiqrazları
2010-cu ildə Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən 75,0 mln. manat həcmində 10 illik təminatsız
istiqrazlar emissiya olunmuşdur. 1-ci emissiya prospektinə uyğun 6 mln. manat məbləğində istiqrazın
yerləşdirilməsi üzrə 2 hərrac, 2-ci emissiya prospektinə uyğun 75 mln. manat məbləğində istiqrazın
yerləşdirilməsi üzrə isə 19 hərrac keçirilmiş və tam yerləşdirilmişdir. Dövriyyədə olan istiqrazların həcmi
130 mln. manat təşkil etmişdir. Bundan əlavə ilin sonu ipoteka istiqrazlarının 60 mln. manat həcmində yeni
3-cü emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.
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Qrafik 51. Dövriyyədə olan ipoteka istiqrazları

Mənbə: AİF
İpoteka istiqrazları ilə təkrar bazar əməliyyatlarının həcmi 158,9 mln. manat (84 əqd) təşkil etmişdir.
İpoteka istiqrazlarının bazar əməliyyatlarının həcmi 133,5 mln. manat artmışdır.
3.3.1.4. Mütəşəkkil Banklararası Kredit Bazarı (MBKB)
2010-cu ildə MBKB-də banklar tərəfindən 112,6 mln. manat həcmində 61 əməliyyat keçirilmişdir.
Əməliyyatların həm həcmində, həm də sayında azalma müşahidə olunmuşdur.
Pul resursları bazarlarının canlandırılması məqsədilə Mərkəzi Bankın birbaşa iştirakı ilə yaradılmış
Mütəşəkkil Banklararası Kredit Bazarının yeni seqmenti - Təminatlı Pul bazarında (TPB) da əməliyyatlar
keçirilmişdir. Belə ki, il ərzində TPB-də 3 mln. manat həcmində 3 əqd reallaşdırılmışdır.
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Qrafik 52. Mütəşəkkil banklararası kredit bazarı və Təminatlı pul bazarı
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3.3.1.5. Mütəşəkkil Banklararası Repo Bazarı (MBRB)
MBKB-da olduğu kimi banklararası repo bazarında da azalma müşahidə olunmuşdur. Bu bazarda
banklar tərəfindən 27,6 mln. manat həcmində 17 əməliyyat keçirilmiş, əməliyyatların həcmi və sayı 2
dəfədən çox azalmışdır.
Qrafik 53. Banklararası repo bazarı
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Mənbə: AMB
Azalmanın əsas səbəbi həyata keçirilən əməliyyatların predmeti olan notların həcminin ötən illə
müqayisədə məhdudlaşması olmuşdur.
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IV . VALYUTA EHTİYATLARININ İDARƏ OLUNMASI
4.1. Valyuta ehtiyatlarının idarə olunma strategiyası
2010-cu ildə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları dünya maliyyə bazarlarında qeyri-sabitliyin qalması
və aşağı faiz dərəcələri şəraitində idarə olunmuşdur. Ümumilikdə, Mərkəzi Bankın sərəncamında olan
valyuta ehtiyatları təhlükəsizlik, likvidlik və gəlirlilik prinsiplərinə əsaslanan və hər il üçün qəbul olunan
Əməliyyat İnvestisiya Strategiyası əsasında idarə olunur.
Dünya iqtisadiyyatında yaranmış vəziyyəti də nəzərə alaraq 2010-cu ildə Mərkəzi Bankın
ehtiyatlarının investisiya siyasətinin prioriteti kimi vəsaitlərin qorunub saxlanması olmuşdur. Eyni zamanda,
Mərkəzi Bankın daxili idarəetmə potensialının gücləndirilməsi üzrə xüsusi layihənin tətbiqi davam etmişdir.
Bu layihə investisiya prosesinin təkmilləşdirilməsini, habelə daxili resursların kəmiyyət və keyfiyyətcə
inkişafını nəzərdə tutur.
İl ərzində də ehtiyatlar cari fəaliyyəti təmin edən əməliyyat və yığım aləti olan investisiya tranşlarına
bölünərək idarə olunmuşdur. İdarəetmə strategiyasının əsas komponenti kimi valyuta diversifikasiyası
saxlanılmışdır. Əməliyyat tranşının həcmi pul-məzənnə siyasətinin və valyuta rejiminin dəstəklənməsi,
habelə valyuta böhranlarının təsirinin qarşısının alınması əsasında təyin edilmişdir. Tranşın valyuta strukturu
isə pul-məzənnə siyasəti, xarici ticarət balansı və ölkənin öhdəliklərinin əsas hissəsini təşkil edən valyutalara
müvafiq olaraq saxlanılır.
Belə ki, tranşın 85%-i pul-valyuta siyasətinin, xarici ticarətin və ölkənin xarici öhdəliklərinin
dominant valyutası olan ABŞ dollarında, 15%-i avroda saxlanılmışdır. İnvestisiya tranşı isə ABŞ dolları,
avro və İngiltərə funt sterlinqində saxlanılır.
İdarəetmənin əsas məqsədi valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası, qlobal sarsıntılara həssaslığının
azaldılması və ehtiyatların mütləq dəyərinin saxlanılmasını təmin etmək olduğundan, investisiya tranşının
Yapon yeni çıxarılmaqla SDR (modifikasiyalaşdırılmış SDR) səbətini təşkil edən 0.632 ABŞ dolları, 0.41
avro və 0.0903 İngiltərə funt sterlinqində saxlanılması təmin olunmuşdur.
Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsində informasiya texnologiyaları infrastrukturunun və operativ
məlumat təchizatının əhəmiyyəti durmadan artır. Bunu nəzərə alaraq istifadə olunan Röyters (Reuters) və
Blumberq (Bloomberg) sistemləri ilə interfeysə malik olan ən müasir tələblərə cavab verən Voll Strit Sistems
(Wallstreet Systems) portfel idarəetmə sisteminin quraşdırılması üzrə layihə həyata keçirilmişdir. Bu layihə
beynəlxalq maliyyə bazarlarının mütəmadi monitorinqinin aparılmasına, maliyyə alətlərinin təhlilinə və
beynəlxalq bazarlarda əqdlərin bağlanılmasına imkan verir.
Mərkəzi Bankın daxili idarəetmə sisteminin potensialının genişləndirilməsinin Dünya Bankının
Xəzinədarlığı tərəfindən mərkəzi banklar üçün yaradılmış RAMP “Ehtiyatların idarəetmə və məsləhət
proqramı” çərçivəsində texniki yardımı ilə dəstəklənməsi hesabat ili ərzində də davam etmişdir.
Bundan əlavə, 2010-cu ildə Mərkəzi Bank aktivlərin idarə olunmasında ixtisaslaşmış beynəlxalq
maliyyə institutları ilə əməkdaşlığı davam etdirmişdir.
4.2 Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin nəticələri
2010-cu il ərzində Mərkəzi Bankın sərəncamında olan valyuta ehtiyatlarının həcmi daxili valyuta
bazarına edilən müdaxilə nəticəsində 1 245,9 mln. ABŞ dolları və ya 24,1% artaraq 6 407,6 mln. ABŞ dolları
səviyyəsinə çatmışdır.
Valyuta aktivlərinin idarə edilməsi üzrə faiz gəlirliliyi 0,43% təşkil etmişdir.
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V. BANК SİSTEMİ VƏ MALİYYƏ SABİTLİYİ
5.1. Bank sisteminin inkişafı
5.1.1. Bank sisteminin dinamikası
Bank sektoru 2010-cu ildə də inkişaf
funksiyası daha da dərinləşmişdir (Qrafik 54).

dinamikasını qoruyub saxlamış, maliyyə vasitəçiliyi

Qrafik 54. Əsas bank göstəricilərinin artım tempi (ö.i.m.d), %
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2010-cu ildə qeyri-neft ÜDM-nə nisbətdə bank aktivləri 72,1%, kapital` 10,3%, iqtisadiyyata
kreditlər 48,6%, əhalinin əmanətləri isə 16,4% təşkil etmişdir.
İl ərzində bank sistemində təmərküzləşmə səviyyəsinin azalması prosesi davam etmişdir. İri
bankların (aktivlərin həcminə görə ilk 5 bank) sistem üzrə aktivlərdə payı 61%-dən 60,7%-ə, iqtisadiyyata
kredit qoyuluşunda payı isə 65,8%-dən 61%-ə enmişdir. 2010-cu ildə 45 bank fəaliyyət göstərmiş, il ərzində
1 yeni bankın fəaliyyətinə icazə verilmiş, 2 bankın lisenziyası ləğv edilmişdir.
Bank sisteminin inkişafı sahəsində həyata keçirilən institutsional və infrastruktur tədbirləri
nəticəsində sistemin xarici investorlar üçün cəlbediciliyi daha da artmışdır. İl ərzində bank sektoruna xarici
investisiyalarının həcmi 40,5 mln. manat (19,8%) artaraq 245 mln. manat təşkil etmişdir. Hazırda xarici
kapitallı bankların sayı 22-dir.
İqtisadiyyatın maliyyə xidmətlərinə tələbatının ödənilməsi, maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının
artırılması məqsədilə bankların filial şəbəkəsinin və digər struktur bölmələrinin genişləndirilməsi prosesi
davam etmişdir. 2010-cu il ərzində bankların yeni 32 filialı açılmış, bank filiallarının sayı 644-ə çatmışdır.
Yeni 15 bank şöbəsi açılmış və bank şöbələrinin sayı 120-yə çatmışdır (Qrafik 55).
Qrafik 55. Kreditlərin illik artım tempi, %
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Mənbə: AMB
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Yeni açılmış bank filiallarının 16-sı ölkənin müxtəlif regionlarının payına düşür. 1 yanvar 2011-ci il
tarixinə cəmi bank filiallarının 316-ı (49,1%) regionlarda fəaliyyət göstərir. Bu regionlarda kreditlərin
həcminin artırılmasına şərait yaradır və regionlar üzrə kreditləşmənin artımı olkə üzrə artım göstəricisini
üstələmişdir (Qrafik 55).
Bank sektorunun inkişafı ilə yanaşı məhdud bank xidmətlərini göstərən digər maliyyə institutları –
qeyri-bank kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və digər bu növ
maliyyə təsisatlarının sayı 101-ə (ilin əvvəlində 96 təsisat), onların filiallarının sayı isə 69-a (ilin əvvəlində
66 təsisat) çatmışdır.
Qeyri-bank kredit təşkilatlarının sayının artması ilə yanaşı onların əməliyyatlarının miqyası da
artmışdır (Qrafik 56). Belə ki, il ərzində bu növ təsisatların ümumi aktivləri 7,7%, onlar tərəfindən verilmiş
kreditlərin həcmi isə 8,5% artmışdır.
Bank infrastrukturunun coğrafi şəbəkəsinin genişlənməsi iqtisadi agentlərin, xüsusilə də əhalinin
bank xidmətlərinə çıxış imkanlarını genişləndirmişdir. Hazırda ölkə ərazisinin hər 1000 m2-ə 11,3 (ilin
əvvəlində 10,9) və 100.000 nəfər yetkinlik yaşına çatmış əhaliyə isə 16,1 (ilin əvvəlində 15,8) bank və
qeyri-bank kredit təşkilatları və onların struktur bölmələri maliyyə xidməti göstərir.
Əhalinin, xüsusilə də regionlarda yaşayan sakinlərin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının
genişləndirilməsi məqsədilə 2010-cu ilin aprel ayında AMB tərəfindən “AZƏRPOÇT” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti poçt rabitəsi milli operatoruna məhdud sayda bank əməliyyatlarının aparılmasına lisenziya verilmişdir.
5.1.2. Bank sisteminin öhdəlikləri
2010-cu ildə bankların öhdəlikləri 1461,5 mln. manat və ya 15,1% (2009-cu ildə 12,7%) artaraq
11121,7 mln.manata çatmışdır. Ənənəvi olaraq hesabat ilində də bankların resurs bazasının formalaşmasında
hüquqi (qeyri-maliyyə təşkilatları) və fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş vəsaitlərin (əmanətlər) payı yüksək
olmuşdur. İqtisadi subyektlərin bank sisteminə inamının təzahürü olaraq hesabat ilində əmanət və
depozitlərin yüksək artımı müşahidə olunmuşdur. Bu artım daha çox fiziki şəxslərin əmanətlərinin
artmasından qaynaqlanmışdır.
Qrafik 56. Qeyri-bank kredit təşkilatlarının əsas göstəriciləri, mln. man.
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Mənbə: AMB
Bankların daxili mənbələr hesabına formalaşan ümumi depozit bazası (maliyyə təşkilatları istisna
olmaqla) 794,6 mln. manat artaraq (17,1%) 5448,8 mln. manat təşkil etmişdir. İl ərzində orta hesabla
depozit və əmanətlərin cəmi öhdəliklərin strukturunda payı 46,6%, cəmi resurs bazasında isə 38,6%
olmuşdur.
Məcmu öhdəliklərin strukturunda cəmi depozitlərin payı 01.01.11 tarixinə 49% (01.01.10-48,2%)
təşkil etmişdir (Qrafik 57).
2010-cu ildə fiziki şəxslərin əmanətləri 29,8% artaraq ilin sonuna 3029,8 mln. manata çatmış (2009cu ildə artım tempi 22,5% olmuşdur), hüquqi şəxslərin depozitləri (dövlət idarəetmə orqanları daxil olmaqla)
isə 4,3% artaraq 2419 mln.manat təşkil etmişdir (Qrafik 58). 2011-ci ilin 1 yanvar tarixinə əhalinin
əmanətlərinin bankların öhdəliklərində payı 27,2% təşkil etmişdir (2010-cu ilin 1 yanvar tarixinə 24,2%).
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Qrafik 57. Bank sektorunun öhdəliklərinin strukturu, %-lə
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Qrafik 58. Depozitlərin strukturu (ilin sonuna), mln. man.
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Depozit bazasının mütləq artımı ilə yanaşı onun keyfiyyətində də müsbət dəyişikliklər baş vermişdir.
Əhalinin əmanətlərinin strukturunda müddətli əmanətlərin payının artması müşahidə olunmuşdur. Cari
hesablarda əhalinin əmanətləri 10,4% artdığı halda, müddətli əmanətlər 35,3% artmışdır.
Depozitlərin müddət strukturunun yaxşılaşması ilə yanaşı onun valyuta strukturunda da müsbət
meyllər müşahidə olunmuşdur. Manatın məzənnəsinin sabitliyi şəraitində il ərzində dollarlaşma səviyyəsi
azalmışdır. Belə ki, fiziki şəxslərin milli valyutada depozitləri il ərzində 46% artmış, ümumi əmanətlərdə
payı 46,5%-ə yüksəlmişdir (Qrafik 59).
Əmanətçi strukturunda ciddi dəyişikliklər baş verməmiş, rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin
ümumi həcmdə payı 91%, qeyri-rezident əmanətçilərin payı isə 9% təşkil etmişdir.
Bankların öhdəliklərində Mərkəzi Bankın bank sisteminə qarşı tələblərinin payı il ərzində 15,2%dən 13,9%-dək azalmışdır.
2010-cu ildə maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlərin həcmi (digər bankların və digər
maliyyə institutlarının kreditləri, depozitləri və digər vəsaitləri) 1 yanvar 2011-ci il tarixinə 3,6 mlrd. manat
(bank öhdəliklərinin 32%-i) təşkil etmişdir. Qeyri-rezidentlərdən (fiziki şəxslərin əmanətləri istisna olmaqla)
cəlb olunmuş müddətli vəsaitlərin xalis artımı 111,4 mln. manat (6,4%) olmuşdur. Müddətli xarici borcların
həcmi 1,85 mlrd. manat təşkil etmiş, ümumi bank öhdəliklərində payı 16,6% olmuşdur (Qrafik 60).
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Qrafik 59. Əhalinin əmanətlərinin strukturu (ilin sonuna), %-lə
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Qrafik 60. Xarici borc dinamikası
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5.1.3. Bank sisteminin aktivlərinin strukturu
2010-cu ildə bank sektorunun aktivləri 1625,6 mln. manat və ya 13,9% artaraq 13290,8 mln.manata
çatmışdır. Bank kreditləri 741,3 mln. manat və ya 9% artaraq 1 yanvar 2011-ci il tarixinə 8971,8 mln.
manat səviyyəsinə çatmışdır.
Qrafik 61. Bank sektorunun aktivlərinin strukturu, %-lə
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Kredit portfelinin artımı əsasən depozitlərin, banklararası əməliyyatların və digər maliyyə
idarələrindən cəlb olunmuş vəsaitlərin artması hesabına baş vermişdir.
Uzunmüddətli kreditlərin artım tempi (9,3%) ümumi kreditlərin artım tempinə demək olar ki, uyğun
olmuşdur (9%). 1 yanvar 2011-ci il tarixinə uzumüddətli kreditlərin həcmi 6,55 mlrd. man təşkil etmişdir.
2010-cu ildə kredit portfelinin strukturunda uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi 73% təşkil etmişdir.
İl ərzində iqtisadiyyata qoyulan kreditlərin valyuta tərkibində də müsbət dəyişiklik olmuşdur.
Məzənnə sabitliyinin qorunub saxlanılması milli valyutada olan kreditlərin 2010-cu il ərzində 19,9%
artmasına və cəmi kredit portfelinin artımının başlıca mənbəyinə çevrilməsinə zəmin yaratmışdır. Nəticədə,
nəinki kreditlərin strukturunda potensial dollarlaşmanın qarşısı alınmış, hətta milli valyutada olan kreditlərin
xüsusi çəkisi 58,5%-dən 64,3%-dək yüksəlmişdir (Qrafik 62).
Qrafik 62. Kreditlərin strukturu, ilin sonuna (%-lə)
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Kredit portfelinin strukturunda ev təsərrüfatlarına, ticarət və xidmət sektoruna verilmiş kreditlərin
kredit portfelində payı mühüm yer tutur.
Kreditlər üzrə ən yüksək artım tempi qeyri-neft sənaye və istehsalı (27,1%), ticarət və xidmət
sahələrində (20%), kənd təsərrüfatı və emal (11,9%), inşaat və əmlak sektorlarına (14,6%) verilən kreditlərdə
müşahidə olunmuşdur.
Ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlər 2531,3 mln.manat olmuşdur ki, bu da kredit portfelinin 28,2%ni (01.01.10- 26,4%) təşkil etmişdir (Cədvəl 14).

Ticarət və xidmət
Ev təsərrüfatlarına
Energetika, kimya və
təbii ehtiyatlar
Kənd təsərrüfatı və emal
İnşaat və əmlak
Sənaye və istehsal
Nəqliyyat və rabitə
Mənbə:AMB
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Cədvəl 14. Kreditlərin sahəvi strukturu
01.01.2010
01.01.2011
mln.
payı,
mln.
payı,
man.
%-lə
man.
%-lə
1833,5
22,3
2201,0
24,5
2171,6
26,4
2531,3
28,2
1522,0
18,5
984,0
11,0
389,3
576,4
536,7
520,4

4,7
7,0
6,5
6,3

435,4
660,6
682,3
454,4

4,9
7,4
7,6
5,1

Artım, azalma
mln.
%man.
lə
367,5
20,0
359,7
16,6
-538,0
35,3
46,2
11,9
84,2
14,6
145,6
27,1
-66,0
12,7
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2010-cu il ərzində ipoteka kreditləri üzrə borclar 40,3% artmış və 01.01.2011-ci il tarixinə 1277,1
mln. manat (01.01.2010-cu il tarixinə ipoteka portfeli 910 mln. manat və ya cəmi kreditlərin 11%-ni) təşkil
etmişdir. Ümumi kredit portfelində bu kreditlərin xüsusi çəkisi 14,2% təşkil edir.
1 yanvar 2011-ci il tarixinə qiymətli kağızlara investisiyalar 1 mlrd.manat olmuşdur. Qiymətli
kağızların xüsusi çəkisi orta aktivlərin 7%-ni təşkil etmişdir. Bu ötən illə müqayisədə 28,1% və ya 219,6
mln. manat çoxdur. Əgər 2009-cü ildə qiymətli kağızlarda Dövlət Qiymətli Kağızlarının payı 24,4% (191,8
mln. manat) olmuşdursa, 2010-cu ildə bu göstərici 33,4% (334,4 mln.man.) təşkil etmişdir. Bankların
korporativ qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşları 17,3 % artmış və 2010-cu ilin sonuna 666 mln. manat təşkil
etmişdir.
5.1.4. Bank sektorunun kapitalı
2010-cu ildə bankların məcmu kapitalı 7,9% (və ya 138,2 mln. man.) artaraq 1897,1 mln. manata
çatmışdır. Kapitalın artımının mühüm hissəsi III rübdə qeydə alınmışdır (III rübdə kapital 4% və ya 77,2
mln. manat artmışdır). Bankların məcmu kapitalının artımı I dərəcəli kapitalın yüksəlməsi hesabına baş
vermişdir. I dərəcəli kapital 235 mln. manat (18,3%) artaraq 1520,5 mln. manat olmuşdur (Cədvəl ).
Bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı yüksək səviyyədə qalmış (16,9%) və Mərkəzi Bankın
müəyyən etdiyi minimal normanı (12%) xeyli və beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş minimal səviyyəni
(8%) iki dəfədən çox üstələyir. Eyni zamanda I dərəcəli kapitalın adekvatlığı da ilin əvvəli ilə müqayisədə
(13%) artaraq 13,5%-ə çatmışdır ki, bu da normadan iki dəfə çoxdur.

01.01.2010

01.01.2011

1 285,5

1520,5

17,7

18,3

1144,6

1359,4

Səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait

20,7

20,7

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət

138,8

169,2

II dərəcəli kapital

530,9

440,1

Cari ilin mənfəət

269,6

Ümumi ehtiyatlar

122,7

165,8
139,8

Kapitalın digər vəsaitləri

138,6

134,4

Məcmu kapitaldan tutulmalar

57,0

63,4

1 758,9

1897,1

17,9

7,9

I dərəcəli kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə
Nizamnamə kapitalı

Tutulmalardan sonra məcmu kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə
Mənbə:AMB

5.1.5. Bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə nəticələri
2010-cu ildə bankların əldə etdikləri mənfəət (vergi ödənilənədək) 140,1 mln. manat olmuş, vergi
ödənildikdən sonra isə xalis mənfəət 120,3 mln. manat təşkil etmişdir (Qrafik 63).
Bankların 71%-i 2010-cu ili 165,8 mln. manat həcmində mənfəətlə, 29% isə 45,6 mln. manat
həcmində zərərlə başa vurmuşlar. Zərərlə işləyən bankların ümumi bank sisteminin aktivlərində xüsusi çəkisi
10% təşkil etmişdir.
Faiz gəlirləri ötən illə müqayisədə 2% artmış və 1055,3 mln. manata (o cümlədən müştərilərə verilmiş
kreditlər üzrə faizlər 1,8% artaraq 945,1 mln. manata) çatmışdır. Bankların ümumi gəlirləri 1326,9 mln.
manat təşkil etmişdir ki, bu da 2009-cu ildəki göstəricidən 33,5 mln. manat və ya 2,6% çoxdur. 2010-cu ildə
bütün faiz gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi 79,5% olmuşdur.
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Faiz xərcləri ötən illə müqayisədə 18,4% artmış və 551,6 mln. manat təşkil etmişdir. Bu əsasən
fiziki şəxslərin əmanətlərinə və cəlb olunan kreditlərə xidmət olunması hesabına baş vermişdir. Faiz
xərclərinin mütləq ifadədə artmasına baxmayaraq, onların orta aktivlərə nisbəti ötən illə müqayisədə 4,6%dən 4,5%-ə enmişdir. İl ərzində bankların ümumi xalis faiz mənfəəti 503,7 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu
da 2009-cu ilə nisbətən 65,2 mln. manat və ya 11,5% azdır.
Bankların qeyri-faiz xərcləri ötən illə müqayisədə 9,2% artmış və 451,3 mln. manat təşkil etmişdir.
Bankların filial şəbəkəsinin genişlənməsi aktiv əməliyyatların həcminə və eyni zamanda bank işçilərinin
sayına təsir etmişdir ki, bu da öz növbəsində qeyri-faiz xərclərinin artmasına səbəb olmuşdur.
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Qrafik 63. Mənfəətin strukturu, mln. man.
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2010-cu ildə bank sektorunun aktivlərinin gəlirliliyi (vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta aktivlərə
nisbəti kimi hesablanmış - ROA) 1,2%, kapitalın gəlirliliyi (vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta kapitala
nisbəti kimi hesablanmış - ROE) 8,6% təşkil etmişdir.
5.1.6. Bank sektorunun riskləri
2009-cu ildə maliyyə sabitliyi üzrə siyasətin əsas məqsədi məzənnə sabitliyi və likvidlik dəstəyi ilə
bağlı idisə, 2010-cu ildə əsas diqqət daha çox risklərinin idarə olunması, kapitallaşma və nəzarət-tənzimləmə
çərçivəsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir.
Bank aktivlərinin likvidlik səviyyəsi kreditorlar və borcalanlar qarşısında öhdəliklərin vaxtında
yerinə yetirilməsi üçün kifayət olmuşdur. Likvidliyin möhkəmlənməsinə bankların depozit bazasının
strukturunun yaxşılaşması təsir göstərmişdir. Belə ki, müştərilərin tələb olunanadək depozitlərinin orta
xüsusi çəkisi azalmış, müddətli depozitlərinin orta xüsusi çəkisi isə artmışdır. Bu, banklarda passiv və
aktivlərin idarə edilməsinin yaxşılaşmasına imkan vermişdir.
Kreditlərin artımı şəraitində likvid aktivlərin cəmi aktivlərə nisbəti il ərzində orta hesabla 22%
səviyyəsində olmuşdur. Banklar tərəfindən aktiv və passivlərin vaxt strukturunun optimallaşdırılması və
müddət üzrə aktiv və passivlər arasında fərqin azaldılması bank sistemində likvidlik riskinin azalmasına təsir
göstərmişdir. Likvidliyin aktiv və öhdəliklər üzrə müddət təhlili (QƏP təhlil) də likvidliyin məqbul
səviyyədə (01.01.11-ci il -0,2%/ +7,6% çərçivəsində aktivlərə nisbəti) olmasını əks etdirir.
Vaxtı keçmiş kreditlərin 9 kredit portfelində payı ilin sonuna 5,4% (Qrafik 64), qeyri-standart
kreditlərin (qaytarılmamaq ehtimalı 30-100% arası olan kreditlər) payı isə 8% təşkil etmişdir. 1 yanvar 2011ci il tarixinə kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyatlar portfelin 7,9%-ni (01.01.2010-cu il tarixinə 6,7%) təşkil
etmişdir (Qrafik 64).
9

Vaxtı keçmiş kredit - əsas məbləğ və ya faizlər üzrə ödənişləri müqavilədə göstərilən tarixdən 30 təqvim günündən
artıq gecikdirilən kreditdir.
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Qrafik 64. İqtisadiyyata kreditlərin və vaxtı keçmiş kreditlərin
xarakteristikası

İqtisadiyyata kredit, mln. manat

Vaxtı keçmiş kreditlər (portfeldə payı, %-lə)

Mənbə: AMB

Qrafik 65. Kreditlərin ehtiyatlarla təmin olunması

Kreditlər üzrə xüsusi ehtiyatlar, mln. man.

Kreditlər üzrə xüsusi ehtiyatlar/kreditlər, % (sağ şkala)

Mənbə: AMB
5.2. Bank sistemində institusional inkişaf
2010-cu ildə maliyyə xidmətlərinin satış şəbəkəsi genişlənməkdə davam etmişdir. Bankların, onların
filial və şöbələrinin sayı artmış, bankomat və pos-terminal şəbəkəsi əhəmiyyətli genişlənmişdir.
Regionlarda əhalinin maliyyə bank xidmətlərinə çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə Mərkəzi
Bank Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi (RİTN) ilə birgə Dünya
Bankının “Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı Layihəsi” çərçivəsində “Azərpoçt” layihəsini uğurla icra etmişdir.
Maliyyə xidmətləri üzrə innovasiyalar davam etmiş, bu sahədə banklararası rəqabət daha da
güclənmişdir. Banklar elektron bankçılıq sahəsini daha da təkmilləşdirərək müştərilərə banka gəlmədən
təqdim edilən maliyyə xidmətlərinin çeşidini artırmışlar. Tətbiq edilmiş innovasiyalar əhalinin bank
xidmətləri üzrə maarifləndirilməsi işinin əhəmiyyətini daha da artırmışdır.
Qeyd olunanlar elektron ödənişlərin əhatə dairəsini genişləndirmiş, təkcə kommunal xidmətlər deyil,
digər sferalarda da fəaliyyət göstərən müəssisələrin də bu sahəyə marağı artmışdır. Ötən il əhaliyə fasiləsiz
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və keyfiyyətli maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə banklar tərəfindən prosessinq mərkəzlərinin
yaradılması prosesi davam etmişdir. Bu məqsədlə 2 bank tərəfindən yeni prosessinq mərkəzi yaradılmış və
prosessinq mərkəzlərinin sayı 5-ə çatmışdır.
Bankların beynəlxalq reytinqi yüksəlmiş, bank aktivlərində xüsusi çəkisi 98,1% təşkil edən 38
bankda kənar audit beynəlxalq audit şirkətləri tərəfindən aparılmışdır. Beynəlxalq reytinq almış 10 bank
reytinq səviyyələrini qorumuş, bəzi banklarda isə reytinq səviyyəsi daha da yüksəlmişdir.
Banklarda risk menecment mədəniyyətinin formalaşması və risk menecerlərinin peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmişdir. Bu çərçivədə risk menecerlərinin
qabaqcıl səviyyədə sertifikasiyası həyata keçirilmiş, risk menecmenti gücləndirilmişdir.
5.3. Bank nəzarəti
2007-ci ildən etbarən Mərkəzi Bank tərəfindən banklara tövsiyə olunan təmkinli biznes strategiyası
qlobal böhran dövrünün “yumşaq” keçməsində və böhran sonrası nəticələrin minimallaşdırılmasında böyük
rol oynamışdır. Post-böhran dövründə də bank sektoru təmkinli biznes strategiyasını davam etdirmişdir.
Ötən illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də Mərkəzi Bank banklarla birgə “maliyyə immunizasiyası”
tədbirlərini davam etdirmiş, o cümlədən maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinin gücləndirilməsinə dəstək
vermişdir. Ötən dövrlərdə toplanmış kredit riskləri ehtiyatlanma və kapitalizasiya səviyyəsinin artırılması ilə
neytrallaşdırılmışdır.
Bank nəzarəti çərçivəsində tənzimləmə və nəzarət tədbirləri artım və dayanıqlıq arasında optimal
nisbətin təminatına yönəldilmiş, sistem risklərin minimallaşdırılması, sektorun sabit fəaliyyətinin təmin
edilməsi, əhalinin və investorların etimadının qorunmasını hədəfləmişdir.
Banklar üzərində intensiv nəzarət rejimi optimallaşdırılmışdır ki, bunun da əsas məqsədi risklərin
adekvat qiymətləndirilməsi və bu əsasda maliyyə dayanıqlığının, o cümlədən kapital adekvatlığının düzgün
diaqnostikası olmuşdur. Diaqnostika işləri arasında müntəzəm stress-testlər xüsusi rol oynamışdır.
İlk dəfə banklara nəzarət risk profillərinə uyğun olaraq “matrisa modeli” əsasında həyata
keçirilmişdir. Hər bir bank üzrə fərdi fəaliyyət proqramı və nəzarət rejimi müəyyən olunmuşdur. Zəif və
həyat qabiliyyəti olmayan 2 bankın lisenziyası ləğv edilmişdir. Bu bankların aktivləri və depozit bazası kiçik
olduğu üçün onların ləğvi bank sisteminə təsirsiz ötüşmüşdür.
Bank nəzarəti çərçivəsinin qlobal çağırışlara adoptasiyası davam etdirilmiş, requlyativ çərçivə kontrtsiklik tənzimləmə prinsipləri əsasında yenilənmiş və erkən xəbərdarlıq potensialı gücləndirilmişdir. Kapital,
likvidlik və makroprudensial nəzarət alətləri üzrə “Bazel-III” konsepsiyasına əsaslanan yeni dayanıqlıq
normativləri araşdırılmışdır. Nəticədə, bank kapitalının keyfiyyətinin artırılması, bank aktivlərinin artımının
dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə kapital yetərliliyinin yeni əmsalı – leverec əmsalının tətbiqinə
başlanılmışdır.
Eyni zamanda bank sisteminin sabit və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən likvidlik riskinin idarə olunması ilə bağlı bankların daxili siyasət, qayda və prosedurlarına dair
yeni tələblər müəyyən edilmişdir. Təsdiq edilmiş əlavələr bank sisteminin dayanıqlığını artırmaqla yanaşı,
bank sisteminə qarşı olan etimadın yüksəldilməsini təmin etmişdir. Banklarda risk menecment potensialı
gücləndirilmişdir.
Mərkəzi Bank tərəfindən banklarda risklərin idarə edilməsi sisteminin səviyyəsi, işləkliyi və
adekvatlığının yeni qiymətləndirmə sistemi müəyyən edilmiş və onun ilkin olaraq sistem əsaslı banklarda
tətbiqinə başlanılmışdır.
Banklarda stress-testlərin keçirilməsi üzrə yeni qaydalar hazırlanmışdır. Stress-testlərin aparılması
haqqında qaydaları layihəsində stress-test üzrə bankdaxili siyasət, qayda və prosedur, hesabatlıq sistemləri,
habelə stress-test işinin təşkilinə dair minimum tələblər müəyyən edilmişdir. Risk menecerlərinin beynəlxalq
səviyyəli sertifikasiyası daha qabaqcıl səviyyədə davam etdirilmişdir.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və bank xidmətləri haqqında maarifləndirilməsi cəmiyyətin
banklara etimadının artırılmasında mühüm rol oynayır. İl ərzində Mərkəzi Banka daxil olmuş müraciətlərin
əksəriyyəti kreditlərin verilməsi, kredit müqavilələlərindən irəli gələn öhdəliklərin icrası ilə bağlı yaranmış
mübahisələr, plastik kartlarla və bankomatların işi ilə bağlı yaranmış problemlərlə əlaqədar olmuşdur.
Müraciətlər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq qaydada baxılmış, cavablandırılmış
və qaldırılmış problemlərin həlli istiqamətində lazımi tədbirlər həyata keçirilmişdir.
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5.4. Bank qanunvericiliyi
2010-cu ildə bank hüququ sahəsində qanunvericiliyin və normativ bazanın daha da
təkmilləşdirilməsi və inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bank risklərinin idarəetmə səviyyəsini artırmaq, bank sisteminin likvidliyini qoruyub saxlamaq,
ölkədə maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi potensialını gücləndirmək, ipoteka kreditləri bazarını
mümkün risklərdən müdafiə etmək və bu kimi digər prioritet məqsədlər bank işi sahəsində normativ-hüquqi
bazanın inkişafı istiqamətlərinin əsasını təşkil etmişdir.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsi, əhalinin məşğulluğunun artırılması, kiçik və orta
həcmli iqtisadi-təsərrüfat subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədləri
çərçivəsində Mərkəzi Bankın iştirakı ilə hazırlanmış “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Qanunun
2010-cu ilin 9 fevral tarixində qüvvəyə minməsi ilə bu növ kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin müstəqil
hüququ əsaslar üzrə həyata keçirilməsi üçün imkan yaradılmışdır.
Qanunda bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) yaradılması, fəaliyyəti, tənzimlənməsi və dövlət
nəzarəti qaydaları müəyyən edilmiş, fəaliyyət şəffaflığının təmin olunması və istehlakçıların hüquqlarının
müdafiəsinə yönəlmiş normalar nəzərdə tutulmuşdur. BOKT-lərin verdiyi kreditlər üzrə digər təminat növləri ilə
yanaşı borcalanın və ya borcalanlar qrupunun “girov əmanəti”ndən istifadə imkanları yaradılmışdır (xüsusilə
xırda kreditlər sxemində). Bu zaman həmin vəsaitin təmin etdiyi borca olan nisbəti, BOKT-nin hesablarında
saxlanılması rejimi və təminat qismində borcun ödənilməsinə yönəldilməsi qaydası müəyyən edilmişdir.
Qanunun icrasını təmin etmək məqsədilə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 16.06.2010-cu il tarixli
qərarı ilə “Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən kreditlərin verilməsinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) və
icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat” və “Bank olmayan kredit təşkilatlarının prudensial
tənzimlənməsinə dair Qaydalar” qəbul edilmişdir.
Hesabat ilində bank olmayan kredit təşkilatlarının xüsusi bir növünün - Kredit İttifaqlarının
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də hazırlıq işlərinə start
verilmişdir. Qlobal böhran dövründə kredit kooperativləri istər Avropada, istərsə də Asiya ölkələrində öz
dayanıqlığını nümayiş etdirmiş və buna görə də Kredit İttifaqlarının Ümumdünya Şurasının (WOCCU)
təşəbbüsü ilə 2012-ci il BMT tərəfindən Kredit Kooperativləri ili elan edilmişdir.
BMT-nin qəbul etdiyi Deklarasiya sənədində kredit kooperativlərinin sosial inkişafda xüsusi rolunu
qeyd edərək onların nüfuzunu və fəaliyyət effektivliyini artırmaq üçün bütün hökumətlərə müvafiq hüquqi
mühitin yaxşalaşdırılmasına çağırış edilmişdir.
Ölkəmizdə də Kredit İttifaqlarının fəaliyyətinin səmərəliyini artırmaq məqsədilə Dünya Bankının
Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyasına göstərdiyi texniki dəstək çərçivəsində bu sahədə qabaqcıl
təcrübələrin, WOCCU-nun model qanununun öyrənilməsi və təhlil işlərinə başlanılmışdır.
2010-cu ildə ölkədə özəl kredit bürolarının yaradılması, fəaliyyətlərinin tənzimi və dövlət nəzarəti
prinsiplərini müəyyən edən qanun layihəsinin yekun versiyası üzərində işlər davam etdirilmişdir. Eyni
zamanda “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” və “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan
Respublikası qanunlardan irəli gələrək Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 13.10.2010-cu il tarixli qərarı ilə
“Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri haqqında Qaydalar”a əlavə və dəyişikliklər qəbul edilmişdir.
İl ərzində “Bank Olmayan Kredit Təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qüvvəyə minmiş və MKR-in mövcud BOKT-lərin hesabına genişlənməsinə imkan verən hüquqi əsas
yaranmışdır. Bu məqsədlə BOKT-lərin MKR-ə təqdim edəcəkləri məlumatların strukturu, alınması və
verilməsi qaydalarını nəzərdə tutan “MKR haqqında Qaydalara” əlavə və dəyişikliklər layihəsi hazırlanmış
və müvafiq hüquqi prosedurlar həyata keçirilmişdir.
Hesabat ilində “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu da qüvvəyə
minmişdir ki, bu da mövcud MKR-in həmin qanunun tələblərinə uyğunlaşdırılmasını tələb etmişdir. Bu
məqsədlə MKR-də aparılacaq sorğuların yalnız borcalanların yazılı razılığı əsasında aparılması tələbi də
müvafiq əlavə və dəyişikliklər də nəzərə alınmışdır.
Hesabat ilində bank və institutsional qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və inkişafı istiqamətində
Mərkəzi Bankın tədbirləri sırasında ipoteka kreditləri sisteminin özünümaliyyələşdirmə prinsipləri əsasında
davamlı fəaliyyətinin təmin edilməsi və ipoteka örtüyü ilə təmin edilmiş ipoteka istiqrazlarının hüquqi
bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə layihə işləri sona çatdırılmışdır.
Qlobal ipoteka böhranı hadisələri 2008-ci ildə hazırlanan bu layihə sənədinə yenidən baxılmasını zəruri
etmişdir. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının (İFC) Azərbaycan və Orta Asiya üzrə ipoteka layihəsi üzrə
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ekspertlərlə birgə ipoteka istiqrazları bazarının hüquqi əsaslarının son modifikasiyaları və praktiki istifadədə
yaranmış meyillər öyrənilmişdir. Layihənin məqsədi təkrar ipoteka bazarının inkişafı, investorların maraqlarının
etibarlı müdafiəsi, ipoteka aktivlərinin likvidliyinin artırılması və bu bazarda risklərin tənzimlənməsidir.
Post-böhran dövrünün yeni çağırışları, Böyük iyirmiliyə daxil olan dövlətlərin maliyyə-bank sistemi
ilə bağlı qəbul etdiyi birgə qərarlar, Bazel Komitəsinin səmərəli bank nəzarəti üzrə yeni prinsip və tövsiyələri
Mərkəzi Bank tərəfindən diqqətlə izlənilmiş, yerli şəraitə uyğun olaraq normativ-hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06.09.2010-cu il tarixli qərarı ilə “Banklarda risklərin idarə olunması
haqqında Qaydalar” qəbul edilmiş və “Banklarda korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi Qaydaları”na
müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. Həmin Qaydalarla bank risklərinin idarə olunması ilə bağlı bankların daxili
siyasət, qayda və prosedurlarına dair Bazel Komitəsinin bank nəzarəti üzrə metodologiyasına uyğun olaraq
yeni tələblər müəyyən edilmişdir.
Eyni zamanda bankların kapital mövqeyini gücləndirmək məqsədilə 16.06.2010-cu il tarixli qərarla
“Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”na əlavə və dəyişikliklər edilərək Leverec
əmsalı tətbiq edilmişdir.
5.5. Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri
2005-ci ildən fəaliyyətə başlamış Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri (MKR) öz missiyasına müvafiq
olaraq 2010-cu il ərzində də ölkənin bank sektorunda kredit öhdəliyi olan fiziki və hüquqi şəxslərin kredit
məlumatlarının toplanmasını həyata keçirmiş, bankların məlumat bazasından real vaxt rejimində istifadəsi
təmin edilmişdir.
Həm mövcud MKR-in, həm də yeni yaranacaq kredit bürolarının birgə fəaliyyət göstərəcəyi biznes
model hazırlanmışdır. Dövlət və özəl kredit reyestrlərinin əməkdaşlıq modeli adlanan bu modelə uyğun
olaraq MKR vasitəsilə banklardan və BOKT-lərdən kredit məlumatlarının toplanılması davam etdirilir.
Sistem istifadəçiləri isə məlumatları reyestrdən birbaşa deyil, Mərkəzi Bank tərəfindən lisenziya verilən
kredit büroları vasitəsilə əldə edirlər.
Kredit büroları isə MKR-dən aldığı məlumatlarla yanaşı digər mənbələrdən də məlumat toplamaq və
əlavə biznes xidmətləri də təklif etməklə, bu sahədə qabaqcıl təcrübədə rast gəlinən innovasiyaların və
yeniliklərin tətbiqi üzrə rəqabət mühitində fəaliyyət göstərirlər. Eyni zamanda kredit bürolarının banklar və
BOKT-lərdən də məlumat toplanılması imkanı da məhdudlaşdırılmadan digər mənbələrlə də məlumat
mübadiləsi nəzərdə tutulur.
Hesabat ilində reyestrin fəaliyyəti “MKR haqqında” Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq etibarlı
şəkildə təmin edilmiş, hər hansı fövqəladə hal yaranmamışdır. İl ərzində MKR-in texniki təkmilləşdirmələri
üzrə fəaliyyət davam etdirilmiş, sistem idarəetmə alətləri inkişaf etdirilmiş, borcalanların yeni kredit hesabatı
layihəsi hazırlanmışdır. Bundan əlavə bank filiallarının da sistemdən birbaşa olaraq istifadəsinin təmin edilməsi
məqsədilə texniki platformada zəruri proqramlaşdırma işləri və təkmilləşdirmələr həyata keçirilmişdir.
Qrafik 66. MKR-də məlumatların dinamikası
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MKR-də haqqında məlumat toplanan borcalanların sayı 962,546-ya, kredit məlumatlarının sayı
1,883,260-a, zaminlərin sayı isə 434,593-ə çatmışdır. İl ərzində MKR-də 258,571 yeni borcalan və 560,736
yeni kredit məlumatı qeydiyyata alınmışdır. 2010-cu il ərzində reyestrdən 42 bank istifadə etmişdir. Dövr
ərzində 257,045 sayda, o cümlədən banklar tərəfindən potensial borcalanları üzrə 219,269 sorğu həyata
keçirilmişdir. Ötən illə müqayisədə MKR-ə edilən sorğuların sayı (2009 – 74,393) 3.45 dəfə artmışdır. O
cümlədən, 298 (2009 - 138) şəxs öz kredit hesabatını əldə etmək məqsədilə MKR-ə müraciət etmişdir.
MKR xidmətinin 2010-cu il ərzində gəlirləri 438,865.8 manat olmuşdur ki, bu da ötən illə
müqayisədə (2009 – 120515.8) 3.6 dəfə çoxdur.
Qrafik
67. MKR-dən istifadə
istifadə göstəriciləri,
sorğuların sayı
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V I . İPOTEKA KREDİTLƏŞMƏSİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərancamı ilə 2005-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində yaradılan Azərbaycan İpoteka Fondu 2010-cu ildə öz fəaliyyətinin
5 illiyini qeyd etmiş və ölkədə ipoteka kreditləri sisteminin inkişafını uğurla həyata keçirmişdir.
Bu dövrün son üç ili dünyada cərəyan edən maliyyə böhranı illərinə təsadüf etmiş və Fondun
formalaşması mərhələsi ciddi sınaq və çağırışlardan keçmişdir. 2007-ci ildə ABŞ-da məhz ilkin ipoteka
kreditləri bazarında yaranan problemlər maliyyə böhranına təkan vermiş, bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin
ipoteka qurumlarının fəaliyyəti iflasa uğramışdır.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan Hökumətinin və Mərkəzi Bankın qəbul etdiyi qərarlar ilk növbədə ölkədə
özünümaliyyələşdirmə prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən dayanıqlı ipoteka kreditləri sisteminin
formalaşmasına yönəldilmişdir. Bu qərarlar həmçinin əhalinin ipoteka kreditlərinə çıxış imkanlarının
genişlənməsinə və ipoteka kreditləşməsi mexanizminin təkmilləşməsinə xidmət edir. Nəticədə, ipoteka
kreditləşməsi Mərkəzi Bankın və hökümətin anti-böhran tədbirlərinin bir komponentinə çevrilmişdir.
Ötən illər ərzində borcalanların ciddi anderraytinqi nəticəsində Fondun çox sağlam kredit portfeli formalaşmış, defolt halları müşahidə edilməmişdir. Təsadüfi deyil ki, məhz 2010-cu ildə Fitch Ratings beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən Fonda verilmiş kredit reytinqi BBB- investisiya dərəcəsinə çatdırılmışdır.
6.1 İpoteka kreditlərinin verilməsi
2010-cu ildə Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaitləri hesabına ölkədə verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı
6300-ə, həcmi isə 250 mln. manata çatmışdır. Bu həcmin 153,8 mln. manatını 2006-2009-cu illərdə, qalan
96,2 mln. manatını isə 2010-cu il ərzində verilmiş kreditlər təşkil etmişdir.
2010-cu il ərzində də xüsusi kateqoriyaya daxil olan gənc ailələrin üzvlərinə (şəhid və Milli
Qəhrəman ailəsinin üzvləri, məcburi köçkünlər, dövlət qulluqçuları, elmi dərəcəsi olanlar, idman sahəsində
xüsusi xidmətləri olan şəxslər) və hərbi qulluqçulara daha aşağı faiz dərəcələri ilə (illik 4%-lə) verilən
güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi istiqamətində dövlətin sosial siyasəti davam etdirilmişdir. Belə ki,
verilmiş kreditlərin 15,7 mln. manatını güzəştli ipoteka kreditləri təşkil etmişdir.
Qrafik 68. İpoteka kreditləri üzrə maliyyə resurslarının dinamikası, mln. AZN
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6.2 İpoteka kreditləşməsinin davamlılığının təmin edilməsi
İpoteka kreditləşməsinin davamlılığının təmin edilməsi üçün sərbəst vəsaitlərin cəlbi ilə bağlı Fond
tərəfindən 2010-cu il ərzində təmin edilmiş və adi istiqrazların yerləşdirilməsi davam etdirilmişdir. İlin
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sonuna daxili maliyyə bazarlarından 81 mln. manat məbləğində vəsait cəlb olunmuşdur. 2009-2010-cu
illərdə Fond tərəfindən sərbəst bazardan cəlb edilmiş vəsaitlərin məbləği 130 mln. manata çatmışdır.
İpoteka kreditləşməsinin 2011-ci ildə də davamlılığının və fasiləsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə
19 noyabr 2010-cu il tarixində Azərbaycan İpoteka Fondunun 7 il müddətinə illik 3% dərəcəsi ilə 60 mln.
manat məbləğində təmin edilmiş istiqrazlarının emissiyası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.
Sərbəst vəsaitlərin cəlbi ilə yanaşı 2010-cu ildə Azərbaycan İpoteka Fonduna dövlət büdcəsindən
vəsaitlərin ayrılması davam etdirilmiş və Fondun hesabına 14 mln. manat köçürülmüşdür. 2010-cu ilin
sonuna ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin həcmi
96 mln. manat təşkil etmişdir. Güzəştli kateqoriyaya aid olan şəxslərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması
üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin yalnız güzəştli ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilməsi təcrübəsi 2010-cu ildə də davam etdirilmişdir.
Sərbəst vəsaitlərin cəlbi və kredit portfelinin artırılması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində
2010-cu ildə Fondun aktivləri 74% artmış və 241,0 mln.manat təşkil etmişdir.
6.3 Beynəlxalq reytinqin alınması
İpoteka Fondunun şəffaf fəaliyyətinin və artmaqda olan maliyyə göstəricilərinin nəticəsi olaraq Fitch
Ratings Beynəlxalq Reytinq Agentliyi tərəfindən Azərbaycan İpoteka Fonduna verilmiş beynəlxalq kredit
reytinqi 2010-cu il ərzində 2 pillə qaldırılmışdır. Belə ki, Azərbaycan İpoteka Fonduna verilmiş stabil
proqnozlu BB kredit reytinqi Agentlik tərəfindən 2010-cu ilin may ayında BB+ səviyyəsinə, noyabr ayında
isə investisiya dərəcəli BBB-səviyyəsinədək artırılmışdır.
Fondun kredit reytinqi Azərbaycan Respublikasının ölkə reytinqinə bərabərləşdirilmişdir ki, bu da ilk
növbədə Fondun dayanıqlı maliyyə vəziyyətinə, sağlam kredit portfelinə, yüksək ödəniş qabiliyyətinə və
əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlətin sosial siyasətində əhəmiyyətli rola malik
olmasının göstəricisidir. Alınmış kredit reytinqi sərbəst vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün Fondun beynəlxalq
maliyyə bazarlarına çıxışına münbit zəmin yaradır.
6.4 İpoteka kreditlərinin verilməsi proseslərinin təkmilləşdirilməsi
İpoteka Fondunun kredit portfelinin sağlamlaşdırılması və ipoteka kreditlərininin təyinatı üzrə istifadə
olunmasını təmin etmək məqsədilə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 29 iyun və 27 oktyabr 2010-cu il tarixli
Qərarları ilə borcalanın ödəniş qabiliyyətinin təhlili və gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə
əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Eyni zamanda ipoteka və daşınmaz əmlak bazarlarındakı prosesləri,
daşınmaz əmlakın qiymət dinamikasındakı meyilləri nəzərə alaraq, ümumi şərtlərlə verilən ipoteka kreditləri
üzrə Kreditin/ipotekaya nisbəti əmsalı 85%-dən 80%-ə endirilmişdir. Ümumi paylı mülkiyyətin ipoteka
predmeti kimi qəbul edilməsi isə məhdudlaşdırılmışdır. Bu dəyişikliklər daşınmaz əmlak bazarında
qiymətlərin kəskin aşağı düşməsi şəraitində baş verə biləcək itkilərdən qorunmaq məqsədi daşıyır.
6.5 İdarəetmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi
2010-cu il ərzində Fondun idarəetmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam
etdirilmiş, Fondun aktiv-passivlərin və risklərin idarə olunması sisteminin yaradılması məqsədilə xarici
ekspertlərlə birlikdə bu istiqamətdə normativ, metodoloji və institutsional bazanın yaradılması başa
çatdırılmışdır. Aktiv-passivlərin və risklərin idarə edilməsi Strategiyası qəbul edilmiş, eyni zamanda texniki
proqram təminatının yaradılması istiqamətində zəruri işlər aparılmışdır.
Eyni zamanda, 22 sentyabr 2010-cu il tarixindən etibarən Fondun aktivlərinə görə ehtimal olunan
zərərlər üçün ehtiyatların yaradılmasına başlanılmışdır.
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VII . ÖDƏNİŞ SİSTEMLƏRİ, İNFORMASİYA
TEXNOLOGİYALARI
Mərkəzi Bankın əsas məqsədlərindən biri ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin
etməkdir. Bu məqsədlə 2010-cu ildə diqqət əsasən ödəniş sistemlərinin fasiləsiz və etibarlı istismarının
təminatına, elektron ödəniş xidmətlərinin infrastruktur imkanlarının daha da genişləndirilməsinə və bu
imkanlardan effektiv istifadəyə yönəlmişdir. Eyni zamanda iqtisadi subyektlərin elektron ödəniş
xidmətlərindən aktiv istifadəyə cəlb edilməsi, bu sahədə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi il
ərzində fəaliyyətin mühüm istiqamətləri olmuşdur.
7.1. Elektron ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı
fəaliyyətinin təmin edilməsi
Son illər Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (ARMB) tərəfindən həyata keçirilən ardıcıl və
davamlı islahatların nəticəsində ən müasir texnologiya və proqram təminatlarına əsaslanan arxitekturaya
malik Milli Ödəniş Sistemi yaradılmışdır.
Bu arxitekturanın əsas komponenti 16 fevral 2001-ci il tarixində istifadəyə verilmiş Real Vaxt
Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemidir (AZİPS). Hal-hazırda AZİPS sisteminin 49 (kommersiya
bankları - 45, AMB, "Aqrarkredit" bank olmayan kredit təşkilatı, “Azərpoçt” MMC, Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi) iştirakçısı vardır.
Qrafik 69. AZİPS və XÖHKS sistemləri üzrə ödəniş sənədlərinin
sayı (min ədəd)

Mənbə: AMB
2010-cu ildə AZİPS sistemində ümumi həcmi 78425 mln. manat olmaqla 363 min ədəd ödəniş
sənədi emal olunmuşdur. Sistemdə orta hesabla gündəlik sənəd sayı 1500 ədəd, hər bir ödəniş sənədinin
məbləği isə 216 min manat təşkil etmişdir.
Qrafik 70. AZİPS və XÖHKS sistemləri üzrə ödəniş sənədlərinin
məbləği (mln. manat)
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2002-ci ildə kiçik həcmli, təkrarlanan xırda ödənişlərin aparılması üçün istifadəyə verilmiş Xırda
Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sisteminin (XÖHKS) hal-hazırda 53 (kommersiya bankları - 47, AMB,
İpoteka Fondu, ARMB Naxçıvan Əİ, Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, “Aqrarkredit” bank olmayan kredit
təşkilatı, “Azərpoçt” MMC) iştirakçısı vardır.
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2010-cu il üzrə XÖHKS sistemində ümumi həcmi 6409 mln. manat olmaqla 9785 min ədəd ödəniş
sənədi emal olunmuşdur ki, bu da ötən illə müqayisədə 21,5% (1135 mln. manat) və 55,3% (3483 min ədəd)
çoxdur. Sistemdə orta hesabla gündəlik sənəd sayı 40 min ədəd, hər bir ödəniş sənədinin məbləği isə 655 manat
təşkil etmişdir.
Qrafik 72. 2010-cu il üzrə ödəniş sənədlərinin ümumi məbləğində
AZİPS və XÖHKS sistemlərinin malik olduqları xüsusi çəki

Mənbə:AMB
AMB
Mənbə:
7.2 Elektron ödəniş sistemlərinin inkişafı
Mərkəzi Bank tərəfindən 2008-ci ildə istifadəyə verilmiş Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş
İnformasiya Sistemi (KÖMİS) vasitəsilə abonentlərə istənilən bank və poçt şəbəkəsində kommunal xidməti
borcları haqqında tam informasiya almaq və müxtəlif ödəniş alətləri (nağd yolla, plastik kartlar, bank
köçürmələri) vasitəsilə ilə ödəniş aparmaq imkanı yaradılmışdır.
2010-cu ildə KÖMİS-də qeydiyyat prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə Mərkəzi Banka
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin resurslarından istifadə
edərək informasiya almaq səlahiyyəti verilmişdir. Eyni zamanda, KÖMİS-in funksional imkanları haqqında
abonentlərə, iştirakçı təşkilatlara ətraflı məlumat verilməsi məqsədilə sistemin tam formatlı informasiya saytı
- www.apus.az istismara verilmişdir. Hal-hazırda internet istifadəçisi olan abonentlər heç bir poçt, bank
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Qrafik 73. KÖMİS üzrə ödənişlərin məbləği (manat)
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bölməsinə yaxınlaşmadan informasiya saytı vasitəsilə müstəqil şəkildə qeydiyyatdan keçə və ödənişlərini
həyata keçirə bilərlər.
Ölkədə fəaliyyət göstərən “MilliKart” MMC, “AzəriCard” MMC və “Kapitalkart”-ın KÖMİS-ə
inteqrasiya olunması nəticəsində həmin kart prosessinq mərkəzlərində xidmət olunan bankların bankomat
şəbəkəsində abonentlərə kommunal borclarını ödəmək imkanı yaradılmışdır.
Hesabat dövründə ARDNŞ-in “Azəriqaz” İB və “Azərenerji” ASC kommunal xidməti
müəssisələrinin respublikanın bütün regionlarını əhatə edən abonent bazası sistemə yüklənmişdir.
“Azərenerji” ASC üzrə 48 regionda, ARDNŞ-in “Azəriqaz” İB üzrə isə Bakı şəhəri və 49 regionda ödənişlər
KÖMİS vasitəsilə qəbul edilir.
2010-cu il ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən “SMART” tipli elektron sayğaclarla xidmət olunan
abonentlərdən də KÖMİS vasitəsilə ödənişlərin qəbul edilməsi üzrə funksional modulun yaradılması başa
çatdırılmışdır. 2010-cu ilin sonuna “Azərenerji” ASC-nin sistemə qoşulmuş 54 regional bölməsindən 13-ü
üzrə “SMART” tipli elektron sayğaclarla xidmət olunan 200 minə yaxın abonentdən ödənişlər qəbul edilir.
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Qrafik 74. KÖMİS üzrə ödənişlərin sayı (ədəd)
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“Azərpoçt” MMC daxil olmaqla sistemə qoşulmuş yığımla məşğul olan maliyyə qurumlarının sayı
37-yə çatmışdır ki, bunun da nəticəsində ödəniş məntəqələrinin sayı 700-ü keçmişdir.
İl ərzində sistemdə ümumi məbləği təxminən 183 milyon manat olmaqla 11 milyondan çox ödəniş
tranzaksiyası emal olunmuşdur. Sistemdə emal olunan orta günlük sənəd sayı hesabat ilində təxminən 45 min
ədəd təşkil etmişdir.
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Ödəniş sistemlərinin coğrafi əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, regionlara istiqamətləndirilməsi,
iqtisadi subyektlərin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının daha da artırılması məqsədilə Dünya Bankının
“Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı Layihəsi” çərçivəsində “Azərpoçt” layihəsi 2010-cu ildə birlikdə uğurla
başa çatdırılmışdır.
“Poçt haqqında” Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq, Mərkəzi Bank tərəfindən “Maliyyə xidmətləri
göstərməsi üçün milli poçt rabitəsinin milli operatoruna xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi və fəaliyyətinə
dair prudensial tənzimləmə qaydaları” təsdiq edilmişdir. 2010-ci ilin sonuna Mərkəzi Bank tərəfindən
“Azərpoçt” MMC-nin baş ofisinə, 59 poçt filiallarına və onların tərkibində olan 593 poçt şöbəsinə maliyyə
xidmətləri göstərilməsi üçün müvafiq lisenziyalar verilmişdir.
“Azərpoçt” MMC AZİPS və XÖHKS sistemlərinə qoşulmuş və həmçinin kart infrastrukturuna
inteqrasiya olunaraq ilk lokal ödəniş kartlarını emissiya etmişdir.
2010-cu ilin yekunu üzrə ölkə ərazisində yerləşən bank filiallarında, pərakəndə ticarət və xidmət
müəssisələrində quraşdırılmış POS-terminalların sayı 7872 ədəd təşkil etmişdir ki, onlardan da 7069 ədədi
Bakı şəhərində, 803 ədədi regionlarda quraşdırılmışdır.
Qrafik 75. Quraşdırılmış bankomat və POS-terminalların sayı (ədəd)
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Hesabat ilində POS-terminallar vasitəsilə ümumi həcmi 331,4 mln. manat olan 1006 min əməliyyat
aparılmışdır ki, bunlardan da 74 mln. manatı nağdsız ödənişlərin payına düşür.
2010-cu ildə ölkə ərazisində bankomatların sayı 11,7% (198 ədəd) artaraq 1892 ədəd, bankomatlar
vasitəsilə aparılan əməliyyatların sayı 2,5% (1064 min) artaraq 43706 min ədəd, əməliyyatların həcmi isə
11% (529 mln. manat) artaraq 5354 mln. manat təşkil etmişdir.
4500000

Qrafik 76. Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı (ədəd)
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Qrafik 77. Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı (ədəd)
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İl ərzində ölkə ərazisində kart emissiya edən bankların sayı 39-a, kart sahiblərinin sayı 4,1 mln.
nəfərə, kartların sayı isə 4,23 mln. ədədə çatmışdır ki, onlardan da 4,1 mln. ədədi debet, 0,13 mln. ədədi isə
kredit kartlarıdır.
Mərkəzi Bank tərəfindən nağdsız ödənişlərdə avtomatik emal əmsalının yüksəldilməsi məqsədilə
müştəri hesabları üzrə beynəlxalq standartlara uyğun vahid hesab strukturuna (IBAN) keçid qərara alınmışdır. IBAN-ın strukturu və tətbiq ediləcək hesab növləri, keçid üzrə tədbirlər planı müəyyən edilmişdir.
7.3 İnformasiya texnologiyalarının inkişafı
Hesabat ilində Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları üzrə həyata keçirilən fəaliyyət
avtomatlaşma proseslərindən kənar qalan əməliyyat, uçot və idarəetmə sahələrinin avtomatlaşdırılmasına,
habelə informasiya texnologiyalarının və təhlükəsizliyinin ən qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun olaraq
idarə edilməsinə yönəldilmişdir. İnformasiya texnologiyaları üzrə strateji hədəflərin realizasiyası ilə yanaşı
Mərkəzi Bankda istismarda olan informasiya sistemlərinin etibarlı və davamlı fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Mərkəzi Bankda aparılan avtomatlaşdırılmış uçot və əməliyyat sahələrinin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən “Temenos” layihəsi müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmışdır. 2001-ci ildən
Mərkəzi Bankda istismarda olan Korvus Baş Mühasibat Sistemi (BMS) mənəvi və fiziki cəhətdən
köhnəldiyindən beynəlxalq aləmdə ən qabaqcıl texnoloji məhsullardan olan Temenos T-24 BMS ilə əvəz
edilmişdir. Yeni tətbiq edilmiş proqram kompleksi vasitəsilə biznes proseslərinin daha operativ və sürətli
idarə edilməsi, insan faktorunun minimallaşdırılması imkanı yaranmışdır. Belə ki, Mərkəzi Bankın Regional
Mərkəzlərinin və digər dövlət qurumlarının BMS-də fəaliyyəti üçün uzaqlaşdırılmış iş yerlərinin istismarı
kimi geniş texniki imkanlar əldə olunmuşdur.
Valyuta aktivlərinin idarə edilməsi zamanı yarana biləcək maliyyə risklərinin tənzimlənməsi
məqsədilə Portfel idarəetmə sisteminin tətbiqi üzrə Vol Strit Syut proqram platformasının realizasiyası
həyata keçirilmişdir. Mərkəzi Bankda qeyd edilən informasiya sistemlərinin vəhdət şəklində inteqrasiya
olunmuş fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq interfeys əlaqələri yaradılmışdır.
İnsan resurslarının idarə edilməsi proseslərinin avtomatlaşdırılması da Mərkəzi Bankın mühüm
fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmuşdur. Sözü gedən sahədə ən qabaqcıl texnoloji həllərdən biri olan Oracle
E-Business Suite proqram kompleksi yaradılmış və sınaq istismarına verilmişdir. Bu layihənin
reallaşdırılması Mərkəzi Bankda işə qəbul proseslərinin, habelə insan resurslarının planlaşdırılması,
qiymətləndirilməsi, motivasiyası və inkişafı kimi sahələrinin avtomatlaşdırılmasına şərait yaradacaqdır.
Bank sferasının inkişaf dinamikasının izlənilməsi məqsədilə bank nəzarəti üzrə Menecment
İnformasiya Sisteminin (MİS) yaradılması ilə bağlı işlər hesabat ilində də həyata keçirilmişdir. "ElektronHökumət"in mütləq komponentlərindən sayılan Elektron Kargüzarlıq Sisteminin formalaşdırılması
istiqamətində fəaliyyət davam etdirilmişdir.
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Mərkəzi Bankda istismarı həyata keçirilən informasiya sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş platformada
birləşdirilməsi, hər bir sistem üzrə məlumat axınının vahid bazada toplanılması və analitik riyazi
hesablamalar əsasında dəqiq göstəricilərin və proqnozların hazırlanması məqsədilə Elektron statistik baza və
analitik hesabatlılıq sisteminin (Oracle Business Intelligence) yaradılmasına başlanılmışdır.
Mərkəzi Bankda avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin (AİS) istismarı ilə yanaşı onların
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, habelə informasiya mübadiləsi zamanı məlumatların elektron imza alətləri
ilə təchiz edilməsi ən prioritet hədəflərdən biri olmuşdur. Bununla əlaqədar ilk dəfə olaraq yaradılmış
Elektron imza üzrə sertifikasiya sisteminin Mərkəzi Bankın korporativ informasiya sistemlərində tətbiqinə
başlanılmışdır.
Mərkəzi Bank ilə kommersiya bankları arasında sənəd dövriyyəsinin kağız daşıyıcılardan elektron
daşıyıcılara keçirilməsi və bu zaman onların gücləndirilmiş elektron imza alətlərilə mühafizəsinin təşkili
məqsədilə kommersiya banklarına müvafiq elektron açarlar təqdim edilmişdir. Bu sahədə həyata keçirilən
işlərin davamı olaraq Elektron imza üzrə sertifikasiya sisteminin Azərbaycan Respublikasının "Elektron imza
və elektron sənəd haqqında" Qanununa müvafiq olaraq "Elektron imza üzrə sertifikasiya sisteminin
Reqlamenti" yaradılmışdır.
Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyalarının ən qabaqcıl standartlar əsasında qurulması və daim
təkmilləşdirilməsi Mərkəzi Bankın ən başlıca hədəflərindəndir. Bu hədəfin realizasiyası məqsədilə COBİT
4.1 beynəlxalq standartlarının tətbiqi həyata keçirilmişdir. İnformasiya texnologiyalarının bütün sahələrini
əhatə edən standartların 4 domeni (Planlaşdırma və təşkil, Monitorinq və qiymətləndirmə, Təchizat və
dəstək, Əldə etmə və tətbiq) hazırlanmış və iş fəaliyyətinin standartlara uyğunlaşdırılması aparılmışdır.
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VIII. NAĞD PUL DÖVRİYYƏSİ
8.1. Nağd pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi
2010-cu ildə Mərkəzi Bank iqtisadiyyatın nağd pula olan təlabatının tam həcmdə, tələb olunan
strukturda və vaxtında ödənilməsini, nağd pul üzrə strateji ehtiyatların formalaşdırılmasını təmin etmişdir.
01 yanvar 2011-ci ilə dövriyyədə olan nağd pul kütləsi (buraya bank sistemindən kənarda və bankların
kassasında olan nağd pul daxildir) 2010-cu ilin əvvəlinə nisbətən 28,4% (1280 mln. manat) artaraq 5,8 mlrd.
manata, ədədlə isə 9,9% (28,2 min. ədəd) artaraq 310,6 mln. ədədə çatmışdır.
Qrafik 78. 2006-2010-cu illərdə dövriyyədəki nağd pulun dinamikası, (ilin sonuna)
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2010-cu ildə dövriyyədə olan pul nişanlarının məbləğcə 99,5%-ni əskinas, 0,5%-ni metal pul nişanları,
ədədlə isə 50,9%-ni əskinas, 49,1%-ni metal pul nişanları təşkil etmişdir.
Dövriyyədə olan əskinaslar məbləğcə 28,5 % və ya 1278 mln. manat artaraq 5757,4 mln. manata,
ədədlə 10,8 % və ya 15,5 mln. ədəd artaraq 158 mln. ədədə çatmışdır. Metal pul nişanları isə məbləğcə 9,8%
və ya 2,2 mln. manat artaraq 24,7 mln. manata, ədədlə 9% və ya 12,6 mln. ədəd artaraq 152,5 mln. ədədə
çatmışdır.
Dövriyyədə ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan pul nişanı əskinaslar üzrə məbləğcə 100 manatlıq
(64,1% və ya 3693,3 mln. manat), ədədlə 1 manatlıq əskinas (25,7% və ya 40,6 mln. ədəd), metal pul
nişanları üzrə isə məbləğcə 20 və 50 qəpik, ədədlə isə 20 qəpik olmuşdur.
Cədvəl 16. Dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin əskinaslar üzrə strukturu
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İlin sonuna dövriyyədə olan bir əskinasın orta nominal dəyəri 36,4 manat, metal pul nişanları üzrə isə
bu göstərici 16 qəpik təşkil etmişdir. Bu da tədavüldə istifadə olunan ən populyar əskinasın 20 və 50 manat,

60

Nağd pul dövriyyəsi

metal pul nişanlarında isə 10, 20 qəpik olmasını göstərir.
Hesabat ilində Mərkəzi Banka dövriyyədən 5,7 mlrd. manat və ya 264,3 mln. ədəd pul nişanı mədaxil
olunmuş, 7 mlrd. manat və ya 292,5 mln. ədəd pul nişanı isə məxaric olunmuşdur. Ümumilikdə, Mərkəzi
Bank üzrə illik emissiya 1,3 mlrd. manat (28,2 mln ədəd) təşkil etmişdir. Müqayisə üçün ötən il bu göstərici
85,8 mln. manat (7,7 mln ədəd) olmuşdur.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də manatın mühafizə sistemləri və texniki keyfiyyəti
aktuallığını saxlamış və müasir tələblərə cavab verdiyini bir daha sübut etmişdir. 2006-2010-cu illər ərzində
Mərkəzi Bank tərəfindən cəmi 1878 ədəd (56396 manat) saxta pul nişanı aşkar olunmuşdur. Bu sahədə olan
beynəlxalq təcrübə ilə müqayisədə tədavüldə olan hər 10-20 min. ədəd əskinasa mərkəzi banklar tərəfindən 1
ədəd saxta əskinas aşkar edilirsə, Azərbaycan üzrə bu göstərici tədavüldə olan hər 500 min. ədəd əskinasa
yalnız 1 saxta əskinas olmuşdur.
2010-cu il ərzində döryiyyədən köhnə nümunəli pul nişanlarının çıxarılaraq yeni nəsil pul nişanları ilə
əvəz olunması prosesi də davam etmişdir. 2010-cu ilin sonuna köhnə nəsil pul nişanlarının məbləğcə 99%-i
tədavüldən geri yığılmışdır. Bu pul nişanları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına
əsasən yaradılmış tədavüldən çıxarılmış pul nişanlarının məhv edilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi
Qrupu tərəfindən ən yüksək təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə
məhv edilmişdir.
1 noyabr 2010-cu il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiq edilmiş “Saxta pul nişanları istisna olmaqla, tədavüldən çıxarılmış pul nişanlarının məhv edilməsi
Qaydaları”na uyğun olaraq gündəlik 700,0 min ədəd olmaqla AZN pul nişanlarının məhv edilməsinə
başlanılmışdır. Hesabat ilinin sonuna artıq 37,0 mln. ədəd AZN-lərin məhv edilməsi təmin edilmişdir.
Mərkəzi Bank yubiley və xatirə pul nişanlarının buraxılışı ilə əlaqədar qəbul etdiyi siyasət çərçivəsində
də fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2010-cu ildə Milli Mətbuatın 135 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə
sikkəsinin buraxılması barədə qərar qəbul edilmişdir.
8.2. Nağd pul sferasının idarə olunması
Mərkəzi Bank müasir təcrübəyə əsaslanaraq nağd pul sferasının institutlaşması və bu sahədə mövcud
idarəetmə sistemlərinin inkişafı istiqamətində işləri davam etdirmişdir. Bununla əlarədar Mərkəzi Bankda
nağd pulun səmərəli idarə edilməsi, biznes proseslərdə risklərin tənzimlənməsi məqsədilə daxili nəzarət
sistemləri təkmilləşdirilmişdir.
Nağd pulun emalı proseslərinin səmərəli təşkili pul nişanlarının tam avtomatlaşdırılmış sistemlərdə
emalına nail olunmuşdur. Avtomatlaşdırılmış çeşidləmə sistemlərində əskinasların orta günlük emal həcmi 0,9
mln. ədəd olmuşdur.
Nağd pulun effektiv və təhlükəsiz idarə edilməsi məqsədilə Mərkəzi Bank ölkədə tam
avtomatlaşdırılmış Nağd Pul Mərkəzinin (“Cash Center”) yaradılması ilə bağlı tədbirləri davam etdirmişdir.
2010-cu ildə layihənin realizasiya mərhələsinədək olan işlər başa çatdırılmışdır.
Eyni zamanda Mərkəzi Bankda nağd pulla bağlı əməliyyatların tam avtomatlaşdırılmasına və müvafiq
hesabatlıq sisteminin yaradılmasına, habelə nağd pulun hərəkətinin avtomatlaşdırılmış qaydada izlənilməsinə
və risklərin əvvəlcədən tənzimlənməsinə imkan verəcək Nağd Pulun İdarəedilməsi Sisteminin (CMS)
yaradılması üzrə fəaliyyət davam etdirilmişdir.
Mərkəzi Bankın mövcud Ərazi İdarələrinin fəaliyyəti optimallaşdırılaraq daha da təkmilləşdirilmiş və
regionlarda nağd pulun 5 Mərkəz (Naxçıvan, Yevlax, Biləsuvar, Gəncə və Xaçmaz R.M.) vasitəsilə idarə
olunmasına başlanılmışdır.
2010-cu ildə Mərkəzi Bank dövriyyədə olan milli pul nişanlarının keyfiyyətinin artırılması,
saxtakarlığın qarşısının alınması, eyni zamanda pul nişanları ilə davranış mədəniyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə elan edilmiş “Tədavüldə təmiz pul siyasəti”nin realizasiyası istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirmişdir. Dövriyyədə olan pul nişanlarının keyfiyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail
olunmuşdur.
“Tədavüldə təmiz pul siyasəti”nin realizasiyası çərçivəsində dövriyyədə pul nişanlarının keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, eyni zamanda metal pul nişanlarına olan təlabatın ödənilməsi məqsədilə yaradılmış “Mobil
kassa”nın fəaliyyəti davam etdirilmişdir. 2010-cu il ərzində “Mobil kassa” vasitəsilə dövriyyəyə 1,4 mln.
manat (9,8 mln ədəd) metal pul nişanının buraxılması təmin edilmişdir ki, bu da il ərzində respublika üzrə
məxaric olunmuş metal pul nişanlarının məbləğcə 31%-ni, ədədlə isə 32%-ni təşkil etmişdir.

61

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Layihənin genişləndirilməsi və metal pul nişanlarına olan təlabatın tam ödənilməsi məqsədilə Mərkəzi
Bankda “Qaynar xətt” yaradılmışdır.
Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq əhalidə olan pul nişanlarının dəyişdirilməsi, ekspertizası və
maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində, eyni zamanda regionlarda müvafiq
xidmətin göstərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Mərkəzi Ofisdə, Agent
Banklarda və Biləsuvar Ərazi İdarəsində “Əhaliyə xidmət kassası” yaradılmış, bu kassalar vasitəsilə pul
nişanlarının dəyişdirilməsi həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda ölkənin digər regionunda da əhaliyə xidmətin
genişləndirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilmişdir.
Maarifləndirmə çərçivəsində “Yeni manatımızı tanıyın” kompaniyası, eyni zamanda bank sektoru və
iri ticarət müəssisələri üçün “pul nişanlarının mühafizə elementləri və ekspertizası” mövzusunda treyninq və
seminarlar təşkil olunmuşdur.
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IX. AZƏRBAYCAN MƏRKƏZİ BANKININ
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankı əsas missiyasının həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün xarici əlaqələr
və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində aktiv fəaliyyətini 2010-cu ildə də davam
etdirmişdir. Yeni layihələr həyata keçirilmiş, bank rəhbərliyinin yüksək səviyyəli görüşləri və regional
seminarlar təşkil edilmişdir. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və xarici mərkəzi banklarla strateji dialoq və
əməkdaşlıq əlaqələri möhkəmləndirilmiş, beynəlxalq tədbirlərdə AMB-nin təmsilçiliyi təmin edilmişdir.
9.1. Avropa İttifaqına inteqrasiya
AMB ölkəmizin Avropa İttifaqına inteqrasiyasına dəstəyini hesabat ilində də davam etdirmişdir.
Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan arasında “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi” çərçivəsində Azərbaycan
öz vəzifələrini yerinə yetirmiş və inteqrasiyanın davamı olaraq Aİ ilə Azərbaycan arasında yeni “Assosiasiya
Sazişi” adlı sənəd hazırlanmışdır. AMB bu sənədin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.
AMB-nin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının Avropaya İnteqrasiya üzrə yaradılmış Dövlət
Komissiyanın İqtisadi Məsələlər üzrə İşçi Qrupunun 2010-cu il üzrə İş Planının hazırlanmasında iştirak etmiş
və Azərbaycanın maliyyə sektoru ilə bağlı təkliflər və görülmüş işlər müvafiq Fəaliyyət Planında öz əksini
tapmışdır.
9.2. Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq
Hesabat ilində Dünya Bankının (DB) “Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı” layihəsinin icrası uğurla
tamamlanmışdır. DB-nin texniki dəstəyi ilə AMB-də stress-testinq praktikasının təkmilləşdirilməsi və
genişləndirilməsi məqsədilə vahid strees-testinq modeli qurulmuşdur.
İlin sonunda Dünya Bankının (DB) Azərbaycan üzrə 2011-2014-cü illəri əhatə edən yeni Ölkə
Tərəfdaşlıq Strategiyası təsdiq edilmişdir. Mövcud əməkdaşlıq əlaqələri çərçivəsində DB-nin nümayəndə
heyəti ilə müxtəlif mövzuları əhatə edən görüş və tədbirlər keçirilmişdir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ekspertlərinin AMB-yə səfərləri təşkil edilmişdir. Səfər
zamanı makroiqtisadi və bank sisteminin sabitliyinin qorunması, Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal maliyyə
böhranı ilə mübarizə istiqamətində gördüyü işlər, pul və məzənnə siyasəti üzrə AMB-nin gələcək planları və
s. məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Hesabat ilində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) Azərbaycan üzrə 2011-2013-cü
illəri əhatə edən yeni Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası təsdiq edilmişdir. Almaniya İnkişaf Bankı (KfW) ilə
əməkdaşlıq əlaqələri çərçivəsində Azərbaycanda alternativ ipoteka modellərinin yaradılması istiqamətində
Almaniya təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə beynəlxalq ekspertin AMB-yə səfəri təşkil edilmişdir.
9.3. Xarici mərkəzi banklarla əməkdaşlıq
2010-cu ildə də AMB-nin struktur bölmələrinin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinin qabaqcıl
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması məqsədilə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə mövcud
əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilmişdir.
AMB-nin nümayəndələrinin mərkəzi banklarda maliyyə idarəetməsi, insan resurslarının idarə
edilməsi və yeni yaradılmış strateji idarəetmə işinin təşkili üzrə təcrübə mübadiləsi məqsədilə İsveçrə Milli
Bankına (İMB) səfərləri təşkil edilmişdir. O cümlədən, AMB ilə əməkdaşlığın gələcək prespektivləri və
texniki yardım ehtiyaclarının müzakirəsi məqsədilə İMB-nin nümayəndələrinin AMB-yə səfəri təşkil
edilmişdir.
Hesabat ilində AMB-nin nümayəndələrinin insan resurslarının idarəedilməsi üzrə Almaniya
Bundesbankına, strateji idarəetmə və informasiya texnologiyalarının idarəedilməsi üzrə Fransa Bankına,
xəzinə infrastrukturunda idarəetmənin, kommunikasiya və beynəlxalq əlaqələr işinin təşkili üzrə Türkiyə
Mərkəzi Bankına, strateji idarəetmə və maliyyə idarəetməsi üzrə Polşa və Çexiya Milli Bankına təcrübə
mübadiləsi məqsədilə səfərləri təşkil edilmişdir.
2010-cu ildə bir sıra yeni xarici mərkəzi banklarla əlaqələr yaradılmışdır. Bu əməkdaşlıq
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çərçivəsində AMB-nin nümayəndələri kredit tarixindən istifadə etməklə borcalanların kredit qabiliyyətinin
qiymətləndirilməsi üzrə Portuqaliya Bankında, mərkəzi banklarda nağd pulun hərəkətinin izlənilməsi üçün
“Barkod” sisteminin tətbiqi üzrə İsveç Mərkəzi Bankında təcrübə keçmiş, Çin Xalq Bankının (ÇXB) sədrinin
AMB-yə səfəri təşkil edilmişdir.
9.4. Beynəlxalq donor təşkilatları ilə əməkdaşlıq
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə bank nəzarəti, maliyyə idarəetməsi, risklərin
idarəedilməsi, nağd pulun idarə edilməsi və çirkli pulların yuyulması üzrə texniki yardımlar
əlaqələndirilmişdir.
İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi ilə Texniki Yardım və Təlim Proqramı
çərçivəsində AMB-nin yeni strateji planlaşdırma konsepsiyasının hazırlanması istiqamətində məsləhət
xidmətinin göstərilməsi məqsədilə beynəlxalq ekspertin AMB-yə səfəri təşkil edilmişdir.
Maliyyə Texnologiyalarının Ötürülməsi Agentliyi ilə birlikdə “Risklərin idarəedilməsi”, – “Çirkli
pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin hüquqi tənzimlənməsi”, “Bazel II” və “Ünsiyyətqurma bacarıqları”
mövzusunda seminarlar təşkil edilmişdir.
Türkiyənin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin dəstəyi ilə insan resursları, pul siyasəti, tədqiqatlar,
ödəniş sistemləri üzrə AMB-nin əməkdaşlarının Türkiyə Mərkəzi Bankında təşkil edilən təlim kurslarında
iştirakı təmin olunmuşdur.
Koreyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin dəstəyi ilə “Mərkəzi Bankda informasiya
texnologiyalarının idarəedilməsi və təhlükəsizlik sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində
Mərkəzi Bankda İT sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə təlim planının hazırlanması istiqamətində məsləhət
xidmətinin göstərilməsi məqsədilə beynəlxalq ekspertin AMB-yə səfəri təşkil edilmişdir.
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X. İNSAN RESURSLARI VƏ
DAXİLİ AUDİT
10.1. İnsan resurslarının idarə edilməsi
2010-cu ildə insan resurslarının idarə edilməsi (İRİE) üzrə fəaliyyətin əsas hədəfi mövcud
prosedurların beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləşdirilməsi və yeni prosedurların tətbiqi olmuşdur.
Bu hədəf çərçivəsində bankın strateji hədəflərinə adekvat kadrlarla təminatı ən aktual
vəzifələrindən biri kimi qarşıda durmuşdur. Kadrların seçimi prosesinin daha effektiv aparılması üçün işə
qəbul prosesi beynəlxalq təcrübəyə muvafiq mərhələli skrininq, müsahibə və testləşdirmə prosedurlarından
ibarət strukturlaşmış sistemli formada həyata keçirilmişdir. İl ərzində Mərkəzi Bankın elektron ünvanına
1300-ədək müraciət anketi daxil olmuş, ümumiyyətlə, 72 nəfər müxtəlif vəzifələrə işə qəbul edilmişdir. Bu
ilin işə qəbul prosesi keçən illərə nisbətən daha çox nomenklatur vəzifələrin komplektləşdirilməsi ilə
fərqlənmişdir.
İl ərzində iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətlərində, qanunvericilikdə və digər əlaqəli fəaliyyət
sahələrində baş verən inkişaf meyilləri, habelə AMB-dəki struktur dəyişikliklərilə əlaqədar mövcud test
sual bazası müvafiq istiqamətlər üzrə mümkün dəyişikliklər və əlavələr edilərək təkmilləşdirilmişdir.
Habelə, test bazasında yeni 7 alt mövzu qrupu əlavə edilmişdir. Mövcud elektron test proqramının texniki
imkanlarının genişləndirilməsi, testləşdirmə prosesinin hesabatlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
müasir tələblərə cavab verə bilən yeni elektron test proqramı işlənib hazırlanmışdır.
Təhsil funksiyasının gücləndirilməsi və yeni təhsil formalarının tətbiqi vasitəsilə bankın insan
resurslarının mövcud potensialının inkişafı da prioritet vəzifələrdən olmuşdur. Bu istiqamətdə təhsil
prosesinin bir mənbədən idarə edilməsi məqsədilə təhsil büdcəsi mərkəzləşdirilmiş, əvvəlki illərə nisbətən
təhsilin təşkilinə bir neçə dəfə artıq vəsait ayrılmışdır. Bankdaxili təhsil funksiyası gücləndirilmiş, keçən ilə
nisbətən bankdaxili təlimlərin xüsusi çəkisi 40%-dək, həm ölkədaxili, həm də ölkəxarici bankdankənar
təlimlərin əhatəsi isə 20 %-dək genişlənmişdir. Bank xaricinə təlim funksiyası üzrə AMB əməkdaşları
tərəfindən müxtəlif təhsil ocaqlarında 10 təlim keçirilmişdir.
AMB tərəfindən ilk dəfə olaraq, İngiltərə Mərkəzi Bankı ilə birgə cari ilin sentyabr ayında Türkiyə,
Rusiya, Latviya və Gürcüstan nümayəndələrinin və AMB əməkdaşlarının iştirakı ilə “Pul siyasəti və
əməliyyatları, onların maliyyə sabitliyinə təsiri” mövzusunda regional seminar təşkil edilmişdir.
AMB-də təhsilin spektrinin genişləndirilməsi və təhsil ocaqları ilə əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və Azərbaycan Diplomatiya
Akademiyasında Hollandiya, Lüksemburq və Malta ekspertləri tərəfindən AMB-nin, Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinın, müxtəlif kommersiya bankları işçilərinin və həmin universitet tələbələrinin iştirak etdiyi 4
təlim keçirilmişdir. Habelə, AMB-də distant təhsilin tətbiqi üzrə təşkilati işlər artıq yekunlaşdırılmış,
təlimçi şirkət olaraq Web Intuition şirkəti şeçilmişdir.
2010-cu ildə AMB-də həm təhsil, həm də işə qəbul funksiyasına xidmət edən internaturanın tətbiqi
həyata keçirilmiş, ölkəmizin və xarici ölkə universitetlərinin 31 nəfər tələbə və məzunu internaturaya cəlb
olunmuş, onlardan 7 nəfəri işə qəbul edilmişdir.
Hesabat ilində 2009-cu il üzrə əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi həyata
keçirilmiş, qiymətləndirmənin nəticələrinə görə bank əməkdaşlarına karyera yüksəlişi və maddi motivasiya
təmin olunmuşdur.
İRİE proseslərinin avtomatlaşdırılması layihəsi çərçivəsində "Deloitte & Touche" MMC şirkətilələ
birgə işlər davam etdirilmişdir.
Habelə, Bank heyətinin insan resurslarına dair bütün istiqamətlər üzrə vaxtında və ətraflı
məlumatlandırılması, yeni işə qəbul olunmuş əməkdaşların adaptasiyası prosedurunun daha əhatəli və
müasir formada təşkili məqsədilə İnsan resursları portalı yaradılmışdır. İR Portalının AMB-nin yaradılacaq
ümumi Portalına inteqrasiyasından sonra istifadəsi planlaşdırılır.
İRİE üzrə metodoloji bazanın təkmilləşdirilməsi hədəfi çərçivəsində ötən ildə işə qəbul, təhsil və
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi prosedurlarındakı
təkmilləşdirilmələrlə əlaqədar, yeni “Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankında İşə qəbul Qaydaları”, ”Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında
Təhsilin təşkili Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında işçilərin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi sistemi haqqında Qaydalar” habelə adaptasiya prosesinin tətbiqi ilə əlaqədar
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“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında yeni işçilərin adaptasiyasi prosesinin təşkili Qaydaları“,
və “Mərkəzi Bankda internaturanın təşkili üzrə Metodologiya” işlənib hazırlanmışdır.
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Cədvəl 17. Mərkəzi Bankda İRİE üzrə 2010-cu ilin statistik göstəriciləri
Mərkəzi Bank üzrə

129 / 153

59/329

29 / 99

30/230

10/250

1/28

Mənbə: AMB
İRİE üzrə metodoloji bazanın təkmilləşdirilməsi hədəfi çərçivəsində ötən ildə işə qəbul, təhsil və
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi prosedurlarındakı təkmilləşdirilmələrlə əlaqədar, yeni “Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankında İşə qəbul Qaydaları”, ”Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında
Təhsilin təşkili Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında işçilərin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi sistemi haqqında Qaydalar” habelə adaptasiya prosesinin tətbiqi ilə əlaqədar
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında yeni işçilərin adaptasiyasi prosesinin təşkili Qaydaları“,
və “Mərkəzi Bankda internaturanın təşkili üzrə Metodologiya” işlənib hazırlanmışdır.
10.2. Daxili audit
Daxili audit xidmətinin fəaliyyəti 2010-cu ildə Mərkəzi Bankda əhəmiyyətli risklərin aşkara
çıxarılması və qiymətləndirilməsi, risklərin idarə olunması və daxili nəzarət sistemlərinin
təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Aparıcı Avropa mərkəzi banklarında tətbiq edilən risklərin idarə
olunması sistemləri, ümumiyyətlə bu sahədə olan konseptual yanaşmalar yaxından öyrənilmişdir.
Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində müşahidə olunan genişlənməni və yeni fəaliyyət
növlərinin yaranmasını nəzərə alaraq audit obyektlərinin tərkibinə yenidən baxılmış və risklərin
qiymətləndirilməsi yenidən aparılmışdır. Daxili audit xidməti üzrə iş planı əsasında Mərkəzi Bankda risklər
xəritəsinə əsaslanaraq əsas risk zonaları üzrə Mərkəzi Bankın mərkəzi ofisində və Regional Mərkəzlərində
audit inspeksiyaları aparılmış, daxili nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və təhlükəsizlik tədbirləri ilə
əlaqədar tapşırıqlar verilmişdir.
2010-cu ildə metodoloji bazaya yenidən baxılmış, əldə olunmuş təcrübə və beynəlxalq standartlar
nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilmişdir. Daxili Auditorlar İnstitutunun sahəvi auditlərin aparılması üzrə
metodologiyalarının öyrənilməsi sahəsində işlər davam etdirilmişdir. Audit yoxlamaları zamanı Daxili
Auditorlar İnstitutunun standartlarından və qabaqcıl ölkələrin mərkəzi banklarının təcrübəsindən geniş
istifadə edilmişdir. Mərkəz Bankda aparılan audit yoxlamaları çərçivəsində daxili nəzarət sistemininin
qiymətləndirilməsində yeni yanaşma tətbiq olunmuşdur. Belə ki, ötən illərdən fərqli olaraq daxili nəzarət
sistemininin qiymətləndirilməsi COSO standartlarının 5 prinsipi üzrə aparılmağa başlanılmışdır. Yeni
yanaşmanın tətbiqi audit obyektlərində nəzarətin səmərəliliyinin və effektivliyinin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olmuşdur. Daxili nəzarət sisteminin obyektiv qiymətləndirilməsi məqsədilə bu sahədə ən
yaxşı təcrübə hesab olunan metrikalardan (göstəricilər sistemi) istifadə edilmiş və “scorecard” prinsipinə
əsaslanan meyarlar işlənib hazırlanmışdır.
Audit fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri informasiya texnologiyaları sahəsində risklərin idarə
edilməsinin və təhlükəsizlik məsələlərinin nəzarətdə saxlanılması olmuşdur. Aparılan araşdırmalar zamanı
Azərbaycan Respublikası informasiya təhlükəsizliyi üzrə dövlət standartları (AZS 324-2008 (ISO/ IEC
27002-2005)), Daxili Auditorlar İnstitutunun, İnformasiya Sistemlərinin Auditi və Nəzarəti Assosiasiyasının
(İSACA) və COBİT 4.1 və ISO 27002 standartları əldə rəhbər tutulmuşdur. Qiymətləndirmə zamanı
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informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması zamanı istifadə olunan standartlar, prosedurlar, nəzarət
mexanizmləri, monitorinq vasitələrinin adekvatlığı təhlil olunmuşdur. Bankda istismar olunan texnikiproqram kompleksləri, əməliyyat infrastrukturu və sistemi, avadanlıqların cari vəziyyəti və onların
təhlükəsizlik parametrləri, konfiqurasiyalarının prosedurlara uyğunluğu, məlumat mübadiləsində
təhlükəsizlik məsələləri qiymətləndirilmişdir. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə risklərin
kompleks qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, Bankda informasiya təhlükəsizliyin gücləndirilməsi və
səmərəli nəzarətin təşkili məqsədilə tövsiyələr verilmişdir. Bu zaman maliyyə institutlarının müvafiq sahədə
toplanılmış və təhlil olunmuş müsbət təcrübəsi, habelə beynəlxalq standartların tələbləri və ən yaxşı
təcrübələri nəzərə alınmışdır.
Mərkəzi Bank rəhbərliyinin tapşırıqlarından və dövlət proqramlarından çıxış edərək ölkədə qabaqcıl
texnologiya, innovasiyalar və standartlardan biri kimi Mərkəzi Bankda tətbiqinə başlanılmış COBİT
standartlarının “Planlaşdırma və təşkil”, “Əldə etmə və təbiq”, “Monitorinq və qiymətləndirmə”, “Təchizat
və dəstək” üzrə idarəetmə prosedurları hazırlanmış və İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənmişdir. Mərkəzi
Bankda COBİT 4.1 standartlarının istifadəsi bank informasiyasının, texniki-proqram komplekslərinin
sinxron fəaliyyət göstərməsini və biznes proseslərin korporativ idarə olunmasını təkmilləşdirəcəkdir. Hazırda
daxili audit xidməti daxili nəzarətin effektivliyinin artırılmasında və informasiya texnologiyalarının
korporativ idarə olunmasında Planlaşdırma, Tətbiq, Dəstəkləmə və Qiymətləndirmə mərhələləri üzrə
risklərin, resursların idarə olunmasının qiymətləndirilməsi və COBİT 4.1 standartlarının 210 nəzarət
tədbirləri üzrə müvafiq qabaqlayıcı tövsiyələrdən faydalanır. İl ərzində əməliyyat xəritəsi üzrə risklərin
qiymətləndirilməsi prosesi zamanı informasiya texnologiyaları ilə əlaqəli audit obyektlərinə yenidən
baxılmış,
audit
yanaşmasında
və
avtomatlaşdırılmış
informasiya
sistemlərində
risklərin
qiymətləndirilməsində standartların metodologiyası və prinsipləri baza kimi istifadə edilmişdir.
2010-cu ildə peşə istiqaməti üzrə sertifikatlaşma, tədris və təlimatların hazırlanmasında peşəkar
assosiasiyalar olan DAİ və İSACA ilə əməkdaşlıq əlaqələrini davam etdirmiş, aidiyyatı əməkdaşlar
assosiasiyanın üzvlüyünə qəbul edilmişdir. Hesabat ilində daxili audit sahəsində yeniliklər, institutun
standartlarında baş vermiş dəyişikliklər izlənilmiş, online seminarlarında iştirak edilmişdir. Bunun nəticəsidir
ki, AMB-nın bir əməkdaşı İngiltərənin London şəhərində “ISO27001 təhlükəsizlik standartları üzrə
Beynəlxalq sertifikatlaşmış auditor”, “CISA”(İnformasiya Sistemləri üzrə Sertifikatlaşmış Auditor)
imtahanlarından müvəffəqiyyətlə keçmiş və Peşəkar sertifikat əldə etmişdir.
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XI. MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinə:
1. Biz Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə gəlir və xərclər haqqında məcmu hesabat,
kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, eləcə də əsas uçot
prinsiplərindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini
aparmışıq.
Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin Məsuliyyəti
2. Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə, həmçinin fırıldaqçılıq və ya səhv üzündən əhəmiyyətli təhriflər
olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin fikrincə zəruri olan daxili nəzarət sisteminə
görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun

Məsuliyyəti

3. Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə hesabatları üzrə rəy bildirməkdir.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Həmin Standartlar bizdən etik normalara riayət
etməyi və və auditin planlaşdırılması və aparılmasını maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol
verilmədiyinə kifayət qədər əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir.
4. Auditə maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair audit sübutunun əldə edilməsi üçün
prosedurların həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizəsindən, eləcə də
fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin
qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət
sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib
hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi
üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, auditə mövcud uçot siyasətinin
uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot ehtimallarının əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.
5. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq
əsası təmin edir.
Rəy
6. Bizim rəyimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın maliyyə
vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks
etdirir.

12 may 2011-ci il
Bakı, Azərbaycan

PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC
Landmark Ofis Plaza III, 12ci mərtəbə, Nizami küçəsi, 90A
Bakı, AZ 1010, Azərbaycan
T: +994( 12) 4972515, F: +994 (12) 4977411, www.pwc.com
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11.1. Maliyyə hesabatları
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT
Min Azərbaycan Manatı ilə
AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
Sair maliyyə aktivləri
Sair aktivlər

Qeyd
7
8
9
10
11
22
12
12
13
14

2,987,444
191,284
434,002
1,444,873
821,201
211,837
24,882
6,416
5,472
42,839

7,976,885

6,170,250

15
16
17
18
19
20

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
4,117

4,512,710
394,374
976,362
3,293
7,996
4,692

8
21

226,448
5,417
104

243,561
522
86

8,053,019

6,143,596

10,000
209,517
(295,651)

10,000
209,517
(192,863)

(76,134)

26,654

7,976,885

6,170,250

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Yığılmış zərər
CƏMI KAPITAL
CƏMI ÖHDƏLIKLƏR VƏ KAPITAL

31/12/2009

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
33,947
8,628
5,844
45,370

CƏMİ AKTİVLƏR
ÖHDƏLİKLƏR
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri
Sair öhdəliklər

31/12/2010

22
22

12 may 2011-ci il tarixində Bankın İdarə Heyəti adından imzalanmış və buraxılış üçün təsdiqlənmişdir.
______________________________
Alim Quliyev
Sədrin birinci müavini

______________________________
Sevda Əmirova
Maliyyə İdarəetməsi Departamentinin
direktoru/Baş mühasib
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MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT
Min Azərbaycan Manatı ilə
Faiz gəlirləri
Faiz xərcləri

Xalis faiz gəlirləri
Faiz hesablanan aktivlər üzrə dəyərsizləşmə xərci

Qeyd

2010

2009

23
23

83,719
(1,028)

105,838
(1,727)

10

82,691
(12,903)

104,111
(8,072)

69,788

96,039

5,131
(2,009)

4,291
(666)

(14,744)

(35,463)

(3,542)
3,126

2,274
(5,043)

(130,942)
1,457
(31,053)

41,938
1,306
(42,140)

(102,788)

62,536

Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri
Haqq və komissiya gəlirləri
Haqq və komissiya xərcləri
Ticarət qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi
üzrə xalis zərər
Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi
üzrə xalis (zərər)/mənfəət
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis mənfəət/(zərər)
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi
üzrə
xalis (zərər)/mənfəət
Digər əməliyyat gəlirləri
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri

24
24

30

25
26

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU ZƏRƏR/GƏLİR
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT
Kapital
Nizamnamə
Min Azərbaycan Manatı ilə
Qeyd
kapitalı
ehtiyatları
1 yanvar 2009-cu il tarixinə qalıq
İl üzrə cəmi məcmu gəlir
Kapital ehtiyatları
31 dekabr 2009-cu il tarixinə
qalıq
İl üzrə cəmi məcmu zərər
31 dekabr 2010-cu il tarixinə
qalıq

70

22

Yığılmış
zərər

Cəmi
kapital

10,000

-

(255,399)

(245,399)

-

209,517

62,536
-

62,536
209,517

10,000

209,517

(192,863)

26,654

-

-

(102,788)

(102,788)

10,000

209,517

(295,651)

(76,134)
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PUL VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
Min Azərbaycan Manatı ilə
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Alınmış faizlər
Ödənilmiş faizlər
Alınmış haqq və komissiyalar
Ödənilmiş haqq və komissiyalar
Ticarət qiymətli kağızlar ilə əməliyyatlar üzrə xalis
zərərlər
Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə xalis
zərərlər
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis mənfəət/(zərər)
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri
İşçilər üzrə xərclər
Ödənilmiş inzibati və digər əməliyyat xərcləri
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl
əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Ticarət qiymətli kağızlarında xalis (artım)/azalma
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalarda xalis
artım
Qeyri-rezident kredit təşkilatlarındakı vəsaitlərdə xalis
azalma
Rezident banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım
Sair maliyyə aktivlərində xalis (artım)/azalma
Sair aktivlərdə xalis (artım)/azalma
Dövriyyədə olan əskinas və sikkələrdə xalis artım
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərdə xalis
artım/(azalma)
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərdə xalis artım
Sair
təşkilatlar
qarşısında
öhdəliklərdə
xalis
artım/(azalma)
Sair maliyyə öhdəliklərində xalis artım
Sair öhdəliklərdə xalis artım/(azalma)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən)
xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin
hərəkəti
İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması
İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılmaşı/geri
qaytarılması
Torpaq, tikili və avadanlığın alınması
Qeyri-maddi aktivlərin alınması

Qeyd

2010

2009

24
24

92,111
(765)
5,131
(2,009)

98,469
(1,886)
4,292
(667)

(14,744)

(33,995)

51
3,126
1,457
(12,021)
(14,552)

(6,213)
(5,043)
1,306
(11,300)
(23,100)

57,785

21,863

(328,873)

198,440

(3,889)

(189,162)

(482,164)
(73)
(121)
1,280,509

162,048
(1,237,243)
673
(19,620)
86,889

339,027
277,893

(173,141)
371,890

(889)
92
4

2,013
1,101
(1,176)

1,139,301

(775,425)

(2,133,804)

(1,638,031)

1,868,239
(14,727)
(3,436)

1,026,096
(644)
(812)

25
26
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Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

2010

2009

(283,728)

(613,391)

249,968
(223,791)
-

292,439
(433,786)
117

(547)

(2,928)

-

193,632

(10,144)

(15,477)

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul
vəsaitləri

15,486

33,997

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinə təsiri

(95,048)

(59,204)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul
vəsaitləri
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Buraxılmış borc qiymətli kağızlarından daxilolmalar
Buraxılmış borc qiymətli kağızların geri alınması
Maliyyə lizinq öhdəliyinin ödənilməsi
Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış borc öhdəliklərinin
ödənilməsi
Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin
artması
Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin
ödənilməsi

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis
artım/(azalma)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

7

776,011
2,987,444

(1,414,023)
4,401,467

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

7

3,763,455

2,987,444
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11.2. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
1. Giriş
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2010-cu il tarixində tamamlanan il üçün
hazırkı maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmışdır.
Əsas fəaliyyət. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra “Bank”) Azərbaycan
Respublikasının mərkəzi bankıdır və Azərbaycan Respublikasının tam mülkiyyətindədir. Bank “Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” 10 dekabr 2004-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununa
(bundan sonra “Qanun”) müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir. Bank 18 mart 2009-cu il tarixinədək “Azərbaycan
Respublikasının Milli Bankı” adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. 18 mart 2009-cu il tarixli “Azərbaycan
Respublikasının Konstitutsiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Referendum Aktına və
“Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi barədə 19 iyun 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq
“Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı” “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” kimi
adlandırılmışdır.
Qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Bankın məqsədləri aşağıdakılardır:
•
•
•

Bankın əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsidir;
Bankın məqsədi həmçinin Bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyinin və inkişafının təmin edilməsidir;
və
Mənfəət götürmək Bankın əsas məqsədi deyildir.

Qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq Bankın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir;
Nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II
hissəsinə və Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən
çıxarılmasını həyata keçirir;
Manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir;
Valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir;
Sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir;
Hesabat tədiyyə balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyyə balansının hazırlanmasında iştirak
edir;
“Banklar haqqında”, “Poçt haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunlarına müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq
bank fəaliyyətini lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank
fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.
Ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və onların üzərində nəzarəti
həyata keçirir;
Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş başqa funksiyaları həyata keçirir.

Qanunun 14.1-ci Maddəsinə uyğun olaraq Bank müflis elan oluna bilməz. Kapitalda yaranmış hər hansı
çatışmazlıq Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən ödənilir. 0 saylı Qeydə baxın.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə müvafiq olaraq, Bank onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə xarici
dövlətlərin mərkəzi bankları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə, habelə beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarında
Azərbaycan Respublikasını təmsil edir.
Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə əməkdaşlıq haqqında
müqavilələr bağlaya bilər, həmçinin xaricdə yerləşən dövlət və özəl mərkəzi klirinq (prosessinq) idarələri ilə
öz adından və ona müvafiq səlahiyyətlər verildiyi halda, Azərbaycan dövləti adından klirinq və
hesablaşmalar haqqında sazişlər və başqa müqavilələr bağlaya bilər.
Bank pul, valyuta və bank nəzarəti sahələrində əməkdaşlıq məqsədi daşıyan beynəlxalq və regional
təşkilatların kapitallarında və fəaliyyətlərində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada iştirak edə bilər.
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın İdarə Heyəti (“İdarə Heyəti”) aşağıdakı üzvlərdən ibarət olmuşdur:
Adı
Cənab Elman Rüstəmov
Cənab Alim Quliyev
Cənab Aftandil Babayev
Cənab Vadim Xubanov
Cənab Xəqani Abdullayev

Vəzifə
Sədr
Sədrin birinci müavini
Sədr müavini
Sədr müavini
Sədr müavini

Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi ölkə. Bankın Mərkəzi aparatı bu ünvanda yerləşir:
Azərbaycan, Bakı, AZ1014, R. Behbudov küçəsi, 32. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın Azərbaycan
Respublikasında 7 ərazi idarəsi fəaliyyət göstərmişdir (31 dekabr 2009-cu il: 10). 31 dekabr 2010-cu il
tarixinə Bankın 636 işçisi olmuşdur (31 dekabr 2009-cu il: 635).
Əməliyyat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər başqa valyuta göstərilmədiyi halda,
Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatı ilə (“AZN”) əks olunmuşdur.
2. Bankın Əməliyyat Mühiti
Bazar iqtisadiyyatlı yeni ölkə kimi Azərbaycanda inkişaf etmiş biznes və tənzimləyici infrastruktur getdikcə
formalaşmaqdadır. Ölkədə ümumi sərmayə mühitinə müsbət təsir göstərən bir sıra inkişaf meylləri davam
edir.
Son illər Azərbaycan hökuməti bank işi, hüquq, vergiyə cəlb olunma və tənzimləyici sistemlərin yaradılması
istiqamətində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir. Həmçinin bu tədbirlərə yeni qanunvericilik bazasının
qəbul edilməsi və mövcud qanunvericiliyə əlavə və düzəlişlərin edilməsi daxildir. Bu addımlar
Azərbaycanda biznes subyektlərinin məruz qaldığı risklərin azaldılmasına kömək edəcək.
Biznes mühitinin bütövlükdə təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmiş islahatların bundan sonra da davam
edəcəyi gözlənilir. Belə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək sabitliyi önəmli dərəcədə islahat və
dəyişikliklərdən, eləcə də hökumətin gördüyü iqtisadi, maliyyə və monetar tədbirlərin effektivliyindən
asılıdır. Bununla bərabər, Azərbaycan iqtisadiyyatı tərəfdaş ölkələrdə bazar tənəzzülü və iqtisadi inkişaf
tempinin aşağı düşməsinə həssasdır. Dünya iqtisadiyyatının resessiyadan tədricən çıxmağa başlaması,
iqtisadi canlanma meyllərinin yaranmasına baxmayaraq dünya maliyyə sistemində əhəmiyyətli risklərin hələ
də qalması maliyyə bazarlarında yüksək volatilliyin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu mürəkkəb qlobal fonda
Azərbaycan iqtisadiyyatında artım və inkişaf prosesləri davam etmiş, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik hökm
sürmüşdür. Hökumətin həyata keçirdiyi antiböhran tədbirləri çərçivəsində bazarın likvidliyə olan təlabatı
ödənilmiş, milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi qorunub saxlanılmışdır.
Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycanda həyata keçirilən pul siyasəti və bank əməliyyatları adətən inkişaf
etmiş bazarlar ücün xarakterik olmayan risklərlə müşayiət oluna bilər. Hazırda makroiqtisadi və maliyyə
sabitliyinin qorunmasında Bankın rolunu təmin etmək ucun bütün müvafiq tədbirlər görülməkdədir. Lakin,
qeyd olunan sahələrdə vəziyyətin gözlənilməz dərəcədə pisləşməsi, xüsusilə də makrofiskal parametrlərin
kəskin dəyişilməsi, o cümlədən ifrat fiskal expansiya Bankın maliyyə vəziyyətinə və fəaliyyətinin
nəticələrinə hazırda dəqiq ölçülə bilinməyən kəmiyyətdə mənfi təsirlər göstərə bilər.
3. Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları. Hazırkı maliyyə hesabatları maliyyə alətlərinin ədalətli
dəyərlə ilkin uçotu, satıla bilən maliyyə aktivlərinin və mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks
etdirilmiş maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi istisna olmaqla, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq ilkin dəyər uçotuna əsasən hazırlanmışdır.
Bu maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən əsas uçot prinsipləri aşağıda göstərilir. Həmin uçot
prinsipləri başqa cür göstərilmədiyi hallarda bütün dövrlərə müvafiq şəkildə tətbiq edilmişdir (5 saylı Qeydə
baxın).
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Maliyyə alətləri - əsas qiymətləndirmə üsulları. Təsnifat formalarından asılı olaraq maliyyə alətləri ədalətli
dəyərdə və ya amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınır. Həmin qiymətləndirmə üsulları aşağıda əks etdirilir.
Ədalətli dəyər əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan, yaxşı məlumatlandırılmış və bir birindən asılı
olmayan alıcı və satıcı arasında aktivin mübadilə edilə biləi və ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi məbləğdir.
Ədalətli dəyər fəal bazarda alınıb satılan maliyyə aktivləri üzrə cari tələb qiymətini və maliyyə öhdəlikləri
üzrə cari təklif qiymətini əks etdirir. Bazar riskləri qarşılıqlı şəkildə əvəzləşdirilən aktiv və öhdəliklər ilə
əlaqədar Bank qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilən risklər üzrə ədalətli dəyər göstəricilərinin müəyyən edilməsi
üçün orta bazar qiymətlərindən istifadə edə bilər və xalis açıq mövqeyə müvafiq tələb və təklif qiyməti tətbiq
edə bilər. Maliyyə aləti fəal bazarda o zaman sərbəst surətdə alınıb satıla bilən aktivlər kimi qəbul edilir ki,
onların qiymətləri haqqında məlumat fond birjasında və ya digər maliyyə təşkilatından sərbəst və müntəzəm
şəkildə əldə edilə bilsin və bu zaman həmin qiymətlər könüllü şəkildə bazar şərtləri çərçivəsində həyata
keçirilən real və müntəzəm əməliyyatları əks etdirsin.
Bazar qiymətləri mövcud olmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək üçün pul axınlarının
diskontlaşdırılması modelindən, könüllü şəkildə həyata keçirilən ən son əməliyyatlar haqqında məlumata
əsaslanan modellər kimi qiymətləndirmə üsulları, eləcə də investisiya qoyulan müəssisələr haqqında maliyyə
məlumatlarının təhlili istifadə edilir. Qiymətləndirmə üsulları müşahidə edilə bilən bazar məlumatları ilə
dəstəklənməyən fərziyyələrin istifadə olunmasını tələb edə bilər. Bu fərziyyələrin hər hansı birinin mümkün
alternativ variantla əvəz edilməsi nəticəsində mənfəət, gəlir, aktiv və öhdəlik məbləğlərinin əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişməsinə səbəb olacaq hallar barədə məlumat hazırkı maliyyə hesabatlarında açıqlanır.
Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı, buraxılması və ya satışı
ilə əlaqəlidir. Əlavə xərclər əməliyyatın həyata keçirilmədiyi təqdirdə yaranmayan xərclərdir. Əməliyyat
xərclərinə agentlərə (satış üzrə agentlər kimi fəaliyyət göstərən işçilər daxil olmaqla), məsləhətçilərə,
brokerlərə və dilerlərə ödənilmiş haqq və komissiyalar, tənzimləyici orqanlar və fond birjalarına ödəmələr,
eləcə də mülkiyyət hüququnun köçürülməsi üzrə vergilər və rüsumlar daxildir. Borc öhdəlikləri üzrə mükafat
və ya diskontlar, maliyyələşdirmə xərcləri, daxili inzibati və ya saxlama xərcləri maliyyə xərclərinə daxil
edilmir.
Amortizasiya edilmiş dəyər əsas məbləğin ödənilməsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizləri daxil etməklə,
maliyyə aktivləri üçün isə dəyərsizləşmə zərərləri üzrə hər hansı silinməni çıxmaqla aktivlərin ilkin dəyərini
əks etdirir. Hesablanmış faizlərə ilkin uçot zamanı təxirə salınmış əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz
metodundan istifadə etməklə ödəniş məbləği üzrə hər hansı mükafat və ya diskontun amortizasiyası daxildir.
Hesablanmış faiz gəlirləri və faiz xərcləri, o cümlədən hesablanmış kupon gəlirləri və amortizasiya edilmiş
diskont və ya mükafat (verilmə zamanı təxirə salınmış komissiyalar daxil olmaqla, əgər varsa) ayrıca
göstərilmir və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda müvafiq maddələrin balans dəyərinə daxil edilir.
Effektiv faiz metodu maliyyə alətinin balans dəyəri üzrə sabit faiz dərəcəsinin (effektiv faiz dərəcəsi) təmin
edilməsi üçün faiz gəlirləri və ya xərclərinin müvafiq dövr ərzində uçota alınması metodudur. Effektiv faiz
dərəcəsi, təxmin edilən gələcək pul ödənişlərini və ya daxilolmaları (kreditlər üzrə gələcək zərərlər xaric
olmaqla) maliyyə alətinin gözlənilən fəaliyyət müddəti ərzində və ya müvafiq hallarda daha qısa müddət
ərzində maliyyə alətinin xalis balans dəyərinə diskontlaşdıran dəqiq dərəcədir. Effektiv faiz dərəcəsi maliyyə
aləti üçün nəzərdə tutulan dəyişkən faiz dərəcəsi üzrə kredit spredini əks etdirən mükafatlar və ya diskont və
yaxud bazar qiymətlərindən asılı olaraq müəyyən edilməyən digər dəyişkən amillər istisna olmaqla, faiz
dərəcələrinin növbəti dəyişdirilmə tarixinə qədər dəyişkən faizli alətlər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini
diskont etmək üçün istifadə edilir. Bu cür mükafatlar və ya diskontlar maliyyə alətinin gözlənilən tədavül
müddəti ərzində amortizasiya edilir. Diskont dəyərinin hesablanmasına müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş
və ya alınmış effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsini təşkil edən bütün komissiyalar daxildir.
Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması. Ticarət qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə
qeydə alınır. Bütün digər maliyyə alətləri əməliyyat xərcləri də daxil olmaqla ədalətli dəyərdə qeydə alınır.
İlkin uçot zamanı ədalətli dəyər ən yaxşı olaraq əməliyyat qiyməti ilə sübut edilir. İlkin uçot zamanı yaranan
mənfəət və ya zərər yalnız ədalətli dəyər ilə əməliyyat qiyməti arasında fərq olduqda qeydə alınır. Ədalətli
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dəyər eyni maliyyə aləti ilə aparılan digər cari bazar əməliyyatlarının müşahidəsi və yaxud həmin
bazarlardan əldə edilən məlumatlara əsaslanan qiymətləndirmə üsulu ilə sübut edilir.
Qanunvericilik və ya ümumi qəbul edilmiş bazar qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təchiz
olunması nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin bütün digər alış və satışları (“müntəzəm” alış və satışlar),
Bankın maliyyə aktivini almaq və ya satmaq öhdəliyini qəbul etdiyi əməliyyat tarixində qeydə alınır. Alış
üzrə bütün digər əməliyyatlar müəssisənin həmin maliyyə aləti üzrə müqavilə tərəfi olduqda qeydə alınır.
Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması. Bank aşağıdakı hallarda maliyyə aktivlərinin
tanınmasını dayandırır: (a) aktivlər geri alındıqda və ya bu aktivlərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə
hüquqların müddəti başa çatdıqda və ya (b) Bank maliyyə aktivlərindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını
üzrə mülkiyyət hüququnu ötürdükdə və ya ötürülmə haqqında müqavilə bağladıqda və bu zaman (i) həmin
aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə başqa tərəfə ötürdükdə və ya
(ii) bu aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə ötürmədikdə və ya
saxlamadıqda, lakin, həmin aktivlər üzrə nəzarət hüququnu özündə saxlamadıqda. Nəzarət qarşı tərəfin öz
mülkiyyətində olan aktivi satış üzrə məhdudiyyətlər qoymadan əlaqəli olmayan üçüncü tərəfə satmaq üçün
praktiki imkana malik olmadığı hallarda saxlanılır.
Bank aktivdən pul vəsaitləri axınını almaq hüququnu ötürmüş və aktiv üzrə, demək olar ki, bütün risk və
səmərələri nə ötürməmiş, nə də onları özündə saxlamamışdırsa, aktiv, Bankın həmin aktivdə davam edən
iştirakı müqabilində əks etdirilir. Ötürülmüş aktiv üzrə zəmanət formasında aktivdə iştirakın davam etməsi
aktivin ilkin balans dəyəri ilə Bankdan tələb oluna biləcək maksimal ödəniş məbləğindən az olanı ilə ölçülür.
Aktivdə iştirak, ötürülmüş aktiv üzrə yazılı və/və ya satın alınmış opsion (o cümlədən ödənişlər netto-əsasla
aparılan opsion və ya analoji alət) formasında davam edirsə, Bankın davam edən iştirakının həcmi Bankın
geri ala bildiyi keçirilmiş aktivin dəyəridir. Lakin ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən aktiv üzrə yazılı putopsionu (o cümlədən ödənişlər netto-əsasla aparılan opsion və ya analoji alət) istisna təşkil edir və bu halda
Bankın davam edən iştirakının həcmi, ötürülən aktivin ədalətli dəyəri və opsionun icra qiymətindən az olanı
ilə məhdudlaşır.
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə malik
pul vəsaitlərinin əvvəlcədən məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin cüzi dəyişməsi kimi riskə
məruz qalan qoyuluşlardır. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə xarici valyutada olan nağd vəsaitlər,
xatirə sikkələri, müxbir hesabların bloklaşdırılmamış qalıqları, həmçinin overnayt depozitləri də daxil
olmaqla 3 ay və ya daha az ödəniş müddətinə malik olan depozitlər daxildir. Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir.
Ticarət qiymətli kağızları. Ticarət qiymətli kağızları qiymətlər və ya ticarət marjasında qısamüddətli
dəyişikliklər hesabına mənfəət əldə etmək məqsədilə alınmış və yaxud qısamüddətli mənfəətin əldə edilməsi
üçün faktiki olaraq istifadə edilən portfelin bir hissəsini təşkil edən maliyyə aktivləridir. Bank qiymətli
kağızları aldıqdan sonra onları qısa müddət ərzində (yəni, bir ay ərzində) satmaq niyyətində olarsa, həmin
qiymətli kağızları satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirir. Satış üçün nəzərdə tutulan
qeyri-törəmə maliyyə aktivi yaxın zamanlarda satılmaq məqsədilə saxlanılmadıqda, Bank həmin aktivi
mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxara
bilər. Kreditlər və debitor borcları kateqoriyasına aid olmayan maliyyə aktivləri yalnız qeyri-adi xarakter
daşıyan və yaxın gələcəkdə təkrarlanması az ehtimal olunan hadisə ilə bağlı yaranan nadir hallarda mənfəət
və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxarıla bilər. Bank,
kreditlər və debitor borcları anlayışına cavab verən maliyyə aktivlərini yaxın gələcəkdə və ya ödəmə
müddətinədək saxlamaq niyyətində olduqda, həmin aktivlər yenidən təsnifləşdirilə bilər.
Ticarət qiymətli kağızları ədalətli dəyərdə əks etdirilir. Ticarət qiymətli kağızları üzrə qazanılmış faizlər il
üzrə məcmu gəlir haqqında hesabatda faiz gəlirləri kimi qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərin
bütün digər komponentləri, eləcə də uçotdan silinmə nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər, məcmu gəlir
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haqqında hesabatda yarandığı dövrdə satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar üzrə xalis mənfəət və ya
zərər kimi qeydə alınır.
Kreditlər və debitor borcları. Kreditlər və debitor borcları, o cümlədən dövlətin borc öhdəliyi fəal bazarda
dövr etməyən, müəyyən və ya müəyyən edilə bilən ödənişli qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir. Onlar dərhal
və ya qısa müddətdə satılmaq üçün nəzərdə tutulmur və ticarət qiymətli kağızları və ya satıla bilən
investisiya qiymətli kağızları kimi təsnif edilmir. Kreditlər və debitor borcları effektiv faiz dərəcəsi
metodundan istifadə etməklə amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir. Kreditlər və debitor borclarının
tanınmasının dayandırılması və ya dəyərsizləşməsi, həmçinin amortizasiyası nəticəsində yaranan mənfəət və
ya zərər hesabat ilinin mənfəət və ya zərərində tanınır..
Amortizasiya edilmiş dəyərlə tanınan maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi. Maliyyə aktivinin ilkin
uçotundan sonra baş vermiş bir və ya bir neçə halın (“zərər halları”) nəticəsində yaranmış və etibarlı şəkildə
təxmin edilə bilən maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri qrupu üzrə daxil olacaq pul vəsaitlərinin məbləğinə
və ya dövrünə təsir göstərən dəyərsizləşmə üzrə zərərlər il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. Ayrıca
qiymətləndirilən maliyyə aktivi (əhəmiyyətindən asılı olmayaraq) ilə əlaqədar dəyərsizləşmə üzrə zərərin baş
verməsinə dair Bankda obyektiv dəlil olmadıqda, həmin aktiv analoji kredit riskinə malik olan maliyyə
aktivləri qrupuna aid edilir və dəyərsizləşməyə görə birlikdə qiymətləndirilir. Maliyyə aktivinin
dəyərsizləşməsi məsələsinə baxarkən Bankın nəzərə aldığı əsas amillər həmin aktivin vaxtı keçmiş statusu və
hər hansı girov təminatının realizasiya oluna bilməsidir.
Dəyərsizləşmə üzrə zərərin baş verməsinə dair obyektiv əlamətlərin mövcud olmasını müəyyən edən əsas
meyarlar aşağıda göstərilir:
-

hər hansı ödənişin doxsan gündən artıq gecikdirilməsi və bu zaman gecikdirilmiş ödənişin
hesablaşma sistemlərindəki gecikmə ilə izah edilə bilməməsi;
borcalanın əhəmiyyətli maliyyə çətinlikləri ilə üzləşməsi və bunun Bankın borcalan haqqında
maliyyə məlumatları ilə təsdiqlənməsi;
borcalanın müflisləşməsi və ya onun maliyyə strukturunun yenidən təşkil edilməsi riskinə məruz
qalması;
borcalanın kredit reytinqinin aşağı düşməsi;
müqavilənin ilkin şərtlərinin pozulması; və ya
borcalana təsir göstərən milli və ya yerli iqtisadi şəraitin dəyişməsi nəticəsində onun ödəniş
statusunda mənfi dəyişikliklərin baş verməsi;

Aktivlər üçün dəyərsizləşmə üzrə zərərlərin kollektiv şəkildə qiymətləndirilməsi məqsədilə maliyyə aktivləri
Bankın daxili kredit reytinqləri sistemi əsasında qruplara bölünür və bu zaman aktivin növü, iqtisadi sektoru,
coğrafi mövqeyi, girovun növü, ödəniş vaxtının keçib-keçməməsi və digər müvafiq amillər kimi kredit
riskinin xüsusiyyətləri nəzərə alınır.
Dəyərsizləşməyə qarşı məcmu şəkildə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri qrupundakı pul vəsaitlərinin
gələcək hərəkəti, həmin aktivlərlə bağlı müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinə, keçmişdə baş vermiş
zərər halları nəticəsində yaranacaq vaxtı keçmiş borcların həcminə dair rəhbərlikdə mövcud olan statistikaya
və vaxtı keçmiş borcların geri qaytarılması nailiyyətinə əsasən müəyyən edilir. Keçmiş dövrlərə təsir
göstərməyən cari şəraitin təsirini əks etdirmək və cari dövrdə mövcud olmayan keçmiş hadisələrin təsirini
aradan qaldırmaq məqsədilə, keçmiş illərin statistikası müşahidə edilə bilən cari məlumatlara əsasən
tənzimlənir.
Qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitləri axınının cari dəyəri maliyyə aktivinin ilkin effektiv faiz dərəcəsi ilə
diskontlaşdırılır. Kredit dəyişən faiz dərəcəsi ilə verilmişdirsə, dəyərsizləşmə zərərinin ölçülməsi üçün
diskontun dərəcəsi, cari effektiv faiz dərəcəsi olacaqdır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivləri üzrə
qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin hesablanması, girov aktivinin
özgəninkiləşdirilməsinin mümkün olub-olmamasından asılı olmayaraq, girovun alınması və satılması ilə
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bağlı məsrəflər çıxılmaqla girov aktivinin özgəninkiləşdirilməsindən irəli gələn pul vəsaitlərinin hərəkətini
əks etdirir.
İmkan yarandıqda Bank girova yiyələnmək əvəzinə amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınan maliyyə
aktivlərini dəyişdirməyə çalışır. Buna müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş ödəniş müddətlərinin uzadılması və
yeni şərtlərin razılaşdırılması daxildir. Yeni şərtlər müəyyən edildiyi təqdirdə, kredit vaxtı ötmüş hesab
olunmur. Bütün meyarların qarşılanması və gələcək ödənişlərin mümkünlüyündən əmin olmaq məqsədilə
Bank rəhbərliyi restrukturizasiya edilmiş kreditləri daim nəzərdən keçirir. Amortizasiya edilmiş dəyərlə
uçota alınan dəyərsizləşmiş maliyyə aktivi ilə bağlı şərtlərə yenidən baxılarsa və ya bu şərtlər borcalanın və
yaxud borcverənin maliyyə vəziyyətindəki çətinliklərə görə dəyişərsə, dəyərsizləşmənin uçotu şərtlərin
dəyişməsindən əvvəlki effektiv faiz dərəcəsinə əsaslanır.
Aktivin balans dəyərini effektiv faiz dərəcəsilə diskont edilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari
dəyərinə (kreditlər üzrə baş verməmiş gələcək zərərlər istisna olmaqla) silmək üçün aktivlər üçün
dəyərsizləşmə üzrə zərərlər ehtiyat hesablarında qeydə alınır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivi üzrə təxmin
edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin hesablanması girovun əldə edilməsi və satılması
xərcləri çıxılmaqla, girov nəticəsində yarana bilən (girovun olub-olmaması ehtimal edildikdə) pul
vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir.
Dəyərsizləşmə üzrə zərərin məbləği sonrakı dövrdə baş vermiş hadisəyə görə azalarsa və həmin azalma
obyektiv olaraq zərərin qeydə alınmasından sonra baş vermiş hadisəyə (məsələn, borcalanın kredit
reytinqinin artması kimi) aid edilərsə, əvvəl qeydə alınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya
zərər hesabına yaradılmış ehtiyata düzəliş etməklə bərpa edilir.
Aktivlər qaytarıla bilmədikdə onlar, aktivin və ya onun hissəsinin bərpa olunması üçün bütün zəruri
prosedurların tamamlanmasından və zərərin məbləğinin müəyyən edilməsindən sonra müvafiq zərər
ehtiyatından silinir. Əvvəllər silinmiş məbləğlərin bərpa edilməsi il üzrə mənfəət və ya zərərdə
dəyərsizləşmə üzrə zərərin azaldılması kimi uçota alınır.
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlar. Bu kateqoriyaya Bankın qeyri-müəyyən müddət ərzində saxlamaq
niyyəti olan və likvidliyin saxlanması üzrə tələblərdən asılı olaraq və ya faiz dərəcələri, valyuta məzənnələri
və ya səhmlərin qiymətinin dəyişməsi nəticəsində satıla bilən investisiya qiymətli kağızları daxildir.
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları ədalətli dəyərdə əks etdirilir. Satıla bilən borc qiymətli kağızları
üzrə faiz gəlirləri effektiv faiz metodu ilə hesablanır və il üzrə mənfəət və ya zərərdə qeydə alınır. Ədalətli
dəyərdəki dəyişikliklərin bütün digər elementləri investisiyanın tanınmasının dayandırılması və ya
dəyərsizləşməsi anınadək digər məcmu gəlirlərdə əks etdirilir. Satıla bilən qiymətli kağızlar üzrə tanınma
dayandırılarkən əvvəllər digər məcmu gəlir kateqoriyasına aid edilmiş mənfəət və ya zərər kapitaldan il üzrə
mənfəət və ya zərərə yenidən təsnifləşdirilir.
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir
və ya bir neçə halın (“zərər halları”) nəticəsində yarandıqda il üzrə mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir. Pay
qiymətli kağızların ədalətli dəyərinin onun alış dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə və ya uzun müddət ərzində
aşağı olması həmin qiymətli kağızların dəyərsizləşməsini göstərir. Alış dəyəri ilə cari ədalətli dəyər arasında
fərq kimi müəyyən edilən dəyərsizləşmə üzrə yığılmış zərər, ilkin olaraq mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən
həmin aktivin dəyərsizləşməsi üzrə zərəri çıxmaqla, digər məcmu gəlirlər kateqoriyasından il üzrə mənfəət
və ya zərərə yenidən təsnifləşdirilir. Pay alətlərinin dəyərsizləşməsi üzrə zərər bərpa edilmir və sonrakı
gəlirlər digər məcmu gəlirlər kimi qeydə alınır. Satıla bilən qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirilmiş borc
alətlərinin ədalətli dəyəri hesabat tarixindən sonrakı dövr ərzində artarsa və həmin artım obyektiv olaraq
dəyərsizləşmə üzrə zərərin mənfəət və ya zərər kimi uçota alınmasından sonra baş vermiş hadisəyə aid edilə
bilərsə, dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərər hesabına bərpa edilir.
Repo və əks-repo müqavilələri. Qarşı tərəfi faktiki olaraq kreditorun gəlirliyi ilə təmin edən qiymətli
kağızların satılması və geri alınması razılaşmaları (“repo” müqavilələri) qiymətli kağızarın təminatı üzrə
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vəsaitlərin cəlb edilməsi əməliyyatları kimi əks etdirilir. Satış və geri alış müqavilələri əsasında satılmış
qiymətli kağızların uçotu dayandırılmır. Alıcının müqavilə və ya qəbul edilmiş praktikaya uyğun olaraq
qiymətli kağızları satmaq və ya yenidən girov qoymaq hüququna malik olduğu hallardan başqa, girov
qoyulan qiymətli kağızlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda yenidən təsnifləşdirilmir. Belə hallarda
qiymətli kağızlar “repo müqavilələri üzrə debitor borclar” kimi yenidən təsnifləşdirilir. Müvafiq öhdəliklər
isə “kredit təşkilatlarına və ya müştərilərə ödəniləcək məbləğlər” sətrində əks etdirilir.
Bankı faktiki olaraq kreditor gəlirliyi ilə təmin edən geri satış müqavilələri (“əks repo”) əsasında alınmış
qiymətli kağızlar “rezident banklara verilmiş kreditlər” kimi əks etdirilir. Satış qiyməti ilə geri alış qiyməti
arasındakı fərq faiz gəliri kimi qeydə alınır və effektiv faiz metoduna əsasən əks repo müqavilələrinin
müddəti ərzində hesablanır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları. Bu kateqoriyaya Bankın ödəniş tarixinədək
saxlamaq niyyəti və imkanı olan sabit və ya müəyyən edilə bilən və müəyyən edilmiş ödəmə müddətinə
malik olan qeyri-törəmə maliyyə aktivləri daxildir. Rəhbərlik ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızları
ilkin uçot zamanı təsnifləşdirir və hər bir hesabat dövrünün sonunda bu təsnifləşdiməni yenidən nəzərdən
keçirir. Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları amortizasiya edilmiş dəyərdə əks
etdirilir.
Torpaq, tikili və avadanlıqlar. Torpaq, tikili və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və ehtiyac
yaranarsa, dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla, ilkin dəyərdə uçota alınır.
Kiçik həcmli təmir və istismar xərcləri çəkildiyi zaman xərcə silinir. Tikili və avadanlıqların əsas hissələrinin
əvəz edilməsi xərcləri uçot meyarına riayət edildikdə və əvəz edilmiş hissələrin tanınması dayandırıldıqda
kapitallaşdırılır.
Rəhbərlik, hər bir hesabat dövrünün sonunda torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə dəyərsizləşmə əlamətlərinin
mövcud olub-olmadığını qiymətləndirir. Əgər bu cür əlamətlər mövcud olarsa, rəhbərlik bərpa dəyərini
təxmin edir. Aktivin bərpa dəyəri, onun satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyərindən
daha yüksək olan dəyəridir. Aktivin balans dəyəri onun bərpa dəyərinə qədər azaldılır və dəyərsizləşmə üzrə
zərər il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. Aktivin satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və ya
onun istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilmiş təxminlərdə dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə,
əvvəlki illərdə tanınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər ləğv edilir.
Aktiin tanınmasının dayandırılması nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər, gəlirin məbləği ilə balans
dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir və il üzrə mənfəət və ya zərərə daxil edilir (digər əməliyyat gəliri
və ya digər əməliyyat xərclərinin tərkibində).
Amortizasiya. Aktiv üzrə amortizasiya onun istifadəyə hazır olduğu andan hesablanır. Torpaq və başa
çatdırılmamış tikintilər üçün amortizasiya hesablanmır. Tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya düz xətt
metoduna, yəni tikili və avadanlıqların təxmini faydalı xidmət müddəti ərzində aşağıdakı illik köhnəlmə
dərəcələrini tətbiq etməklə aktivlərin ilkin dəyərini onların qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır:
%
Binalar və qurğular
Mebel və avadanlıqlar
Kompüter və rabitə avadanlıqları
Nəqliyyat vasitələri

3
20-25
25
15

Aktiv faydalı istifadə muddətinin sonunda nəzərdə tutulan vəziyyətə uyğun olduqda, onun satışı ilə bağlı
ehtimal olunan xərclər cıxıldıqdan sonra, Bank tərəfindən əldə oluna biləcək qiymətləndirilmiş məbləğ
aktivin qalıq dəyəridir. Aktivlərin qalıq dəyəri və faydalı xidmət müddəti hər hesabat dövrünün sonunda
nəzərdən keçirilir və lazım olduqda dəyişdirilir.
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Qeyri-maddi aktivlər. Bankın bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla
əsasən kapitallaşdırılmış proqram təminatından və lisenziyalardan ibarətdir.
Proqram təminatı üzrə əldə edilmiş lisenziyalar həmin proqram təminatının alınması və tətbiq edilməsi üçün
çəkilmiş xərclərin əsasında kapitallaşdırılır. Bank tərəfindən nəzarət olunan identifikasiya edilə bilən unikal
proqram təminatı ilə birbaşa əlaqəli olan tərtibat xərcləri, çəkilmiş xərclərdən artıq olan əlavə iqtisadi səmərə
gətirəcəyi halda qeyri-maddi aktivlər kimi tanınır. Kapitallaşdırılmış xərclərə proqram təminatını tərtib edən
işçilərə sərf olunan xərclər və ümumi təsərrüfat xərclərinin müvafiq hissəsi daxildir. Proqram təminatı ilə
əlaqədar bütün digər xərclər (məsələn, texniki dəstək xərcləri) çəkildiyi zaman xərcə silinir.
Kapitallaşdırılmış proqram təminatı təxmin edilən faydalı xidmət müddəti (10 il) ərzində düz xətt metoduna
əsasən amortizasiya olunur.
Əməliyyat icarəsi. Bank icarəçi qismində çıxış etdikdə və icarə obyektlərinin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar
risk və gəlirlər icarəyə verən tərəfindən Banka ötürülmədikdə, əməliyyat icarəsi müqavilələri üzrə cəmi
ödənişlər icarə müddəti ərzində düz xətt metoduna əsasən il üzrə mənfəət və ya zərərə (icarə xərclərinə) aid
edilir.
Digər müqavilələrdə nəzərdə tutulan icarə a) müqavilənin yerinə yetirilməsi konkret aktiv və ya aktivlərin
istifadəsi ilə əlaqəli olub-olmadıqda və b) müqavilədə aktivdən istifadə hüququnun ötürülməsi nəzərdə
tutulub-tutulmadıqda ayrılır.
Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklər. Bank icarəçi qismində çıxış etdikdə və mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün
risk və faydalar Banka keçdikdə, icarəyə verilmiş aktivlər icarə münasibətlərinin yarandığı tarixdən icarəyə
verilmiş aktivlərin ədalətli dəyəri ilə minimum icarə ödənişlərinin cari dəyərindən daha aşağı olanı ilə torpaq,
tikili və avadanlıqların tərkibində qeydə alınır. Minimal icarə ödənişinin cari dəyəri hesablanarkən
diskontlaşdırma amili kimi icarə üzrə daxili faiz dərəcəsi istifadə edilir (həmin dərəcəni müəyyən etmək
mümkündürsə); əks halda Bankın borc kapitalı üzrə artan faiz dərəcəsi istifadə edilir. Hər bir icarə ödənişi
maliyyə icarəsi üzrə borc qalığından daimi faiz dərəcəsinin təmin edilməsi məqsədilə öhdəliyin yerinə
yetirilməsi və maliyyə xərcləri arasında qismən bölüşdürülür. Gələcək maliyyə xərcləri çıxılmaqla, icarə üzrə
müvafiq öhdəliklər “digər öhdəliklər” sətrinə daxil edilir. Faiz xərcləri effektiv faiz metoduna əsasən
icarənin müddəti ərzində il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir.
Əgər maliyyə icarəsi muddətinin sonunadək Bank tərəfindən mulkiyyət huququnun əldə ediləcəyinə dair
əsaslı əminlik yoxdursa, aktiv icarə muddəti və faydalı istifadə muddətindən daha qısa olanı ərzində
tamamilə amortizasiya edilir.
Çəkilmiş ilkin birbaşa xərclər aktivin bir hissəsi kimi tanınır. İcarə ödənişləri maliyyələşdirmə xərcləri və
öhdəliyin ödənilməsi arasında bölüşdürülür. Maliyyələşdirmə xərcləri icarə müddəti ərzində elə bölüşdürülür
ki, hər bir hesabat dövründə öhdəliklərin qalığına hesablanan daimi dövrü faiz dərəcəsi ilə xərclərin əks
etdirilməsi təmin edilsin.
Borc öhdəlikləri. Buraxılmış maliyyə alətləri və ya onların komponentləri o halda öhdəlik kimi təsnif edilir
ki, müqavilə razılaşmasının mahiyyəti ilə Bankın üzərinə aşağıdakı öhdəliklərdən biri qoyulsun: sahibə pul
vəsaitləri və ya digər maliyyə aktivini çatdırmaq və ya öhdəliyi müəyyən məbləğdə pul vəsaitinin və ya digər
maliyyə aktivlərinin müəyyən sayda xüsusi kapital alətlərinə mübadilə etməkdən fərqli olan yolla ödəmək.
Belə alətlərə hökumət qarşısında öhdəliklər, kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər, sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər, buraxılmış borc qiymətli kağızları, digər beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər və
Beynəlxalq Valyuta Fondu qarşısında öhdəliklər daxildir. Bu öhdəliklər ilk növbədə əməliyyat ilə birbaşa
əlaqəli olan xərcləri çıxmaqla ədalətli dəyərdə əks etdirilir. İlkin tanımadan sonra borclar amortizasiya
edilmiş dəyərlə, effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ölçülür. Gəlir və zərərlər cari ilin mənfəətində
borclar silindikdə, eləcə də amortizasiyanın hesablanması prosesində əks etdirilir.
Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması. Maliyyə öhdəliyi müvafiq öhdəlik icra edildikdə, ləğv
edildikdə və ya vaxtı başa çatdıqda tanınması dayandırılır.
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Mövcud olan bir maliyyə öhdəliyi həmin kreditor qarşısında mühüm fərqli şərtlərlə digəri ilə əvəz edildikdə
və ya mövcud öhdəliyin şərtlərinə əhəmiyyətli düzəlişlər edildikdə, belə əvəz etmə və ya düzəliş ilkin
öhdəliyin uçotdan çıxarılmasını və uçotda yeni öhdəliyin əks etdirilməsini tələb edir və müvafiq balans
dəyərlərindəki fərqlər cari ilin mənfəətində əks etdirilir.
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr. Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Qanuna və onun mərkəzi
bank kimi funksiyasına uyğun olaraq Bank tərəfindən buraxılmış kağız və metal pul nişanlarını əks etdirir.
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda nominal dəyərlə, Bankın
xəzinələrindəki pul vəsaitlərini çıxılmaqla əks etdirilir.
Əskinas və sikkələrin istehsalı üzrə məsrəflər çəkildikcə xərclərə aid edilir.
Kredit təşkilatlarının Banka qaytardıqları əskinaslar və sikkələr dövriyyədən çıxarılır və vəziyyətindən və ya
qanuni ödəniş vasitəsi statusundan asılı olaraq ya Bankın ehtiyat fondlarında saxlanılır və balansdankənar
hesablarda əks etdirilir, ya da ləğv edilir.
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər. Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər müxbir banklar tərəfindən
Banka nağd pul və ya sair aktivlər verildiyi andan qeydə alınır. Qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri
amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınır. Bank verdiyi borcları geri aldıqda, həmin borc öhdəlikləri
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir və öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı
fərq borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlir və ya xərclərə aid edilir.
Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər. Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər qeyri-törəmə maliyyə öhdəliklərini əks etdirir və amortizasiya dəyərində qeydə alınır.
Buraxılmış borc qiymətli kağızları. Buraxılmış borc qiymətli kağızlarına Bank tərəfindən buraxılan
veksellər daxildir. Buraxılmış borc qiymətli kağızları amortizasiya dəyərində əks etdirilir. Bank buraxdığı
borc qiymətli kağızlarını geri aldıqda, həmin borc öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir
və öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlirlərə
daxil edilir.
Törəmə maliyyə alətləri. Adi fəaliyyətində Bank müxtəlif törəmə maliyyə alətlərindən (misal üçün forvard
alətlərindən) istifadə edir. Belə maliyyə aktivləri ticarət məqsədləri üçün saxlanılır və ədalətli dəyərlə əks
etdirilir. Ədalətli dəyər müvafiq cari bazar və müqavilə qiymətləri və digər amillərə əsaslanan bazar
kotirovkaları və ya qiymətləndirmə modelləri əsasında müəyyən edilir. Müsbət ədalətli dəyəri olan törəmə
alətlər aktivlərin tərkibində, mənfi ədalətli dəyəri olanlar isə öhdəliklərin tərkibində əks etdirilir. Bu
alətlərdən yaranan gəlir və zərərlər, alətin xüsusiyyətindən asılı olaraq, cari ilin mənfəətində ticarət qiymətli
kağızlarla əməliyyatlar üzrə gəlirlər və ya xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis gəlirlər kimi əks etdirilir.
Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlar. Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlara qeyri-müəyyən müddət və
ya məbləğə malik olan qeyri-maliyyə xarakterli öhdəliklər daxildir. Bank keçmiş hadisələr nəticəsində
yaranan öhdəliklərə malik olduqda (hüquqi və ya işgüzar praktikadan irəli gələn) ehtiyatlar maliyyə
hesabatlarında əks etdirilir. Bu zaman, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Bankdan iqtisadi
resursların sərf olunması tələb edilə bilər və öhdəliklərin məbləği kifayət qədər dəqiq ölçülə bilər.
Nizamnamə kapitalı və kapital ehtiyatları. Bankın kapitalı onun nizamnamə kapitalından və kapital
ehtiyatlarından ibarətdir. 22 saylı Qeydə baxın.
Gəlir və xərclərin uçotu. Bütün borc alətləri üzrə faiz gəlirləri və xərcləri effektiv faiz metodundan istifadə
etməklə hesablama metodu ilə qeydə alınır. Bu metoda əsasən, faiz gəlirləri və xərclərinə müqavilə tərəfləri
arasında ödənilmiş və ya alınmış və effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi olan bütün komissiya və haqlar,
sövdələşmə xərcləri, eləcə də bütün digər mükafat və ya güzəştlər daxildir.
Effektiv faiz dərəcəsinə aid olan komissiya haqlarına maliyyə aktivinin yaradılması və ya alınması, yaxud
maliyyə öhdəliyinin (məsələn, ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, zəmanətlərin və ya girovun
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dəyərləndirilməsi və qeydə alınması, maliyyə alətinin təqdim edilməsi şərtlərinin razılaşdırılması və
sövdələşmə sənədlərinin hazırlanması haqları) buraxılması ilə əlaqədar əldə edilmiş və ya ödənilmiş
komissiya haqları daxildir. Bazar faiz dərəcələri ilə kreditlərin verilməsi üzrə öhdəlik üçün Bank tərəfindən
əldə edilmiş komissiya haqları, Bankın xüsusi kredit müqaviləsini imzalayacağı ehtimal edildikdə və kreditin
verilməsindən sonra qısa müddət ərzində onun realizasiyasını planlaşdırmadıqda effektiv faiz dərəcəsinin
tərkib hissəsi hesab edilir. Bank, kreditlərin verilməsi üzrə öhdəlikləri mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli
dəyərlə qeydə alınan maliyyə öhdəlikləri kimi təsnifləşdirmir.
Kreditlərin və digər borc alətlərinin vaxtında qaytarılması ilə bağlı şübhə yarandıqda, onlar dəyərsizləşmə
məbləğinin müəyyən edilməsi məqsədilə gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin diskontlaşdırılması üçün istifadə edilən
effektiv faiz dərəcəsi əsasında hesablanmış faiz gəlirlərini əks etdirməklə bərpa dəyərinə qədər azaldılır.
Bütün digər komissiya gəlirləri, digər gəlirlər və digər xərclər adətən göstərilməli olan ümumi xidmətlərdə
faktiki göstərilmiş xidmətlərin payı kimi müəyyən edilmiş konkret əqdin tamamlanma dərəcəsindən asılı
olaraq hesablama metodu ilə qeydə alınır. Sindikatlaşdırılmış kreditlər üzrə komissiya haqları,
sindikatlaşdırma başa çatdıqda və Bank kredit paketinin hər-hansı hissəsini özündə saxlamadıqda və ya
paketin bir hissəsini əqdin digər iştirakçıları kimi eyni effektiv faiz dərəcəsilə özündə saxladıqda gəlir kimi
əks etdirilir.
Üçüncü tərəflər üçün əqdlərin təşkili üzrə komissiya gəlirləri (məsələn, kreditlərin, səhmlərin və digər
qiymətli kağızların alınması və yaxud qeyd olunan əməliyyatlar nəticəsində əldə edilmiş müəssisələrin alqısı
və ya satışı) əqd başa çatdıqda qeydə alınır. İnvestisiya portfelinin idarə olunması və digər idarəetmə və
məsləhət xidmətləri üzrə komissiya gəlirləri xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilələrin şərtlərinə uyğun
olaraq adətən sərf edilmiş vaxta proporsional şəkildə əks etdirilir. İnvestisiya fondlarının aktivlərinin idarə
olunması üzrə komissiya gəlirləri bu cür xidmətlərin göstərildiyi dövr ərzində göstərilmiş xidmətlərə
proporsional şəkildə qeydə alınır. Eyni prinsip əmlakın idarə edilməsi, maliyyə planlaşdırması və uzun
müddət ərzində davamlı olaraq göstərilən depozitari xidmətləri üçün tətbiq edilir.
Borc öhdəlikləri üzrə xərclərin kapitallaşdırılması. Nəzərdə tutulan istifadə və ya satış üçün hazır olması
kifayət qədər vaxt tələb edən aktivin (şərtlərə cavab verən aktiv) əldə edilməsi, inşası və ya istehsalı ilə
birbaşa əlaqəli olan borc vəsaitləri üzrə xərclər kapitallaşdırmaya başlanma tarixi 1 yanvar 2009-cu il və ya
bu tarixdən sonra olarsa, həmin aktivin dəyərini təşkil edir. Borc vəsaitləri üzrə digər xərclər effektiv faiz
metodundan istifadə etməklə xərcə silinir. Bank şərtlərə cavab verən aktivlər üzrə əsaslı xərclərin
yaranmadığı təqdirdə ortaya çıxmayacaq borc vəsaitləri üzrə xərcləri kapitallaşdırır. Kapitallaşdırmaya
başlanma tarixi (a) Bankın şərtlərə cavab verən aktivlər üzrə əsaslı xərcləri yarandıqda; (b) borc vəsaitləri
üzrə xərcləri yarandıqda; və (c) aktivin nəzərdə tutulan istifadə və ya satış üçün hazırlığı üçün zəruri tədbirlər
gördükdə müəyyən edilir. Şərtlərə cavab verən aktivin nəzərdə tutulan istifadə və ya satış üçün hazırlığı ilə
bağlı bütün zəruri tədbirlər başa çatdıqda kapitallaşdırma dayandırılır.
Bank tərəfindən şərtlərə cavab verən aktivin əldə edilməsi üçün xüsusi kreditlərin cəlb edilməsi və bu cür
kreditlər hesabına əldə edilmiş vəsaitlərə müvəqqəti investisiya qoyuluşları üzrə gəlirin əldə edilməsi halları
istisna olmaqla, kapitallaşdırma üçün mövcud olan borc vəsaitləri üzrə xərclərin məbləği hesablanarkən faiz
və ya digər investisiya gəlirləri çıxılmır.
Vergilər. Bank, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq işçilərin əmək haqları üzrə vergi
agenti kimi ödəməli olduğu vergilər və sosial ödəmələr istisna olmaqla, bütün vergilərdən azaddır.
Pensiya təminatı və işçilərə digər ödənişlər üzrə öhdəliklər. Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət
pensiya təminatı sistemindən əlavə hər hansı fərdi pensiya təminatı sisteminə malik deyildir. Bundan əlavə,
Bank əmək fəaliyyəti başa çatdıqdan sonra işçilərə ödənişlər və ya hesablama tələb edən digər ödənişlər
aparmır. Bank işçilərin fərdi əmək haqlarından və hesablanmış əmək haqqı fondundan Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş həcmdə və müddətdə məcburi dövlət sosial sığorta
haqlarını tutur və onları dövlət pensiya fonduna köçürür. İşçilər təqaüdə çıxarkən pensiya təminatı üzrə bütün
ödənişlər dövlət pensiya fondları hesabına həyata keçirilir.
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Beynəlxalq Valyuta Fondunda (BVF) və digər beynəlxalq maliyyə institutlarında üzvlük. “Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin
müddəalarına uyğun olaraq Bank Azərbaycan Respublikası Hökumətinin beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında
(misal üçün, BVF, Dünya Bankı) üzvlüyü ilə bağlı əməliyyatlar, o cümlədən həmin təşkilatlara üzvlük
haqlarının ödənilməsi üzrə vasitəçisi kimi çıxış edir.
BVF beynəlxalq valyuta münasibətləri sahəsində əməkdaşlığı, valyuta sisteminin sabitliyini və nizamlı
valyuta rejimini dəstəkləmək, iqtisadi inkişafı və yüksək səviyyəli əmək məşğulluğuna şərait yaratmaq, eləcə
də ödəniş balansının tənzimlənməsini asanlaşdırmağa kömək etmək üçün ölkələrə müvəqqəti maliyyə
yardımını göstərmək məqsədilə yaradılmış beynəlxalq təşkilatdır. Prezidentin 1992-ci ildə imzaladığı
fərmana uyğun olaraq Bank Azərbaycanın BVF ilə münasibətlərində depozitor kimi, Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi isə maliyyə agenti kimi çıxış edir.
BVF resurslarının əsas mənbəyi kvotalardır (kapitalda iştirak). BVF öz resurslarını üzvü olan ölkələrdən əldə
edir. Hər bir ölkənin üzvlüyü, və ya kvotası, geniş şəkildə ölkənin iqtisadi həcmi əsasında və analoji
ölkələrin kvotalarını nəzərə almaqla müəyyən edilir. Üzvlərin kvotası BVF ilə münasibətlərin əsas maliyyə
və təşkilati aspektlərini təsvir edir.
BVF-yə ödənilən üzvlük haqqı Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə ifadə edilir və BVF-nin ilin sonuna
müəyyən etdiyi məzənnə ilə manatla yenidən hesablanır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
BVF kvotası ilə bağlı buraxdığı üzvlük kvotası və qiymətli kağızlar, Bankın aktiv və öhdəliklərini təmsil
etmədiyi üçün, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata daxil edilmir, lakin maliyyə hesabatlarına 8-ci Qeyddə
açıqlanır.
Üzv ölkələrin likvidliyini dəstəkləmək məqsədilə BVF-dən alınmış xüsusi paylaşdırmalar Bank tərəfindən
BVF ilə XBH hesablaşmaları üzrə aktiv kimi və digər tərəfdən Azərbaycan Hökuməti qarşısında öhdəlik
kimi qəbul edilmişdir.
Şərti aktivlər və öhdəliklər. Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmır, lakin iqtisadi
səmərəni əks etdirən resursların xaric olması ehtimalı zəif olduğu hal istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarına
qeydlərdə şərti öhdəlik haqqında məlumat açıqlanır. Şərti aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda
aktiv kimi tanınmır, lakin şərti aktiv, iqtisadi səmərələrin Banka daxil olacağı ehtimalı mövcud olduqda,
maliyyə hesabatlarına qeydlərdə açıqlanır.
Xarici valyutanın çevrilməsi. Bankın funksional və təqdimat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli
valyutası olan Azərbaycan Manatıdır (“AZN”).
Hazırkı maliyyə hesabatları Bankın funksional və təqdimat valyutası olan Azərbaycan Manatı ilə təqdim
edilir. Xarici valyuta ilə həyata keçirilən əməliyyatlar əvvəlcə əməliyyat tarixində rəsmi valyuta məzənnəsi
ilə funksional valyutaya çevrilir. Xarici valyutada olan monetar aktivlər və öhdəliklər hesabat dövrünün
sonuna rəsmi məzənnədən istifadə etməklə funksional valyutaya çevrilir. Xarici valyuta əməliyyatlarının
həyata keçirilməsindən yaranan müsbət və mənfi məzənnə fərqləri cari ilin mənfəət və ya zərərində “xarici
valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis gəlir/(zərər)” sətrində qeydə alınır. Xarici
valyutada ilkin dəyərlə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixə rəsmi
valyuta məzənnələrinə əsasən yerli valyutaya çevrilir. Xarici valyutada ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən
qeyri-monetar maddələr ədalətli dəyərin müəyyən edildiyi tarixdə rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən yerli
valyutaya çevrilir.
Xarici valyutada ifadə olunan əməliyyatın müqavilə məzənnəsi ilə həmin əməliyyat tarixinə rəsmi məzənnə
arasında fərqlər xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xərcləri çıxmaqla gəlirlərə daxil edilir.
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Bank hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün 31 dekabr 2010-cu il və 31 dekabr 2009-cu il
tarixlərinə olan aşağıdakı xarici valyuta məzənnələrindən istifadə etmişdir:
2010

2009

1 ABŞ dolları

0.7979 AZN

0.8031 AZN

1 Avro

1.0560 AZN

1.1292 AZN

1 Funt sterlinq

1.2377 AZN

1.2759 AZN

1 Xüsusi Borcalma Hüquqları

1.2234 AZN

1.2603 AZN

Fidusiar aktivlər. Bankın öz adından, lakin üçüncü şəxslərin tapşırığı ilə və onların hesabına saxlanılan
aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir. Bu cür əməliyyatlardan əldə edilmiş komissiya
haqları haqq və komissiya gəlirləri kimi göstərilir.
Əvəzləşdirmə. Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin maliyyə vəziyyəti
haqqında hesabata daxil edilməsi, qeydə alınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş hüquq, eləcə də əvəzləşdirməni aparmaq və ya eyni zamanda aktivi realizasiya edərək
öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər.
İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar. Əmək haqları, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial
Müdafiə Fonduna ödənişlər, məzuniyyət və bülletenlər üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində
olmayan imtiyazlar Bankın işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. Bankın yerli
qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş haqlar üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlərdən
başqa pensiya və analoji ödənişləri həyata keçirmək üçün hər hansı hüquqi və ya işgüzar praktikadan yaranan
öhdəliyi yoxdur.
Uçot təxminlərində dəyişikliklər. 2009-cu ildə Bankın əmlakı ilə bağlı əvvəlki təxminlərə yenidən baxılmış
və 1 yanvar 2010-cu il tarixindən “Binalar və qurğular” maddəsi üzrə illik köhnəlmə dərəcəsi 5%-dən 3%dək azaldılmışdır. Faydalı xidmət müddəti üzrə təxminlərdə dəyişiklik baş verməsəydi, 31 dekabr 2010-cu il
tarixində tamamlan il üzrə hesablanmış köhnəlmə məbləği 482 min AZN çox olardı.
Hesabatların təsdiqlənməsindən sonra ona dəyişikliklərin edilməsi. Bankın İdarə Heyəti hazırkı maliyyə
hesabatlarını təsdiqlədikdən sonra ona dəyişiklik etmək səlahiyyətinə malikdir.
4.

Uçot Siyasətinin Tətbiqi Zamanı Əhəmiyyətli Ehtimallar və Mülahizələr

Bank növbəti maliyyə dövrü ərzində hesabatlarda əks etdirilən məbləğlərə və aktiv və öhdəliklərin balans
dəyərinə təsir göstərən təxminlər və fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq
rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq
əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı
rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və təxminlər irəli sürür. Maliyyə hesabatlarında əks etdirilən
məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və öhdəliklərin
balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar daxildir:
Amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınan maliyyə alətlərinin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər. Bank
müntəzəm olaraq amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınan maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşməni təhlil
edir. Dəyərsizləşmə üzrə zərərin il üzrə mənfəət və ya zərərdə əks etdirilməsini müəyyən edərkən, Bank
aktivlər üzrə portfeldə konkret bir kreditin dəyərində azalmanın müşahidə edilməsindən əvvəl həmin portfel
üzrə pul vəsaitlərinin təxmin edilən hərəkətində ölçülə bilən azalmanı əks etdirən nəzərə çarpan əlamətlərin
mövcudluğunu müəyyən etmək üçün peşəkar mülahizələr irəli sürür. Bu göstəricilərə qrupdakı borcalanların
ödəniş statusunda və ya qrupdakı aktivlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar ölkə
səviyyəsində və ya yerli iqtisadi şərtlərdə mənfi dəyişikliyin olduğunu əks etdirən müşahidə edilə bilən
məlumatlar daxildir. Rəhbərlik gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlaşdırılması üçün istifadə edilən
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kredit portfelindəki aktivlər ilə analoji kredit riskinə və dəyərsizləşmə üzrə obyektiv əlamətlərə malik
aktivlər ilə əlaqədar əvvəlki ilin zərərləri haqqında məlumata əsaslanan təxminlər tətbiq edir. Gələcək pul
vəsaitləri hərəkətinin məbləğini və müddətini təxmin edərkən istifadə edilən metodologiya və mülahizələr,
təxmini və həqiqi zərərlər arasındakı hər hansı fərqi azaltmaq məqsədilə müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir.
Həqiqi və təxmini zərərlər arasında 10% artım və ya azalma olarsa, bu, müvafiq olaraq kreditlərin
dəyərsizləşməsi üzrə zərərin 1,770 min AZN (2009: 807 min AZN) artmasına və ya azalmasına gətirib çıxara
bilər. Ayrı-ayrı əhəmiyyətli kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər, kreditin ödənilməsini və müvafiq kredit
üzrə girov qoyulmuş hər hansı aktivin realizasiyasını nəzərə alaraq, həmin ayrı-ayrı kreditlər üzrə diskont
edilmiş gələcək nağd pul axınları üzrə təxminlərə əsasən hesablanır. Həqiqi zərərlər və nağd pul axınlarının
məbləği və vaxtı arasındakı fərqlərə görə yarana bilən ayrı-ayrı əhəmiyyətli kreditlər üzrə diskont edilmiş
gələcək nağd pul axınları arasında 10% artım və ya azalma olarsa, bu, müvafiq olaraq kreditlərin
dəyərsizləşməsi üzrə zərərin 4,097 min AZN (2009: 2,753 min AZN) artmasına və ya azalmasına gətirib
çıxara bilər.
Rezident banklara yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi ilə verilmiş kreditlər. Bank rezident banklara
qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər verir. Həmin kreditlər üzrə faiz dərəcələri kreditlərin verildiyi tarixdə
Bankın yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinə bərabərdir və rezident bankların kommersiya banklarından əldə
etdiyi faiz dərəcələrindən aşağıdır. Rəhbərlik bu cür maliyyə alətlərinin ilkin uçotu zamanı zərərin yaranıbyaranmaması məsələsini nəzərə almışdır. Kreditləşdirmə əməliyyatları əlaqəli olmayan tərəflərlə aparıldığına
görə, rəhbərlik bu kreditlər üzrə faizlərin bazar faiz dərəcələrinə uyğun olduğunu və müvafiq kreditlərin ilkin
uçotu zamanı hər hansı zərərin yaranmadığını hesab edir. Belə bir mülahizə irəli sürərkən rəhbərlik həmçinin
həmin maliyyə alətlərinin məbləğ və müddət baxımından spesifik olduğunu və ayrэca bazar seqmenti təєkil
etdiyini nəzərə almэюdэr. Rezident banklara verilmiş kreditlərin ümumi balans dəyəri 10 saylı Qeyddə
açıqlanır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarının dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər. Bank borc
qiymətli kağızlarına investisiyalara malikdir. Bazar şəraitində gələcək mənfi dəyişikliklər və ya əməliyyat
nəticələri investisiyaların cari balans dəyərində əks etdirilə bilməyən zərərlərə gətirib çıxararaq, gələcəkdə
dəyərsizləşmə xərclərini tələb edə bilər. Bank müntəzəm olaraq investisiyalarını nəzərdən keçirərək, dəyərin
azala bilməsini göstərən əlamətlərin olub-olmamasını müəyyən edir. Bu təhlillər gələcək hadisələrin
nəticələrinin qiymətləndirilməsini və dəyərsizləşmənin baş verməsini göstərən amillərin mövcud olubolmamasının müəyyən edilməsini tələb edir.
Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş maliyyə aktiv və
öhdəliklərinin ədalətli dəyəri fəal bazardan əldə edilə bilməyəndə, onlar riyazi modellərin işlədilməsini daxil
edən müxtəlif qiymətləndirmə mexanizmlərindən istifadə etməklə müəyyən edilir. Bu modellər üçün ilkin
verilənlər mümkün olanda müşahidə edilə bilən bazardan götürülür, mümkün olmayanda isə ədalətli
dəyərlərin müəyyən edilməsi üçün müəyyən dərəcədə mühakimələrin istifadə edilməsi tələb olunur. 31 saylı
Qeydə baxın.
Konsolidasiya edilməyən müəssisələr. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın nəzdində Azərbaycan İpoteka
Fondu (“AİF”) və yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”) fəaliyyət göstərmişdir. Bu müəssisələr
hazırkı maliyyə hesabatlarında konsolidasiya edilmir. Qanunvericilikdə tələb olunduğu kimi, Bank AİF
üzərində nəzarətçisi kimi çıxış etsə də, AİF və maliyyələşdirilməsi Bank tərəfindən həyata keçirilən MMXnın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət hüququna və onların fəaliyyətlərindən əldə edilən iqtisadi
faydalarda hüquqlara malik deyildir. Rəhbərliyin fikrincə bu iki müəssisə hazırkı maliyyə hesabatlarında
konsolidasiya edilsəydi, 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın məcmu aktivləri onun hazırkı aktivlərindən 3%
faizdən çox fərqlənməzdi.
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5.

Yeni və ya Yenidən İşlənmiş Standartların və Onlara Dair Şərhlərin Tətbiqi

(a) 1 yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minmiş standartlar
Aşağıdakı yeni standartlar və onlara dair şərhlər 1 yanvar 2010-cu il tarixindən Bank üçün qüvvəyə
minmişdir:
17 saylı BMHŞK, Nağd olmayan aktivlərin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi (1 iyul 2009-cu il və ya
bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu şərh, nağd olmayan aktivlərin səhmdarlara
dividend şəklində ödənilməsi zaman uçot qaydasını əks etdirir. Müəssisə, nağd olmayan aktivlərin dividend
şəklində səhmdarlara ödənilməsi öhdəliyini bölüşdürüləcək aktivlərin ədalətli dəyərində qiymətləndirməlidir.
Bölüşdürülmüş nağd olmayan aktivlərin silinməsindən yaranan gəlir və ya zərər müəssisə tərəfindən
dividendlər ödənildikdən sonra il üzrə mənfəət və ya zərərdə qeydə alınmalıdır. 17 saylı BMHŞK hazırkı
maliyyə hesabatlarına təsir göstərməmişdir.
18 saylı BMHŞK, Müştərilər tərəfindən təqdim edilmiş aktivlərin köçürülməsi (1 iyul 2009-cu il və ya bu
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu şərh, müştərilər tərəfindən təqdim edilmiş
aktivlərin köçürülməsini, xüsusilə aktiv anlayışının meyarlarına riayət olunması hallarını; aktivin uçotu və
ilkin uçot zamanı onun dəyərinin qiymətləndirilməsini; ayrıca identifikasiya edilə bilən xidmətlərin
(köçürülmüş aktivin əvəzində bir və ya daha çox xidmətlər) müəyyən edilməsi; gəlirin uçotu və müştərilər
tərəfindən təqdim edilmiş aktivlərin köçürülməsinin uçotu qaydasını əks etdirir. 18 saylı BMHŞK hazırkı
maliyyə hesabatlarına təsir göstərməmişdir.
27 saylı MUBS, Konsolidasiya edilmiş və fərdi maliyyə hesabatları (2008-ci ilin yanvar ayında yenidən
işlənmişdir; 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Yenidən
işlənmiş 27 saylı MUBS şirkətdən ümumi gəlirlərin baş müəssisə sahiblərinə və nəzarət olunmayan pay
sahiblərinə (bundan əvvəl “azlığın payı”) aid edilməsini tələb edir (hətta nəzarət olunmayan pay üzrə
nəticələrin kəsir olduğu təqdirdə) (əvvəlki standart əksər hallarda artıq zərərlərin baş müəssisənin sahiblərinə
aid edilməsini tələb edirdi). Bundan əlavə, yenidən işlənmiş standartda göstərilir ki, baş müəssisənin törəmə
müəssisədəki iştirak payında nəzarətin itirilməsi ilə nəticələnməyəcək dəyişikliklər səhm alətləri üzrə
əməliyyatlar kimi uçota alınsın. Standart həmçinin törəmə müəssisə üzrə nəzarətin itirilməsi nəticəsində
yaranan hər hansı mənfəət və ya zərərin müəssisə tərəfindən qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirir.
Nəzarətin itirildiyi tarixdə keçmiş törəmə müəssisədə saxlanılmış investisiyalar ədalətli dəyərlə ölçülməlidir.
Yenidən işlənmiş 27 saylı MUBS hazırkı maliyyə hesabatlarına hər hansı təsir göstərməmişdir.
3 saylı MHBS, Müəssisələrin birləşməsi (2008-ci ilin yanvar ayında yenidən işlənmişdir; alış tarixi 1 iyul
2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan birinci illik hesabat dövrünün başlanğıcı və ya sonra olan
müəssisələrin birləşməsi üçün qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS müəssisələrə nəzarət
olunmayan iştirak paylarının əvvəlki 3 saylı MHBS üsulundan (alıcının əldə edilmiş müəssisənin
identifikasiya edilə bilən xalis aktivlərində proporsional payı) istifadə etməklə və ya ədalətli dəyərlə
qiymətləndirilməsi imkanı verir. Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS müəssisələrin birləşməsində alış
metodunun tətbiqi üzrə daha ətraflı təlimat verir. Qudvilə aid olan hissənin hesablanması məqsədilə, hər bir
mərhələli alış prosesində bütün aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməsi tələbi hesabatdan
çıxarılmışdır. Bunun əvəzində alıcı müəssisələrin mərhələli birləşməsi zamanı satın alınan müəssisədə hər
əvvəlki mərhələdə sahib olduğu payını alış tarixindəki ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirməli və yaranan
gəlir və ya zərəri (əgər gəlir və ya zərər əldə edilmişdirsə) il üzrə mənfəət və ya zərər kimi əks etdirməlidir.
Alış ilə bağlı xərclər müəssisələrin birləşməsi əməliyyatından ayrıca tanınacaq və qudvil kimi yox, xərc kimi
uçota alınır. Alıcı şirkət alış tarixində alış ilə bağlı hər hansı şərti məbləğ üzrə öhdəliyi alış tarixində uçota
almalıdır. Alış tarixindən sonra bu öhdəliyin dəyərindəki dəyişikliklər qudvilin təshih edilməsi yolu ilə deyil,
tətbiq edilən digər MHBS-lərə uyğun olaraq uçota alınır. Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS yalnız bir neçə
müəssisənin iştirakı ilə müəssisələrin birləşməsini və təkcə müqavilə əsasında həyata keçirilmiş
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müəssisələrin birləşməsini əhatə edir. Yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS hazırkı maliyyə hesabatlarına hər
hansı təsir göstərməmişdir.
Qrup üzrə pul şəklində səhm əsasında ödənişlər – 2 saylı MHBS, Səhm əsasında ödənişlər standartına
dəyişikliklər (1 yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu
dəyişikliklərdə səhm əsasında ödənişlərin konsolidasiya edilmiş və ayrıca maliyyə hesabatlarında
təsnifləşdirilməsi üsulları aydın şəkildə müəyyən edilir. Həmin dəyişikliklər qüvvədən düşmüş 8 saylı
BMHŞK və 11 saylı BMHŞK-də göstərilən təlimatı əks etdirir. Bu əlavələr standart üzrə şərhdə əvvəllər
nəzərdə tutulmayan planları əhatə etmək üçün 11 saylı BMHŞK-də verilmiş təlimatı daha ətraflı açıqlayır.
Dəyişikliklərdə həmçinin standarta Əlavədə göstərilən anlayışların izahı verilir. Bu dəyişikliklər hazırkı
maliyyə hesabatlarına hər hansı təsir göstərməmişdir.
Müvafiq hecləşdirilən maddələr – 39 saylı MUBS, Maliyyə alətləri: tanınması və qiymətləndirilməsi
Standartına Dəyişiklik (1 iyul 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlərə retrospektiv
qaydada tətbiq edilməklə qüvvəyə minir). Bu dəyişiklik hecləşdirilən risk və ya nağd pul axınlarının bir
hissəsi üçün hecləşdirmə uçotunun tətbiq edilə bilməsini müəyyən edən prinsiplərin ayrı-ayrı vəziyyətlərdə
necə istifadə edildiyini göstərir. Bu dəyişiklik hazırkı maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərməmişdir.
1 saylı MHBS, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi (2008-ci ilin dekabr
ayında edilmiş dəyişikliyi nəzərə alaraq, 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan dövr üçün MHBS-yə
uyğun hazırlanmış ilk maliyyə hesabatlarına tətbiq edilir). Yenidən işlənmiş 1 saylı MHBS, istifadəçilərin
Standarta edilmiş dəyişiklikləri başa düşməsi və mənimsəməsini asanlaşdırmaq üçün əvvəlki versiyaya
edilmiş struktur dəyişikliklər ilə birlikdə öz məzmununu saxlamışdır. Yenidən işlənmiş standart hazırkı
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir.
MHBS-ni ilk dəfə tətbiq edən müəssisələr üçün əlavə istisnalar – 1 saylı MHBS-yə dəyişikliklər, MHBSnin ilk dəfə tətbiq edilməsi (1 yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə
minir). Bu dəyişikliklər tam xərc metodundan istifadə edən müəssisələrin neft və qaz aktivlərinin uçotu ilə
bağlı MHBS-ləri retrospektiv qaydada tətbiq etməkdən, həmçinin, qüvvədə olan icarə müqavilələrinə malik
olan müəssisələrin həmin müqavilələri, müəssisələrin milli uçot standartlarını tətbiq edəcəyi təqdirdə əldə
edəcəkləri nəticələr ilə eyni olduqda, 4 saylı BMHŞK 'Müqavilədə İcarə Əlamətlərinin Mövcudluğunun
Müəyyən Edilməsi” Şərhinə uyğun olaraq təsnifləşdirməkdən azad edir. Bu dəyişikliklər hazırkı maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir.
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının təkmilləşdirilməsi (2009-cu ilin aprel ayında dərc
edilmişdir; 2 saylı MHBS, 38 saylı MUBS, 9 saylı BMHŞK və 16 saylı BMHŞK-ya dəyişikliklər 1 iyul
2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir; 5 saylı MHBS, 8 saylı
MHBS, 1 saylı MUBS, 7 saylı MUBS, 17 saylı MUBS, 36 saylı MUBS və 39 saylı MUBS-yə dəyişikliklər 1
yanvar 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Təkmilləşdirmələr
aşağıdakı standartlara və onlara dair şərhlərə edilmiş əsaslı dəyişikliklər və düzəlişlərdən ibarətdir:
müəssisələr tərəfindən ümumi nəzarət olunan əməliyyatlara qoyuluşlar və birgə müəssisələrin yaradılmasının
2 saylı MHBS-yə uyğun olmadığının aydınlaşdırılması; 5 saylı MHBS və digər standartlarda satış üçün
nəzərdə tutulan uzunmüddətli aktivlər (və ya silinmə qruplarının) və ya dayandırılmış əməliyyatlar üzrə
məlumatların açıqlanması tələblərinin aydınlaşdırılması; 8 saylı MHBS-yə əsasən hesabat verilən bütün
seqmentlər üzrə cəmi aktiv və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatın hazırlanması tələbi (yalnız
bu cür məbləğlər müntəzəm olaraq rəhbər işçiyə təqdim edildikdə); müəssisənin öz pay alətləri hesabına
yerinə yetirilmiş bəzi öhdəliklərin uzunmüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilməsi üçün 1 saylı MUBS-yə
dəyişikliyin edilməsi; yalnız aktivlərin uçota alınmasına təsir göstərən xərclərin investisiya fəaliyyəti kimi
təsnifləşdirilməsi üçün 1 saylı MUBS-yə dəyişikliyin edilməsi; hətta lizinq müddətinin sonunda torpaq üzrə
mülkiyyət hüququnu ötürmədən, bəzi uzunmüddətli torpaq lizinqlərinin 17 saylı MUBS-yə uyğun olaraq
maliyyə lizinqi kimi təsnifləşdirilməsi; müəssisənin prinsipal və ya agent qismində fəaliyyət göstərməsini
müəyyən etmək üçün 18 saylı MUBS-də əlavə təlimatın verilməsi; gəlir yaradan vahidin aktivlərin
birləşməsindən əvvəl əməliyyat seqmentindən artıq olmayacağının 36 saylı MUBS-da aydınlaşdırılması;
müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlərin ədalətli dəyərinin
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qiymətləndirilməsi ilə bağlı 38 saylı MUBS-yə dəyişikliyin edilməsi; (i) müəssisələrin birləşməsi ilə
nəticələnə bilən opsion müqavilələrinin 39 saylı MUBS-yə daxil edilməsi, (ii) nağd pul axınlarının
hecləşdirilməsi alətləri üzrə gəlir və ya zərərin səhmdar kapitalından il üzrə mənfəət və ya zərərə
köçürülməsi müddətinin aydınlaşdırılması və (iii) hətta opsion icra edilərkən borcverənə dəymiş zərər
borcalan tərəfindən ödənildikdə, qabaqcadan ödəniş opsionunun əsas müqavilə ilə sıx əlaqəli olduğunu
göstərmək üçün 39 saylı MUBS-yə dəyişikliyin edilməsi; ümumi nəzarət olunan əməliyyatlar zamanı əldə
edilmiş müqavilələrdəki əlavə elementli törəmələr və birgə müəssisələrin yaradılmasının 9 saylı BMHŞK-a
uyğun olmadığının aydınlaşdırılması; və hecinq alətlərinin özü hecləşdirilən xarici müəssisə tərəfindən
saxlanıla bilməməsi haqqında məhdudiyyətin 16 saylı BMHŞK-dan çıxarılması. Bundan əlavə, törəmə
müəssisə üzərində nəzarətin itirildiyi halda 5 saylı MHBS-yə əsasən maddələrin “satış üçün nəzərdə tutulan”
kimi təsnifləşdirilməsini nəzərdə tutan 2008-ci ilin may ayında Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarının İllik Təkmilləşdirilməsi çərçivəsində dərc edilmiş dəyişikliklər 1 iyul 2009-cu il və ya bu
tarixdən sonra başlaya illik dövrlər üçün qüvvəyə minir. Bu dəyişikliklər hazırkı maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir.
Yuxarıda başqa cür göstərilmədikdə, hazırkı dəyişikliklər və şərhlər Bankın maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir.
24 saylı MUBS, Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar standartına dəyişiklik (2009-cu ilin noyabr ayında dərc
edilmişdir və 1 yanvar 2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 24 saylı
MUBS 2009-cu ildə yenidən nəzərdən keçirilmiş və nəticədə: (a) əlaqəli tərəf anlayışı sadələşdirilmiş, onun
mənası dəqiqləşdirilmiş və uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmışdır və (b) dövlət müəssisələr barədə
açıqlamaların təqdim edilməsi ilə bağlı tələblər qismən azad edilmişdir. Bank 24 saylı MUBS-yə edilmiş
dəyişiklikləri vaxtından əvvəl qəbul etmişdir. Buna baxmayaraq, Bank yenidən işlənmiş 24 saylı MUBS-də
nəzərdə tutulan minimal tələblərdən artıq olan məlumat açıqlamaq qərarına gəlmişdir. 33 saylı Qeydə baxın.
6. Yeni Uçot Qaydaları
Bankın 1 yanvar 2011-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün məcburi
xarakter daşıyan və ya Bank tərəfindən əvvəllər tətbiq edilməyən bəzi yeni standartlar və onlara dair şərhlər
dərc olunmuşdur.
Səhm emissiyalarının təsnifləşdirilməsi – 32 saylı MUBS-yə dəyişiklik (8 oktyabr 2009-cu il tarixində dərc
edilmişdir; 1 fevral 2010-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu
dəyişiklik xarici valyutada ifadə olunan müəyyən səhm emissiyaları üzrə daxilolmaları maliyyə törəmələri
kimi təsnifləşdirilməkdən azad edir. Bank bu dəyişikliklərin onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edəcəyini gözləmir.
19 saylı BMHŞK, Maliyyə öhdəliklərinin pay alətləri ilə ödənilməsi (1 iyul 2010-cu il və ya bu tarixdən
sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu şərh müəssisənin borc öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
üzrə şərtləri yenidən nəzərdən keçirdiyi və nəticədə borclu tərəfin qarşı tərəfə pay alətlərinin buraxılması
hesabına öhdəliyin yerinə yetirildiyi hallarda uçot qaydasını müəyyən edir. Gəlir və ya zərər pay alətlərinin
ədalətli dəyərinin borc öhdəliyinin balans dəyəri ilə müqayisəsi əsasında mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir.
Bank 19 saylı BMHŞK-nin onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəyini gözləmir.
Minimal maliyyələşdirmə tələbləri həcmində qabaqcadan ödənişlər – 14 saylı BMHŞK-ə Dəyişiklik
(1 yanvar 2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu dəyişiklik yalnız
müəyyən edilmiş ödənişlərdən ibarət pensiya planları çərçivəsində minimal ödənişləri həyata keçirməli olan
müəssisələrə aid edildiyi üçün məhdud təsirə malikdir. Dəyişiklik həmçinin, minimal maliyyələşdirmə
tələblərinin tətbiq edildiyi pensiya planları üzrə könüllü ödənişlər ilə bağlı 14 saylı BMHŞK-nin nəzərdə
tutulmayan nəticələrini aradan qaldırır. Bank bu dəyişikliklərin onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edəcəyini gözləmir.
MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələrin 7 saylı MHBS-yə uyğun olaraq müqayisəli məlumatları
açıqlamaq tələbindən məhdud həcmdə azad edilməsi – 1 saylı MHBS-yə Dəyişiklik (1 iyul 2010-cu il və ya
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bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu dəyişiklik MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən
müəssisələri 2009-cu ilin mart ayında 7 saylı MHBS “Maliyyə Alətləri: Məlumatların Açıqlanması”
Standartına edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq müqayisəli məlumatları açıqlamaq tələbindən azad edir. 1
saylı MHBS-yə edilmiş bu dəyişiklik MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələri 7 saylı MHBS-yə edilmiş
düzəlişləri tətbiq edərkən istifadə olunan eyni azadolmalar ilə təmin edir. Bank bu dəyişikliklərin onun
maliyyə hesabatlarına hər hansı təsirini gözləmir.
9 saylı MHBS, “Maliyyə Alətləri Hissə 1: Təsnifləşdirmə və Qiymətləndirmə”. 2009-cu ilin noyabr ayında
dərc edilmiş 9 saylı MHBS 39 saylı MUBS-də maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
bölmələrini əvəz edir. Onun əsas fərqləri aşağıda göstərilir. 2010-cu ilin oktyabr ayında 9 saylı MHBS
yenidən işlənmişdir. Yenidən işlənmiş 9 saylı MHBS maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsini və
qiymətləndirilməsini əhatə edir. Bu Standartın əsas fərqləri aşağıda göstərilir:
•

Maliyyə aktivləri iki qiymətləndirmə kateqoriyasında təsnifləşdirilməlidir: ilkin qiymətləndirmədən
sonra ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən aktivlər və ilkin qiymətləndirmədən sonra amortizasiya edilmiş
dəyərlə qiymətləndirilən aktivlər. Təsnifləşdirmə ilə bağlı qərar ilkin uçot zamanı qəbul edilməlidir.
Təsnifləşdirmə, müəssisənin maliyyə alətlərinin idarə edilməsi üzrə biznes modeldən və alət üzrə nağd
pul axınlarının xüsusiyyətindən asılıdır.

•

Maliyyə aləti yalnız borc aləti olduqda ilkin qiymətləndirmədən sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə
qiymətləndirilir. Eyni zamanda bu aktiv aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: (i) müəssisənin biznes
modelinin məqsədi aktivi saxlamaq yolu ilə onun yaratdığı nağd pul axınlarını əldə etməkdən ibarətdir
və (ii) aktivin yaratdığı nağd pul axınları yalnız əsas məbləği və faiz ödənişlərini əks etdirir (yəni,
maliyyə aləti yalnız ‘kreditin ən sadə xüsusiyyətlərinə’ malikdir). Bütün digər borc alətləri mənfəət və ya
zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməlidir.

•

Bütün pay alətləri ilkin qiymətləndirmədən sonra ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməlidir. Satış üçün
nəzərdə tutulan pay alətləri mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməli və əks
etdirilməlidir. Bütün digər pay qoyuluşları ilə bağlı ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirmə üzrə
realizasiya edilməmiş və realizasiya edilmiş gəlir və zərərlərin mənfəət və ya zərər kimi deyil, digər
məcmu gəlirlər kateqoriyasında uçota alınması üçün ilkin uçot zamanı yekun seçim edilə bilər. Ədalətli
dəyərlə yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlir və xərclər mənfəət və ya zərərə aid edilmir. Bu seçim hər bir
maliyyə aləti üçün fərdi qaydada tətbiq edilə bilər. Dividendlər, investisiya üzrə gəlirləri əks etdirdiyinə
görə mənfəət və ya zərər hesabında göstərilməlidir.

•

Maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 39 saylı MUBS-nin əksər
tələbləri dəyişdirilmədən 9 saylı MHBS-yə köçürülmüşdür. Əsas dəyişiklik mənfəət və ya zərər
vasitəsilə ədalətli dəyərdə qeydə alınan maliyyə öhdəlikləri kateqoriyasına aid edilmiş daxili kredit riski
üzrə dəyişikliklərin effektinin müəssisələr tərəfindən digər məcmu gəlirlərin tərkibində açıqlanması
tələbindən ibarətdir.

9 saylı MHBS 1 yanvar 2013-cü il tarixindən məcburi şəkildə tətbiq edilir, lakin həmin standartın bu tarixdən
əvvəl tətbiqinə icazə verilir. Hazırda Bank bu standartın tətbiqi nəticələrini, onun maliyyə hesabatlarına
təsirini və tətbiq olunma tarixini nəzərdən keçirir.
Məlumatların açıqlanması – Maliyyə aktivlərinin ötürülməsi – 7 saylı MHBS-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin
oktyabr ayında dərc edilmişdir və 1 iyul 2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün
qüvvəyə minir). Bu dəyişiklik maliyyə aktivlərinin ötürülməsi zamanı yaranan riskin həcminə dair
məlumatların əlavə açıqlanmasını tələb edir. Həmin dəyişiklik şirkətin balansında olan qarşı tərəfə ötürülmüş
maliyyə aktivlərinin növləri üzrə aşağıdakı məlumatların açıqlanması tələbini əhatə edir: aktivlə bağlı risk və
faydaların xarakteri, dəyəri və təsviri. Eyni zamanda istifadəçiyə aktivlə bağlı maliyyə öhdəliyinin həcmini,
eləcə də maliyyə aktivi və onunla bağlı maliyyə öhdəliyi arasında qarşılıqlı əlaqəni anlamaq imkanı yaradan
məlumatların açıqlanması zəruridir. Aktivin uçotu dayandırıldıqda, lakin şirkətin hələ də müəyyən risklərə
məruz qaldığı və ötürülmüş aktivlə bağlı müəyyən faydalar əldə etmək iqtidarında olduğu təqdirdə, belə
riskin həcminin istifadəçiyə aydın olması üçün əlavə məlumatların açıqlanması tələb olunur. Hazırda Bank
yenidən işlənmiş standartın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
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Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının təkmilləşdirilməsi (2010-cu ilin may ayında dərc
edilmişdir və 1 yanvar 2011-ci il tarixindən qüvvəyə minir). Təkmilləşdirmələr aşağıdakı standartlara və
onlara dair şərhlərə edilmiş əsaslı dəyişikliklər və izahatlardan ibarətdir: yenidən işlənmiş 1 saylı MHBS-yə
uyğun olaraq: (i) əvvəlki mühasibat qaydalarına uyğun olaraq hesablanmış balans dəyəri əsas vəsaitlər və qeyrimaddi aktivlər üzrə hər bir maddənin şərti hesablanmış dəyəri kimi istifadə edilə bilər (əgər həmin maddə
əmsalların tənzimlənməsi tələbi ilə üzləşən əməliyyatlarda istifadə edilmişdirsə) (ii) müəyyən hadısənin
nəticəsində yaranmış yenidən qiymətləndirmə MHBS-yə uyğun hazırlanmış ilk maliyyə hesabatlarının əhatə
etdiyi dövr ərzində baş verməsindən asılı olmayaraq, əsas vəsaitlərin şərti hesablanmış dəyəri kimi istifadə
oluna bilər və (iii) MHBS-ni ilk dəfə tətbiq edən müəssisələr MHBS-yə uyğun birinci aralıq hesabatı ilə
MHBS-yə uyğun birinci maliyyə hesabatları arasındakı müddət ərzində öz uçot siyasətinə və 1 saylı MHBS-də
nəzərdə tutulan istisnalara dəyişiklik edərsə, həmin dəyişiklikləri izah etməlidir; yenidən işlənmiş 3 saylı
MHBS-yə uyğun olaraq (i) mövcud iştirak paylarını əks etdirməyən və müəssisənin likvidasiyası halında xalis
aktivlərdə proporsional həcmdə pay əldə etmək hüququ verməyən nəzarət olunmayan iştirak payı ədalətli
dəyərlə qiymətləndrilməlidir (MHBS-də başqa qiymətləndirmə üsulu nəzərdə tutulamdığı halda), (ii)
müəssisələrin birləşməsi nəticəsində dəyişdirilməmiş və ya könüllü şəkildə dəyişdirilmiş səhm əsasında ödəniş
şərtlərinə dair tövsiyələrin verilməsi və (iii) yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS-nin (2008-ci ilin yanvar ayında
dərc edilmişdir) qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl baş vermiş müəssisələrin birləşməsi nəticəsində yaranan şərti
ödənişlərin 3 saylı MHBS-nin əvvəlki versiyasının tələblərinə uyğun olaraq nəzərə alınması göstərilməlidir;
yenidən işlənmiş 7 saylı MHBS məlumatların açıqlanması sahəsində bəzi tələbləri dəqiqləşdirir, o cümlədən (i)
maliyyə risklərinin xarakteri və səviyyəsi barədə məlumatının keyfiyyət və kəmiyyət acıqlamalarının qarşılıqlı
əlaqəsinə xüsusi diqqət yetirilir (ii) şərtlərinə yenidən baxılmış və əks təqdirdə vaxtı keçmiş və ya
dəyərsizləşmiş maliyyə aktivlərinin balans dəyərinin açıqlanması tələb olunmur (iii) girov təminatının ədalətli
dəyəri ilə bağlı məlumatların açıqlanması tələbi onun maddi təsirinin açıqlanmasına dair daha ümumi tələb ilə
əvəzləşdirilmişdir; (iv) müəssisənin hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş məbləği yox, hesabat tarixinə istifadə
hüququndan məhrum edilmiş girov təminatının məbləğini açıqlaması aydınlaşdırılır; yenidən işlənmiş 1 saylı
MUBS səhmdar kapitalındadəyişikliklər haqqında hesabatın təqdim edilməsi və məzmunu ilə bağlı tələbləri əks
etdirir (Bank bu dəyişikliyi vaxtında əvvəl qəbul etmişdir); yenidən işlənmiş 27 saylı MUBS (2008-ci ilin
yanvar ayında edilmiş dəyişiklikləri nəzərə alaraq) bu standarta edilmiş dəyişikliklər nəticəsində 27 saylı
MUBS, 28 saylı MUBS və 31 saylı MUBS standartlarında yaranan dəyişikliklər ilə bağlı keçid qaydalarını
aydınlaşdırır; yenidən işlənmiş 34 saylı MUBS-də yığcam aralıq maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı olan
əhəmiyyətli hadisələr və əməliyyatlara dair əlavə nümunələr, o cümlədən ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə
iyerarxiyasının səviyyələri arasında yerdəyişmələr, maliyyə aktivlərinin təsnifatındakı dəyişikliklər və ya
müəssisənin maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinə təsir göstərən faəliyyət şəraiti və iqtisadi vəziyyətdəki
dəyişikliklər əks etdirilir; və yenidən işlənmiş 13 saylı BMHŞK emükafatlandırma ilə bağlı ödənişlərin ədalətli
dəyərinin qiymətləndirilməsi üsulunu müəyyənləşdirir. Bank 5 saylı Qeyddə göstərildiyi kimi bu dəyişikliklərin
onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəyini gözləmir.
Əsas aktivlərin balans dəyərinin ödənilməsi – 12 saylı MUBS-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin dekabr ayında
dərc edilmişdir və 1 yanvar 2012-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu
dəyişiklik ədalətli dəyərlə uçota alınan investisiya mülkiyyətinin dəyərinin satış hesabına tam şəkildə
ödənilməsi ilə bağlı təkzib edilməz ehtimal irəli sürür. Həmin ehtimal investisiya mülkiyyətinin satış
nəticəsində deyil, onun müəyyən dövr ərzində istifadə edilməsi nəticəsində praktiki olaraq bütün iqtisadi
faydaların əldə edilməsinə yönəldilən biznes modeli çərçivəsində saxlanıldığı halda təkzib edilir. 16 saylı
MUBS-yə uyğun olaraq yenidən qiymətləndirmə modeli ilə qiymətləndirilən amortizasiya edilməyən
aktivlərlə bağlı analoji məsələləri nəzərdə tutan Şərhlər üzrə Daimi Komitənin (ŞDK) 21 saylı Şərhi
“Mənfəət Vergisi - Yenidən Qiymətləndirilmiş Amortizasiya Edilməyən Aktivlərin Ödənilməsi” ədalətli
dəyərlə qiymətləndirilən investisiya mülkiyyətinin 12 saylı MUBS-dən çıxarılmasından sonra bu standarta
daxil edilmişdir.
Hiperinflyasiya iqtisadiyyatı və MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələr üçün dəqiq müəyyən edilmiş
tarixlərin ləğv edilməsi – 1 saylı MHBS-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin dekabr ayında dərc edilmişdir və 1 iyul
2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Hiperinflyasiya ilə bağlı olan
hazırkı dəyişiklik müəyyən müddət ərzində hiperinflyasiya iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən
müəssisənin MHBS-yə uyğun maliyyə hesabatlarının təqdimatını bərpa etdiyi və ya belə hesabatları ilk dəfə
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təqdim etdiyi hallar üçün əlavə istisna yaradır. Bu istisna müəssisələrə aktiv və öhdəlikləri ədalətli dəyərlə
qiymətləndirmək və MHBS-yə uyğun hazırlanmış açılış maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda həmin aktiv
və öhdəliklərin ədalətli dəyərini təxmin edilən dəyər qismində istifadə etmək imkanı yaradır.
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası (MUBSŞ) maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilə bağlı bir
istisna və bir azadetmə üzrə müəyyən edilmiş tarixlərə istinadların aradan qaldırılması məqsədilə 1 saylı
MHBS-yə dəyişikliklər etmişdir. Birinci dəyişikliyə əsasən MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələr uçotun
dayandırılması ilə bağlı MHBS-nin tələblərini 1 yanvar 2004-cü il tarixindən deyil, perspektiv olaraq MHBSyə keçid tarixindən yerinə yetirməlidir. İkinci dəyişiklik ədalətli dəyəri ilkin uçot zamanı qiymətləndirmə
metodlarının vasitəsilə müəyyən edilən maliyyə aktivləri və öhdəliklərinə aiddir və müvafiq metodun 25
oktyabr 2002-ci il tarixindən və ya 1 yanvar 2004-cu il tarixindən deyil, perspektiv olaraq MHBS-yə keçid
tarixindən tətbiq edilməsinə icazə verir. Bu, MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələrin MHBS-yə keçid
tarixindən əvvəlki dövrlər üçün bəzi maliyyə aktiv və öhdəliklərinin ədalətli dəyərini ilkin uçot zamanı
müəyyən etməyəcəyini bildirir. Həmin dəyişiklikləri əks etdirən düzəlişlər də 9 saylı MHBS-yə daxil
edilmişdir. Bank bu dəyişikliklərin onun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəyini gözləmir.
Yuxarıda qeyd olunan yeni standartlar və şərhlərin Bankın maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsiri
gözlənilmir.
7.

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Nağd pul
Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər

105,849
3,657,606

105,207
2,882,237

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

3,763,455

2,987,444

31 dekabr 2010-cu il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə beynəlxalq miqyasda tanınmış İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (“İƏİT”) daxil olan iki ölkənin bankında yerləşdirilmiş 3,335,107 min AZN
məbləğində vəsait daxildir (31 dekabr 2009-cu il: beynəlxalq miqyasda tanınmış İƏİT-yə daxil olan iki
ölkənin bankında yerləşdirilmiş 2,820,164 min AZN).
31 dekabr 2010-cu il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili
aşağıdakı cədvəldə Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin
ən aşağı olanı üzrə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyri-rezident
kredit
təşkilatlarında
yerləşdirilmiş
vəsaitlər

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli
- AA- reytinqindən AA+ reytinqinə qədər
- A- reytinqindən A+ reytinqinə qədər

3,205,276
229,262
223,068

3,205,276
229,262
223,068

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,
nağd pul çıxılmaqla

3,657,606

3,657,606
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31 dekabr 2009-cu il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili
aşağıdakı cədvəldə Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin
ən aşağı olanı üzrə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyri-rezident
kredit
təşkilatlarında
yerləşdirilmiş
vəsaitlər

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli
- AA- reytinqindən AA+ reytinqinə qədər
- A- reytinqindən A+ reytinqinə qədər
- Reytinqsiz

2,874,195
6,035
66
1,941

2,874,195
6,035
66
1,941

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,
nağd pul çıxılmaqla

2,882,237

2,882,237

Aşağıda pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata daxil edilməyən və pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin istifadəsini tələb etməyən maliyyələşdirmə əməliyyatı göstərilmişdir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Nağdsız şəkildə maliyyələşdirmə əməliyyatları
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin borc öhdəliyi
formasında kapital qoyuluşu

-

209,517

Nağdsız şəkildə maliyyələşdirmə əməliyyatları

-

209,517

2009-cu ildə Bankın nağdsız şəkildə həyata keçirdiyi əməliyyat Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin nominal dəyəri 255,400 min AZN olan faiz hesablanmayan borc öhdəliyi formasında kapital
qoyuluşu ilə təmsil olunmuşdur. 22 saylı Qeydə baxın.
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin faiz dərəcəsi, valyuta və coğrafi təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
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8.

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Hesablaşmalar
Min Azərbaycan Manatı ilə

Aktivlər
Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə əmanətlər
Öhdəliklər
BVF-nin cari hesabları
BVF-dən alınmış kreditlər:
Yoxsulluğun Azaldılması və İnkişaf Mexanizmi (YAİM)
XBH paylaması:
Ümumi paylanma
Xüsusi paylanma
Cəmi XBH paylaması
BVF qarşısında cəmi öhdəliklər
Balansdan kənar qalıqlar:
BVF-dəki kvota
BVF-dəki kvota üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar

31/12/2010

189,638

31/12/2009

191,284

656

656

37,792

49,273

146,038
41,962
188,000

150,404
43,228
193,632

226,448

243,561

194,538
(194,538)

192,917
(192,917)

XBH ilə əmanətlər. XBH ilə əmanətlərə BVF-dən kreditlərin alınması və hesablaşmaların aparılması
məqsədilə istifadə edilən BVF-də yerləşən cari hesab daxildir. XBH ilə əmanətlərlə bağlı hesablanmış faiz
aparıcı pul bazarlarında qısamüddətli bazar faiz dərəcələri əsasında hər həftə BVF tərəfindən müəyyən edilən
dərəcələr istifadə etməklə hesablanır. 2010-cu il ərzində orta illik dərəcə 0.29% (2009: 0.4%) təşkil etmişdir.
BVF-nun cari hesabları. Bankda BVF ilə xüsusi məqsədlər üçün iki ayrıca hesab aparılır: BVF-nin 1 saylı
və BVF-nin 2 saylı hesabları. BVF-nin 1 saylı hesabı BVF-nin əməliyyatları üzrə bağlanmış əqdlər üzrə
komissiyaların ödənilməsi, BVF-nin 2 saylı hesabı isə BVF əməkdaşlarının üzv ölkə ərazisində təsərrüfat
məsrəflərini qarşılamaq üçün istifadə edilir.
BVF-dən alınmış kreditlər. BVF-dən alınmış borc vəsaiti illik 0.5% (31 dekabr 2009: 0.5%) faiz hesablanan
və ilkin ödəmə müddəti on ilədək olan bir kreditdən ibarətdir. Ödəmə müddəti 2015-ci ildə başa çatan həmin
borc vəsaiti XBH ilə ifadə edilir. BVF tərəfindən verilmiş kreditlərin saxlanmasında Bank depozitari rolunda
çıxış edir. Bankda saxlanılan borc vəsaitlərinin ödənilməsi üçün hüquqi öhdəlik Azərbaycan Republikasının
Hökümətinə aiddir və kredit Bank tərəfindən Hökümət qarşısında öhdəlik kimi uçota alınır.
XBH paylanması. XBH paylaşdırmaları BVF-nin qərarı ilə üzv ölkələrə şərtsiz XBH ilə verilmiş
məbləğlərdir. Ümumi XBH paylaşdırmaları 28 avqust 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Paylaşdırma
BVF-nin üzv ölkələrinin valyuta ehtiyatlarını tamamlamaqla qlobal iqtisadi sistemin likvidliyinin təmin
edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Ümumi XBH paylaşdırması BVF üzvlərinə onların mövcud BVF kvotalarına
uyğun olan nisbətlərlə aparılmışdır. Ayrıca olaraq, 10 avqust 2009-cu ildə qlobal likvidliyi dəstəkləmək
məqsədilə BVF-nin Razılaşma Maddələrinə xüsusi birdəfəlik XBH paylaşdırmasını nəzərdə tutan Dördüncü
düzəliş qüvvəyə minmişdir. Düzəlişə uyğun olaraq BVF üzvlərinə, o cümlədən Azərbaycana, 9 sentyabr
2009-cu il tarixində xüsusi paylaşdırma aparılmışdır. Üzvlər və nəzərdə tutulmuş mülkiyyətçilər XBH
paylamalarından BVF ilə əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə edə bilərlər. Bank paylamanı Azərbaycan
Republikasının Höküməti qarşısında valyuta öhdəliyi kimi uçota almışdır..
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BVF kvotası və BVF kvotası üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar. 25 yanvar 1999-cu il tarixindən sabit qalmış
160.9 milyon Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) məbləğində BVF kvotası Azərbaycan Respublikasının
BVF-də üzvlük haqqından ibarətdir. Bu məbləğə təminat olaraq Azərbaycan Respublikasının Hökuməti
tərəfindən qiymətli kağız buraxılmış və Bank tərəfindən BVF-nin xeyrinə saxlanılır.
9.

Ticarət Qiymətli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Korporativ istiqrazlar
ABŞ Xəzinədarlıq notları
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar
Agentlik notları
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları
Dövlət istiqrazları
Regional nümayəndəlik notları
İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar

264,783
165,674
98,310
96,764
66,662
58,376
4,015
123

34,578
255,846
20,644
29,672
86,821
6,441

Cəmi ticarət qiymətli kağızları

754,707

434,002

31/12/2010
İllik %
Korporativ istiqrazlar
ABŞ Xəzinədarlıq notları
Beynəlxalq maliyyə
qurumları tərəfindən
buraxılmış notlar
Agentlik notları
Böyük Britaniyanın
Xəzinədarlıq notları

0.36% - 5.25%
0.38% - 4.88%
3 aylıq LIBOR,
2% - 5%

Dövlət istiqrazları
Regional nümayəndəlik
notları
İpoteka ilə təmin edilmiş
qiymətli kağızlar

31/12/2009
Ödəmə
müddəti

Ödəmə
müddəti
2010 – 2014
2010 – 2011
2010 – 2012

2011 - 2013
2011 - 2013

0.3% - 5.4%
0.8% - 4.9%
3 aylıq
LIBOR+0.75%,
0.2% - 6.5%
9%

3 aylıq LIBOR 0.05%, 0.73% 6.5%

2011 - 2015

0.03% - 6.5%

2010 – 2022

0.73%
5.50% - 6.50%

2012
2033 - 2035

0.3% - 6.5%

2010 - 2035

0.49% - 5.35%
2.25% - 9%

2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2014

İllik %

2010

Korporativ istiqrazlar ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə ifadə edilmiş maliyyə korporasiyaları tərəfindən
buraxılmış və Bankın xarici menecerləri tərəfindən saxlanılan və idarə edilən qiymətli kağızlardır.
ABŞ Xəzinədarlıq notları ABŞ dolları ilə ifadə edilmiş, ABŞ hökuməti tərəfindən buraxılmış və yarımillik
kupon
ödənişlərini aparmaqla, beynəlxalq maliyyə bazarlarında alınıb-satılan notlardır. Həmin qiymətli kağızlar
Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
və digər təşkilatların buraxdığı notlardır və Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.
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Agentlik notlar ABŞ dolları və Avro ilə ifadə edilmiş və ABŞ-nın və Avropa-nın maliyyə agentlikləri
tərəfindən buraxılmış və Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları BB funt sterlinqi ilə ifadə edilmiş, Böyük Britaniyanın hökuməti
tərəfindən buraxılmış və yarımillik kupon ödənişlərini aparmaqla, beynəlxalq maliyyə bazarlarında alınıbsatılan notlardır. Həmin qiymətli kağızlar Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən saxlanılır və idarə
edilir.
Dövlət istiqrazları xarici dövlətlər tərəfindən buraxılmış və Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılan
və idarə edilən qiymətli kağızlardır.
Regional nümayəndəlik notları ABŞ doları ilə ifadə edilərək Kanadanın Regional nümayəndəliyi tərəfindən
buraxılmış və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.
İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar ABŞ dolları və Avro ilə ifadə edilmiş, Avropa və ABŞ-ın maliyyə
təşkilatları tərəfindən buraxılmış və Bankın xarici menecerləri tərəfindən saxlanılan və idarə edilən qiymətli
kağızlardır.
Ticarət qiymətli kağızlarının müəyyən edilmiş investisiya qaydalarına uyğun olaraq idarə edilməsi məqsədi
ilə Bank etibarlı menecerlərdən istifadə edir və bunların hamısının daimi yaşayış yeri IƏIT ölkələridir.
Ticarət qiymətli kağızları ədalətli dəyərlə uçota alınır və bu eyni zamanda kredit riski ilə bağlı silinməni əks
etdirir. Ticarət qiymətli kağızları əsasən Bloomberg agentliyinin kotirovkalarından istifadə edilməklə,
müşahidə edilə bilən bazar məlumatlarına əsasən müəyyən edilmiş ədalətli dəyərlə əks etdirildiyinə görə
Bank dəyərsizləşmə əlamətlərini təhlil etmir və ya onlara nəzarət etmir.

İpoteka ilə təmin
edilmiş qiymətli
kağızlar

66,662
-

36,822
3,229
3,486
14,839

4,015
-

123
-

726,324
3,229
10,315
14,839

Cəmi borc
ticarət
qiymətli
kağızları

264,783

165,674

98,310

96,764

66,662

58,376

4,015

123

754,707

Cəmi

Regional nümayəndəlik notları

93,950
2,814
-

Dövlət istiqrazları

98,310
-

Böyük Britaniyanın
Xəzinə-darlıq notları

165,674
-

Agentlik notları

264,783
-

Beynəlxalq maliyyə
qurumları tərəfindən
buraxılmış notlar

ABŞ Xəzinədarlıq
notları

Vaxtı
keçməmiş və
dəyərsizləşmə
miş (ədalətli
dəyərlə)
- AAA
- AA+
- AA
- A+

Min Azərbaycan
Manatı ilə

Korporativ istiqrazlar

31 dekabr 2010-cu il tarixinə borc ticarət qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard and
Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:
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ABŞ Xəzinədarlıq notları

Dövlət
istiqrazları

İpoteka ilə təmin
edilmiş qiymətli
kağızlar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş (ədalətli
dəyərlə)
- AAA
- AA+
- AA
- AA- A+

32,487
2,091
-

255,846
-

19,037
1,607
-

29,672
-

63,082
10,164
4,727
7,401
1,447

6,441
-

406,565
12,255
4,727
9,008
1,447

Cəmi borc ticarət qiymətli
kağızları

34,578

255,846

20,644

29,672

86,821

6,441

434,002

Min Azərbaycan
Manatı ilə

Korporativ
istiqrazlar

Beynəlxalq
maliyyə qurumları
tərəfindən
buraxılmış notlar
Böyük
Britaniya-nın
Xəzinədarlıq
notları

31 dekabr 2009-cu il tarixinə borc ticarət qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard and
Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:

Ticarət qiymətli kağızların faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə
göstərilir.
10. Rezident Banklara Verilmiş Kreditlər
Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
Sonuncu instansiya kreditləri
Dəyərsizləşmə üçün ehtiyat

1,362,003
558,764
39,210
(47,259)

903,742
511,891
69,246
(40,006)

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər

1,912,718

1,444,873

Rezident banklara verilmiş kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın hərəkəti aşağıdakı kimidir:
Yenidən
maliyyələşdir
mə kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

1 yanvar 2009-cu il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın
(qaytarılması)/yaradılması

30,907

1,027

31,934

(5,142)

13,214

8,072

31 dekabr 2009-cu il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

25,765

14,241

40,006

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın
(qaytarılması)/yaradılması
İl ərzidnə silinmiş ümidsiz borclar

6,744
(5,650)

6,159
-

12,903
(5,650)

31 dekabr 2010-cu il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

26,859

20,400

47,259

Min Azərbaycan Manatı ilə
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə fərdi şəkildə dəyərsizləşmə ehtiyatı ayrılmış kreditlər üzrə hesablanmış faiz
gəliri 4,851 min AZN (2009: 5,521 min AZN) təşkil etmişdir. Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq
kreditlər yalnız İdarə Heyətinin qərarı ilə silinə bilər.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın yeddi kontragent bankda (31 dekabr 2009-cu il: üç bank) ümumi
məbləği 50,000 min AZN-dən yuxarı olan kredit qalığı olmuşdur. Bu kreditlərin cəmi 1,735,342 min AZN
(31 dekabr 2009-cu il: 1,247,934 min AZN) və ya rezident banklara verilmiş cəmi kreditlərin 88%-ni (31
dekabr 2009-cu il: 83%) təşkil etmişdir. Həmin kreditlərin 1,362,003 min AZN-i (31 dekabr 2009-cu il:
903,742 min AZN) Azərbaycan Hökumətinin həyata keçirdiyi iri həcmli infrastruktur layihələrinin
maliyyələşdirilməsi üçün dövlət müəssisələrinə təqdim edilmək məqsədilə dövlət mülkiyyətində olan bir
banka və bir neçə kommersiya bankına verilmişdir. Həmin kreditlər Azərbaycan Respublikası Hökumətinin
zəmanəti ilə təmin edilmişdir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın bir iri borcalan üzrə 1,045,371 min AZN məbləğində kredit
təmərküzləşməsi olmuşdur ki, bu da ümumi kredit portfelinin 53%-ni təşkil edir (31 dekabr 2009-cu il: bir iri
borcalan üzrə 1,067,302 min AZN məbləğində kredit konsentrasiyası olmuşdur ki, bu da ümumi kredit
portfelinin 71%-ni təşkil edir). Həmin kreditlər üçün 1,619 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 784 min AZN)
məbləğində ehtiyat yaradılmışdır.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə girov təminatı haqqında məlumat aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət
Yenidən
zəmanəti ilə
maliyyələşdirmə
verilən kreditlər
kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Təminatsız kreditlər
Aşağıdakılarla təmin edilmiş kreditlər:
- yaşayış binaları
- digər daşınmaz əmlak
- dövriyyədə olan qiymətli kağızlar
- hökumətin zəmanət məktubları

-

90,852

-

90,852

1,362,003

40,370
391,284
9,399
-

556
18,254
-

40,926
409,538
9,399
1,362,003

Cəmi rezident banklara verilmiş
kreditlər

1,362,003

531,905

18,810

1,912,718

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

31 dekabr 2009-cu il tarixinə girov təminatı haqqında məlumat aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət
Yenidən
zəmanəti ilə
maliyyələşdirmə
verilən kreditlər
kreditləri

Təminatsız kreditlər
Aşağıdakılarla təmin edilmiş kreditlər:
- yaşayış binaları
- digər daşınmaz əmlak
- bloklaşdırılmış hesablar
- dövriyyədə olan qiymətli kağızlar
- hökumətin zəmanət məktubları
- sair aktivlər

-

184,298

8,155

192,453

903,742
-

15,794
280,801
1,331
1,723
2,179

850
46,000
-

16,644
326,801
1,331
1,723
903,742
2,179

Cəmi rezident banklara verilmiş
kreditlər

903,742

486,126

55,005

1,444,873
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Yuxarıda qeyd olunan məlumatda kreditin və ya qoyulmuş girovun balans dəyəri (bunlardan hansı daha
aşağı olarsa) göstərilmişdir; digər məlumatlar isə təminatsız kreditlərin tərkibində açıqlanmışdır. Kreditlərin
balans dəyəri girov qoyulmuş aktivlərin likvidlik səviyyəsinə görə bölüşdürülmüşdür.
Tələb olunan girovun məbləği və növü qarşı-tərəflərin kredit riskinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Girov
növlərinin qəbul edilə bilməsi və qiymətləndirmə parametrlərinə dair prinsiplər müəyyən edilmişdir. Əldə
edilmiş girovun əsas növlərinə yaşayış binaları və torpaq, tikililər, ofis binaları və ticarət obyektləri kimi
digər daşınmaz əmlak daxildir. Rəhbərlik girovun bazar dəyərinə nəzarət edir, əsas müqaviləyə uyğun olaraq
əlavə girov tələb edir və kreditin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın adekvatlığını yoxladığı zaman alınmış
girovun bazar dəyərini nəzarət altında saxlayır.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə rezident banklara verilmiş kreditlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı
cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət
Yenidən
zəmanəti ilə
maliyyələşdirmə
verilən kreditlər
kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- 20 ən böyük Azərbaycan bankında
- Digər banklarda
- 2010-cu ildə yenidən baxılmış kreditlər

1,064,405
297,598
-

438,069
26,217
64,479

19,000
-

1,521,474
323,815
64,479

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

1,362,003

528,765

19,000

1,909,768

-

7,443
800

20,210

7,443
21,010

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər (ümumi
məbləğ)
- ödənişin 30 gündən az gecikdirilməsi
- ödənişin 30 gündən 90 günədək gecikdirilməsi
- ödənişin 91 gündən 180 günədək
gecikdirilməsi
- ödənişin 181 gündən 360 günədək
gecikdirilməsi
- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi

-

1,166

-

1,166

-

9,923
10,667

-

9,923
10,667

Cəmi fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər
(ümumi məbləğ)

-

29,999

20,210

50,209

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

-

(26,859)

(20,400)

(47,259)

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər
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31 dekabr 2009-cu il tarixinə rezident banklara verilmiş kreditlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı
cədvəldə göstərilir:
Hökumət
zəmanəti ilə
verilən
kreditlər

Yenidən
maliyyələşdirm
ə kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- 20 ən böyük Azərbaycan bankında
- Digər banklarda
- 2009-cu ildə yenidən baxılmış kreditlər

903,742
-

323,749
41,592
129,711

46,000
-

1,273,491
41,592
129,711

Cəmi vaxtı keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş

903,742

495,052

46,000

1,444,794

Min Azərbaycan Manatı ilə

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər (ümumi
məbləğ)
- ödənişin 30 gündən az gecikdirilməsi
- ödənişin 30 gündən 90 günədək gecikdirilməsi
- ödənişin 91 gündən 180 günədək
gecikdirilməsi
- ödənişin 181 gündən 360 günədək
gecikdirilməsi
- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi

-

5,160
1,009

23,246

5,160
24,255

1,080

-

1,080

-

1,305
8,285

-

1,305
8,285

Cəmi fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər
(ümumi məbləğ)

-

16,839

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

-

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər

-

903,742

(25,765)
486,126

23,246

40,085

(14,241)

(40,006)

55,005

1,444,873

Bank 39 saylı MUBS, Maliyyə alətləri: tanınması və qiymətləndirilməsi, Standartında nəzərdə tutulan portfel
üzrə ehtiyatın yaradılması metodologiyasını tətbiq etmiş və baş vermiş, lakin hesabat dövrünün sonuna heç
bir fərdi kredit üzrə konkret olaraq müəyyən edilməmiş dəyərsizləşmə zərərləri üçün portfel üzrə ehtiyat
yaratmışdır. Bankın siyasəti kreditin dəyərsizləşməsinə dair konkret olaraq obyektiv dəlil müəyyən
edilməyənə qədər hər bir krediti “vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş” kateqoriyasına təsnifləşdirməkdir.
Bu siyasət və portfelin dəyərsizləşməsi metodologiyasının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq dəyərsizləşmə üzrə
ehtiyat fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlərin ümumi məbləğindən artıq olmuşdur.
Kreditin dəyərsizləşməsini müəyyən edərkən Bankın nəzərə aldığı əsas amillər onun vaxtı keçmiş statusu və
müvafiq girov təminatının (əgər varsa) dəyərini realizasiya etmək imkanıdır. Bunun əsasında yuxarıdakı
cədvəldə fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlərin ödəmə müddətləri üzrə təhlili göstərilir.
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri aşağıdakı
cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət
zəmanəti ilə
verilən
kreditlər

Yenidən maliyyələşdirmə
kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər
üzrə təminatın ədalətli dəyəri
- yaşayış binaları
- digər daşınmaz əmlak
- dövriyyədə olan qiyməli kağızlar

-

16,850
27,700
1,706

850
-

17,700
27,700
1,706

Cəmi

-

46,256

850

47,106

31 dekabr 2009-cu il tarixinə fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri aşağıdakı
cədvəldə göstərilir:
Hökumət
zəmanəti ilə
verilən
kreditlər

Yenidən maliyyələşdirmə
kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər
üzrə təminatın ədalətli dəyəri
- yaşayış binaları
- digər daşınmaz əmlak
- dövriyyədə olan qiyməli kağızlar
- sair aktivlər

-

7,000
6,000
1,706
1,600

850
-

7,850
6,000
1,706
1,600

Cəmi

-

16,306

850

17,156

Min Azərbaycan Manatı ilə

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş, lakin yenidən baxılmış kreditlər artıq şərtlərinə baxılmış və əks
təqdirdə vaxtı keçmiş və dəyərsizləşmiş ola bilən kreditlərin balans dəyərini əks etdirir.
Rezident banklara verilmiş kreditlərin hər bir kateqoriyasının təxmin edilən ədalətli dəyəri haqqında
məlumat üçün 31 saylı Qeyddə verilir. Rezident banklara verilmiş kreditlərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi
və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat
33 saylı Qeyddə açıqlanır.
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11.

İnvestisiya Qiymətli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar

134,293

134,293

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar:
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
BMT Nordic Investment Bank
Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
Fransa Dövlət Agentliyi SFE
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi

852,944
238,260
137,077
119,778
119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

681,888
161,269
94,058
426,561
-

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
Azərbaycan İpoteka Fondu

40,004
23,160

9,315

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

(4,295)

(4,295)

1,046,106

821,201

Cəmi investisiya qiymətli kağızları

İnvestisiya qiymətli kağızlarının nominal və balans dəyərlərinin müqayisəsi aşağıda təqdim edilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılmış istiqrazlar
Ödəniş tarixinədək saxlanılan
investisiyalar:
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə
öhdəlikləri
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
BMT Nordic Investment Bank
Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
Fransa Dövlət Agentliyi SFE

31/12/2010
Balans
Nominal
dəyəri
dəyər

31/12/2009
Balans
Nominal
dəyəri
dəyər

134,293

129,840

134,293

129,840

852,944

886,984

681,888

672,342

238,260

189,000

161,269

158,722

137,077

130,000

94,058

91,992

119,778

150,000

-

-

119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153

150,000
75,000
50,000
50,000
25,000
30,000

426,561
-

421,628
-
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Min Azərbaycan Manatı ilə
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi

31/12/2010
Balans
Nominal
dəyəri
dəyər
20,488
25,000
10,740
12,984

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılmış istiqrazlar
Azərbaycan İpoteka Fondu

40,004
23,160

40,004
22,694

9,315

9,301

1,050,401

1,079,522

825,496

811,483

(4,295)

-

1,046,106

1,079,522

İnvestisiya qiymətli kağızları (ümumi)
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

İnvestisiya qiymətli kağızları (xalis)

31/12/2009
Balans
Nominal
dəyəri
dəyər
-

(4,295)

-

821,201

811,483

Həmin investisiya qiymətli kağızlarının nominal faiz dərəcələri və ödəmə müddətləri aşağıdakı cədvəldə
göstərilir:
31/12/2010
İllik %
Ödəmə
müddəti
Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış
istiqrazlar
Ödəniş tarixinədək saxlanılan
investisiyalar:
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə
öhdəlikləri

0.15% 0.3%

0% - 5.13%
0.56% 0.63%
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
0.85%
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
0% - 0.88%
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
6%
Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
0.56%
BMT Nordic İnvestment Bank
3.88%
Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
4%
Fransa Dövlət Agentliyi SFE
2%
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
3.38%
Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi
4.13%
Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış
istiqrazlar
2.00%
Azərbaycan İpoteka Fondu
3% - 3.25%

31/12/2009
İllik %
Ödəmə
müddəti

2021 - 2023

0.2% - 0.3%

2021 2023

2011

0.4% - 0.6%

2010

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

0.2% - 0.3%
0.1% - 6.5%
-

2010
2010
-

-

-

3%

2019

2015
2019

31 dekabr 2010-cu il tarixinə investisiya qiymətli kağızları aşağıdakı sabit gəlirli və güzəştli qiymətli
kağızlardan ibarət olmuşdur:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar manatla ifadə edilir:
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• 0.3% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2009-cu il: 0.3%) buraxılmış və 2021-ci ildə (31 dekabr
2009-cu il: 2021-ci il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 2001-ci il ərzində
Aqrar-Kredit Səhmdar Cəmiyyətinin mərkəzləşdirilmiş kreditləri üzrə borcların qaytarılması məqsədilə
buraxılmışdır;
• 0.15% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2009-cu il: 0.15%) buraxılmış və 2023-ci ildə (31 dekabr
2009-cu il: 2023-cü il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 1992 – 1996 illər
ərzində büdcə kəsirinin ödəmək üçün əvvəl verilmiş kreditləri maliyyələşdirmək məqsədilə buraxılmışdır.
• 2.00% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə buraxılmış və 2015-ci ildə müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu
qiymətli kağızlar 2010-cu il ərzində alınmışdır. Bu qiymətli kağızlar Maliyyə Nazirliyinin 2010-cu il üzrə
infrastruktur yönümlü layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə buraxılmışdır.
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri ABŞ hökumətinin ABŞ dolları ilə buraxdığı öhdəlikləridir, beynəlxalq
miqyasda alınıb-satılır və Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri Böyük Britaniya hökumətinin Funt sterlinqlə buraxdığı
öhdəlikləridir, beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə
edilir.
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri Fransa hökumətinin Avro ilə buraxdığı öhdəlikləridir, beynəlxalq
miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri İtaliya hökumətinin müxtəlif valyutalarda buraxdığı öhdəlikləridir,
beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri İspaniya hökumətinin müxtəlif valyutalarda buraxdığı
öhdəlikləridir, beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə
edilir.
Almaniya Dövlət Agentliyinin (KWF) və Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri Almaniya hökumətinin
müxtəlif valyutalarda buraxdığı öhdəlikləridir, beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank tərəfindən saxlanılır
və idarə edilir.
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, BMT Nordic Investment Bank, Fransa Dövlət Agentliyi (SFE)
və Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi öhdəlikləri ABŞ dolları ilə buraxılan öhdəliklərdir, beynəlxalq
miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
Azərbaycan İpoteka Fondunun (“AİF”) qiymətli kağızları Azərbaycan Manatı ilə buraxılır, Azərbaycan
Respublikasında alınıb-satılır və Bank tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
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-

170,002

-

-

Fransa hökumətinin xəzinə
öhdəlikləri

137,077

-

-

137,077

-

-

137,077

ABŞ hökuməti-nin
xəzinə öhdəlikləri

Beynəlxalq
Yenidən-qurma və
İnkişaf Bankı

-

-

-

-

119,778 119,699

-

-

119,778 119,699

-

-

119,778 119,699

İtaliya hökumətinin xəzinə
öhdəlikləri

61,569

-

61,569

-

61,569
-

-

Almaniya Dövlət
Agentliyi KWF

BMT Nordic
Investment Bank

Almaniya
hökuməti-nin
xəzinə öhdəlikləri

-

-

-

-

-

52,727 41,041 27,412

-

52,727 41,041 27,412

-

-

52,727 41,041 27,412

24,153

-

24,153

-

-

24,153

20,488

-

20,488

-

-

20,488

Almaniya Regional
Dövlət Öhdəliyi

AİF
-

-

61,569
23,160
170,002

791,375

-

-

(4,295)

4,295

10,740 23,160 1,046,106

-

10,740 23,160 1,046,106

-

- 23,160

10,740

Cəmi

Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən kredit keyfiyyətinə görə təhlil Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin
ən aşağı olanı üzrə göstərilir.

170,002 238,260

(4,295)

Dəyərsizləşmə üzrə
ehtiyat çıxılmaqla

Cəmi borc qiymətli
kağızları

4,295

170,002 238,260

-

-

- 238,260

AR Maliyyə
Nazirliyi tərəfindən
buraxılmış
istiqrazlar
Böyük Britaniya
hökumə-tinin
xəzinə öhdəlikləri

- ödənişin 360
gündən artıq
gecikdirilməsi

Cəmi vaxtı
keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş

Vaxtı keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli
- A- reytinqindən A+
reytinqinə qədər
- BBB- reytinqli
- BB+ reytinqli

Min Azərbaycan
Manatı ilə

Fransa Dövlət
Agentliyi SFE
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə investisiya qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
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(4,295)
129,998

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

Cəmi borc qiymətli kağızları

161,269

-

426,561

-

161,269

161,269
-

Böyük
Britaniya
hökumətinin
xəzinə
öhdəlikləri

-

426,561

426,561
-

ABŞ
hökumətinin
xəzinə
öhdəlikləri

94,058

-

-

94,058

94,058
-

Fransa
hökumətinin
xəzinə
öhdəlikləri

9,315

-

-

9,315

9,315

AİF

821,201

(4,295)

4,295

821,201

681,888
139,313

Cəmi

Əlaqəli tərəflərin buraxdığı ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.

Investisiya qiymətli kağızlarının hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeyddə verilir. Investisiya qiymətli kağızlarının faiz
dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.

4,295

129,998

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş borc qiymətli kağızları
(ümumi məbləğ)
- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi

129,998

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli
- BB+ reytinqli

Min Azərbaycan Manatı ilə

AR Maliyyə
Nazirliyi
tərəfindən
buraxılmış
istiqrazlar

31 dekabr 2009-cu il tarixinə investisiya qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
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12. Torpaq, Tikili, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

1 yanvar 2009-cu il
tarixinə balans dəyəri

Torpaq

Binalar və
Mebel və
qurğular avadanlıqlar

Komputer
Başa
Nəqliyyat
və rabitə
çatdırılmavasitələri
avadanlığı
mış tikintilər

Cəmi

-

12,947

10,036

2,083

718

5,107

30,891

-

4
3,752
(21)

352
1,312
(230)

393
43
(1,043)

116
(130)

(5,107)
-

865
(1,424)

-

9

188
(4,412)

904
(911)

102
(175)

-

1,203
(6,653)

31 dekabr 2009-cu il
tarixinə balans dəyəri

-

15,536

7,246

1,469

631

-

24,882

31 dekabr 2009-cu il
tarixinə dəyər
Yığılmış amortizasiya

-

24,045

29,852
(22,606)

5,058
(3,589)

1,744
(1,113)

-

60,699
(35,817)

31 dekabr 2009-cu il
tarixinə balans dəyəri

-

15,536

7,246

1,469

631

-

24,882

5,513
-

123
-

1,001
(47)

1,588
(186)

58
(12)

5,810
-

14,093
(245)

-

(737)

47
(3,124)

186
(991)

12
(176)

-

245
(5,028)

31 dekabr 2010-cu il
tarixinə balans dəyəri

5,513

14,922

5,123

2,066

513

5,810

33,947

31 dekabr 2010-cu il
tarixinə dəyər
Yığılmış amortizasiya

5,513
-

24,168
(9,246)

30,806
(25,683)

6,460
(4,394)

1,790
(1,277)

5,810
-

74,547
(40,600)

31 dekabr 2010-cu il
tarixinə balans dəyəri

5,513

14,922

5,123

2,066

513

5,810

33,947

Əlavələr
Köçürmələr
Silinmələrin ilkin dəyəri
Silinmələr üzrə yığılmış
amortizasiya
Amortizasiya ayırmaları

Əlavələr
Silinmələrin ilkin dəyəri
Silinmələr üzrə yığılmış
amortizasiya
Amortizasiya ayırmaları

26

26

Başa çatdırılmamış tikintilər ərazi idarələrinin inzibati binalarının tikintisi və təmirini əks etdirir. Tikinti
işləri başa çatdırıldıqdan sonra həmin aktivlər ”Binalar və qurğular” kateqoriyasına köçürüləcək.

106

Müstəqil auditorun hesabatı

31 dekabr 2009-cu il tarixinə ofis və kompüter avadanlığına maliyyə lizinqinin şərtlərinə əsasən saxlanılan
balans dəyəri 272 min AZN olan aktivlər daxildir.
Əldə edilmiş proqram təminatı və lisenziyalarından ibarət olan qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti aşağıda
göstərilir:
Qeyd
İlkin dəyər:
1 yanvar
Əlavələr
31 dekabr
Yığılmış amortizasiya:
1 yanvar
Amortizasiya xərci
31 dekabr

26

Balans dəyəri:
1 yanvar
31 dekabr

2010

2009

11,541
3,436
14,977

10,729
812
11,541

(5,125)
(1,224)
(6,349)

(4,038)
(1,087)
(5,125)

6,416
8,628

6,691
6,416

13. Sair Maliyyə Aktivləri

Min Azərbaycan Manatı ilə
Satılmış investisiyalar üzrə alınacaq məbləğlər
İşçilərə verilmiş kreditlər
Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış
avanslar
Valyuta forvard müqavilələri
Sair debitorlar
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

Cəmi sair maliyyə aktivləri

Qeyd

31/12/2010
2,785
1,748

30

31/12/2009
1,727
-

228
117
1,001

2,514
1,266

(35)

(35)

5,844

5,472

31 dekabr 2010-cu il tarixinə digər maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə
göstərilir:
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Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

Cəmi sair maliyyə aktivləri

-

1,748

2,785

2,785

1,748

(35)
1,713

Cəmi

228
-

Sair debitorlar

-

Valyuta forvard
müqavilə-ləri

Xarici valyuta ilə
dilinq əməlilyyatları üzrə
alınmış avanslar

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Hesabat dövrü başa çatdıqdan
sonra yığılmış və ya
razılaşdırılmışdır
- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş
kreditlər
Cəmi vaxtı keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş

2,785

Satılmış
investisiyalar
üzrə alınacaq
məbləğlər

Min Azərbaycan Manatı ilə

İşçilərə verilmiş
kreditlər

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

117

1,001

4,131

-

1,748

228

117

1,001

-

-

-

228

117

1,001

5,879

(35)
5,844

31 dekabr 2009-cu il tarixinə digər maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə
göstərilir:
Valyuta
forvard
müqavilələri

İşçilərə
verilmiş
kreditlər

Sair
debitorlar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra yığılmış və
ya razılaşdırılmışdır
- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər

2,514
-

1,727

1,266
-

3,780
1,727

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

2,514

1,727

1,266

5,507

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

-

(35)

-

(35)

Cəmi sair maliyyə aktivləri

2,514

1,692

1,266

5,472

Min Azərbaycan Manatı ilə

Digər maliyyə aktivlərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə
göstərilir. Digər maliyyə aktivlərinin valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə
göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
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14. Sair Aktivlər
Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Təchizatçılara qabaqcadan ödənişlər

45,370

42,839

Cəmi sair aktivlər

45,370

42,839

Cari
Uzunmüddətli

39,917
5,453

6,687
36,152

31 dekabr 2010-cu il tarixinə təchizatçılara qabaqcadan ödənişlərə Bankın yeni inzibati binasının, ərazi
idarələrinin və digər məqsədlər üçün istifadə olunması nəzərdə tutulan binaların tikintisi üçün ödənilmiş
30,005 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 30,762 min AZN), həmçinin əskinas və sikkələrin istehsalı üçün
ödənilmiş 11,470 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 9,691 min AZN) məbləğində vəsaitlər daxildir.
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
15.

Dövriyyədə Olan Əskinaslar və Sikkələr

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında
buraxılmış məbləğlərdir. Bu, 1 yanvar 2006-cı il tarixindən dövriyyəyə buraxılmış yeni Azərbaycan Manatı
(AZN) və 1992-ci ildə milli valyuta tətbiq edildikdən etibarən dövriyyəyə buraxılmış köhnə Azərbaycan
Manatıdır (AZM). Köhnə Azərbaycan Manatı (AZM) 1 yanvar 2006-cı il tarixində denominasiya edilərək,
həmin tarixdən 5,000 köhnə manat 1 Yeni Azərbaycan Manatina (AZN) bərabər olmuşdur.
31 dekabr 2010-cu il tarixnidə tamamlanan il ərzində Bank çap şirkətindən 50,000 min AZN məbləğində
yeni əskinaslar təhvil almışdır (2009: 7,916,800 min AZN).
2010

2009

1 yanvar
Dövriyyəyə buraxılmış əskinaslar
Dövriyyədən çıxarılmış əskinaslar
Dövriyyəyə buraxılmış xatirə sikkələri
Dövriyyəyə buraxılmış yeni sikkələr

4,512,710
1,278,349
(49)
2,209

4,425,821
85,793
(99)
55
1,140

31 dekabr

5,793,219

4,512,710

31/12/2010

31/12/2009

-

16. Kredit Təşkilatları Qarşısında Öhdəliklər
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Cari hesablar
Məcburi ehtiyatlar
REPO əməliyyatları
Bloklaşdırılmış hesablar

704,681
20,860
5,775
1,589

374,089
17,955
999
1,331

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər

732,905

394,374
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Cari hesablara və məcburi ehtiyatlara beş iri rezident bankdakı (31 dekabr 2009-cu il: beş iri rezident bank)
407,008 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 165,033 min AZN) vəsaitlərin qalığı daxildir.
Məcburi ehtiyatlar Qanunla kredit təşkilatlarınından Bankda saxlanılması tələb olunan ehtiyatlardır və
Bankın müştərilər qarşısında məqbul öhdəliklərinin 0.5% faizi həcmində (31 dekabr 2009-cu il: 0.5%)
hesablanır. Cari hesablara və məcburi ehtiyatlara faiz hesablanmır.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə repo əməliyyatları kommersiya bankları ilə imzalanmış qısamüddətli notlar
üzrə müqavilələri əks etdirir.
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31
saylı Qeydə baxın. Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə
müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı
Qeyddə açıqlanır.
17.

Hökumət İdarələri Qarşısında Öhdəliklər

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Xəzinədarlığına
ödəniləcək məbləğlər
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək
məbləğlər
Digər tələb olunanadək depozitlər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

31/12/2010

31/12/2009

1,140,700

902,275

71,056

65,004

42,456
1,254,212

9,083
976,362

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər Bank tərəfindən Nyu-York Federal
Rezerv Bankına Federal Rezerv dərəcəsi əsasında müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilmişdir.
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27
saylı Qeyddə göstərilir.
18.

Sair Təşkilatlar Qarşısında Öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

İctimai təşkilatlar
Digər maliyyə institutlarının hesabları
Digər

1,347
250
807

1,981
328
984

Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər

2,404

3,293

Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı
Qeyddə verilir. Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə
təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
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19.

Buraxılmış Borc Qiymətli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Qısamüddətli notlar

34,193

7,996

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları

34,193

7,996

Qısamüddətli notlar haqqında məlumat aşağıda göstərilir:
Nominal
dəyər

Balans
dəyəri

Bazar qiyməti,
nominal dəyərin
%-i

İllik faiz
dərəcəsi

Ödəmə
müddəti

31 dekabr 2010-cu il

1.42%-2.16%

5 yanvar –
26 yanvar, 2011

34,218

34,193

99.83-99.89

31 dekabr 2009-cu il

1.0%

13 yanvar –
27 yanvar, 2010

8,000

7,996

99.92

Buraxılmış borc qiymətli kağızların hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı
Qeyddə verilir. Buraxılmış borc qiymətli kağızların faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətlərinin
təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
20. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qarşısında Öhdəliklər
Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010

31/12/2009

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc
vəsaitləri
Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər

4,019
98

4,424
268

Cəmi beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

4,117

4,692

BİA-dan götürülmüş borc vəsaitləri ilkin ödəniş müddəti 19 il və illik faizi 1.0% (2009: 1.0%) olan
kreditlərdən ibarətdir. BİA kreditləri Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyindən əlavə razılaşma
vasitəsilə götürülmüşdür. Müvafiq olaraq, 85 min ABŞ dolları və 149 min ABŞ dolları məbləğində ilk
kreditin 2005-ci ildə, ikinci kreditin isə 2007-ci ildən yarım ildən bir qaytarılmasına başlanmışdır. Üçüncü
kreditin qaytarılmasına isə hələ başlanmayıb. Kreditlər ABŞ dolları ilə ifadə olunur. Birinci və ikinci
kreditlər 2021-ci ilədək tam ödəniləcəkdir.
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında
məlumat 31 saylı Qeyddə verilir. Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi,
valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
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21.

Sair Maliyyə Öhdəlikləri

Min Azərbaycan Manatı ilə
Alınmış investisiya qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək
məbləğlər
Valyuta forvard müqavilələri
Xarici valyutanın alınması üçün avanslar
Ödəniməkdə olan məbləğlər
Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri

Qeyd

30

31/12/2010

31/12/2009

3,619
1,437
222
139

240
106
176

5,417

522

Sair maliyyə öhdəliklərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə
baxın.
22.

Kapital

Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min manatdır.
31 dekabr 2009-cu il tarixində tamamlanan il ərzində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi müddəti
2019-cu ildə başa çatan, nominal dəyəri 255,400 min AZN olan faizsiz borc öhdəliyi buraxmaqla, Bankı əlavə
kapital ilə təmin etmişdir. Əlavə kapital manatın xarici valyutalara nisbətən mövqeyinin möhkəmlənməsi ilə
əlaqədar Bankın xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində 2008-ci ildə yaranmış
402,115 min AZN məbləğində zərərə görə 255,399 min AZN məbləğində kapital çatışmazlığını aradan
qaldırmaq məqsədilə təmin edilmişdir. Bu öhdəlik ilkin olaraq 209,517 min AZN məbləğində ədalətli dəyərlə
əks etdirilmiş və kapital ehtiyatları müvafiq məbləğdə artmışdır. 28 saylı Qeydə baxın.
23.

Faiz Gəlirləri və Xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə

2010

2009

Faiz gəlirləri
Rezident banklara verilmiş kreditlər
Ticarət qiymətli kağızları
Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər
Dövlətin borc öhdəliyi üzrə güzəşt gəliri
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları
Digər

43,459
21,566
8,558
4,635
4,499
331
671

34,743
44,906
6,204
2,320
17,362
13
290

Cəmi faiz gəlirləri

83,719

105,838

763
212
41
12

707
970
45
5

Cəmi faiz xərcləri

1,028

1,727

Xalis faiz gəlirləri

82,691

104,111

Faiz xərcləri
BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
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Faiz gəlirlərinə rezident banklara verilmiş dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə hesablanan 598 min AZN (2009: 398
min AZN) məbləğində gəlirlər daxildir.
24.

Haqq və Komisiya Gəlirləri və Xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə

2010

2009

Haqq və komissiya gəlirləri
Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən
maliyyə alətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri:
- Hesablaşma əməliyyatları
- Valyuta konvertasiya əməliyyatları
- Kassa əməliyyatları
- İnkassasiya və pul daşınması

3,012
2,032
84
3

2,871
395
1,025
-

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri

5,131

4,291

Haqq və komissiya xərcləri
Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən
maliyyə alətləri üzrə haqq və komissiya xərcləri
- Valyuta konvertasiya əməliyyatları
- Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar
- Hesablaşma əməliyyatları
- Kassa əməliyyatları

1,217
747
43
2

31
614
21
-

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri xərcləri

2,009

666

Xalis haqq və komissiya gəlirləri

3,122

3,625

Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar ilk növbədə Bankın üç müstəqil xarici menecerlə imzaladığı Aktivlərin
İdarə edilməsi haqqında Razılaşmalar əsasında Bankın müəyyən investisiya portfellərinin idarə edilməsi ilə
bağlı ödənilmiş haqlardan ibarətdir.
Bank valyuta aktivlərinin müəyyən hissəsinin idarə olunmasına xarici menecerləri cəlb etmiş, onları özünün
agentləri təyin etmiş və Bank tərəfindən vaxtaşırı olaraq əmanət qoyulan müəyyən pul və aktivlərin
investisiya və təkrar investisiya qoyulmasını idarə etməyi həvalə etmişdir. Bank bu sahədə ixtisaslaşmış
aparıcı xarici bank ilə investisiya portfelinin depozitarisi kimi xidmət göstərməsinə dair Depozitari
Razılaşması imzalamışdır. Vəsait və aktivlər portfellərə nəzarət edən və portfelin qiymətli kağızlarını
satmaq, qeydiyyata almaq və idarəçinin alış/satış qərarları üzrə tələblər əsasında əməliyyatları həyata
keçirmək üçün Bank tərəfindən səlahiyyət verilmiş üçüncü tərəf – depozitaridə saxlanılır. Depozitari Banka
portfellə bağlı alınmış və ya portfeldən ödənilmiş bütün pul vəsaitləri haqqında aylıq hesabatlar verir.
İnvestisiyalar yüksək dərəcədə bazar rəqabətinə yararlı və likvidli olan yüksək keyfiyyətli alətlərə yönəldilib.
Bu investisiyalar üçün minimal kredit keyfiyyəti Standard & Poor’s tərəfindən müəyyən edilmiş AA- (və ya
Moody’s tərəfindən Aa3) təşkil etməlidir. Xarici menecerlər tərəfindən idarə olunan aktivlər Bank tərəfindən
30 gün əvvəl yazılı bildiriş əsasında geri qaytarıla bilər.
Xarici menecerlər, agent kimi çıxış edərək Bank hesabına qiymətli kağızları və sair aktivləri almaq, satmaq
və digər əməliyyatlar aparmaq, əmanətlər qoymaq, hər hansı investisiyaların yerləşdirilmək, tənzimlənməyən
kollektiv investisiya sxemləri üzrə məsləhətlər vermək və ya əməliyyatlar həyata keçirmək, investisiya
qaydaları ilə müəyyən edilmiş bazarlarda əməliyyatlar aparmaq, qarşı-tərəflərə və hesabların açılmasına dair
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sənədlər haqqında danışıqlar aparmaq və bunları imzalamaq, bütün gündəlik qərarları çıxarmaq və vəsaitlərin
idarə edilməsi ilə bağlı müstəqil menecerlərin münasib eksperti kimi digər xidmət göstərmək üçün Bankın
müəyyən etdiyi investisiya qaydaları çərçivəsində tam ixtiyara malikdirlər.
25.

Digər Gəlirlər

Min Azərbaycan Manatı ilə
Xatirə sikkələrinin satışı üzrə gəlir
Digər
Cəmi digər gəlirlər

26.

2010

2009

827
630

1,119
187

1,457

1,306

2010

2009

12,021
5,115
5,028
1,334
1,224
550
482
420
365
236
248
185
93
87
68
34
34

11,300
3,904
6,653
1,381
1,087
534
488
603
387
129
246
160
89
88
948
40
14

3,529

13,250
839

31,053

42,140

İnzibati və Digər Əməliyyat Xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə
İşçilər üzrə xərclər
Əskinas və sikkələrin istehsalı və nəqli üzrə xərclər
Tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərcləri
Mühafizə xərcləri
Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri
Rabitə xidmətləri
Proqram təminatı üzrə xərclər
Ofis təchizatı
Torpaq, tikili və avadanlığın təmir və saxlanma xərcləri
Sığorta xərcləri
Isitmə və işıqlandırma xərcləri
Ezamiyyə xərcləri
Xeyriyyə məqsədləri üçün ayırmalar
Mətbəə xərcləri
Hüquq və məsləhət xidmətləri
Kommunal xidmətlər üzrə xərclər
İcarə haqqı
Azərbaycan İpoteka Fondu və Maliyyə Monitorinqi
Xidməti üçün inzibati binaların alınması üzrə xərclər
Digər
Cəmi inzibati və digər əməliyyat xərcləri

Qeyd

12
12

İşçilər üzrə xərclərə yerli qanunvericiliyə müvafiq olaraq hesablanmış 2,059 min AZN (2009: 1,955 min
AZN) məbləğində sosial sığorta ayırmaları daxildir.
2009-cu ildə Azərbaycan İpoteka Fondu və Maliyyə Monitorinqi Xidməti üçün inzibati binaların alınması
üzrə xərclər müvafiq olaraq 8,833 min AZN və 4,417 min AZN təşkil etmişdir.
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27.

Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi

Bank fəaliyyəti zamanı müxtəlif risklərə məruz qalır. Risklərin idarə edilməsi bankın fəaliyyətinin mühüm
hissəsini təşkil edir. Bank, riskləri daimi müəyyən etmə, ölçmə və müşahidə etmə prosesləri, eləcə də kredit
limitlərinin müəyyən edilməsi və digər daxili nəzarət tədbirləri vasitəsilə idarə edir. Bankın hər bir əməkdaşı
onun vəzifələri ilə bağlı risklərə görə məsuliyyət daşıyır. Bank kredit riski, likvidlik riski və bazar risklərinə
məruz qalır. Bank əməliyyat risklərinə də məruz qalır.
Müstəqil riskə nəzarət prosesinə mühitdə, texnologiyada və sənayedə dəyişikliklər kimi biznes riskləri daxil
deyildir. Onlar Bankın strateji planlaşdırma prosesi vasitəsilə nəzarət altında saxlanılır.
İdarə Heyəti risklərin müəyyən edilməsi və nəzarət edilməsinə görə ümumi məsuliyyət daşıyır, lakin müxtəlif
risklərin idarə olunması və izlənməsi üçün məsuliyyəti ayrıca struktur bölmələr daşıyır:
İdarə heyəti. İdarə Heyəti risklərin idarə olunmasında ümumi yanaşma, risk tolerantlığı səviyyələri və
risklərin idarə edilməsinin əsas prinsiplərinin qəbul edilməsi üçün məsuliyyətlidir.
İnvestisiya komitəsi. İnvestisiya Komitəsi “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin
idarə edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Bankın valyuta aktivlərinin idarə edilməsində məqbul limitlərin
müəyyən edilməsində məsuliyyətlidir.
Risklərin idarə edilməsi şöbəsi. Bazar əməliyyatları departamentinin Risklərin idarə edilməsi şöbəsi
“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsinin Əsas İstiqamətləri” və “Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi üzrə Əməliyyat İnvestisiya
Strategiyası”na uyğun olaraq valyuta aktivlərinin idarə edilməsində qəbul olunmuş limitlərə daimi nəzarəti
həyata keçirir.
Daxili audit. Daxili Audit hər il Bankda risklərin idarə olunması proseslərinin audit yoxlamasını apararaq,
həm prosedurların münasibliyini, həm də Bankın prosedurlara riayət etməsini yoxlayır. Daxili Audit bütün
qiymətləndirmələrin nəticələrini rəhbərliklə müzakirə edir və nəticə və tövsiyələr haqqında Bankın Sədrinə
hesabat verir.
Risklərin qiymətləndirilməsi və hesabatlıq sistemləri. Əməliyyatların strukturundan asılı olaraq Bankda
risklərin idarə olunması mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş metodlarla aparılır. Maliyyə riskinin idarə
olunması mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılır, əməliyyat riskinin idarə olunması isə mərkəzləşdirilməyib.
Əməliyyatlar İdarə Heyətinin üzvləri arasında nəzarət prinsipinə əsaslanaraq bölüşdürülür. Hər bir heyət
üzvü özünün məsuliyyət daşıdığı sektorda əməliyyatlara nəzarət etməlidir.
Risklərin idarə olunması müxtəlif departamentlər tərəfindən həyata keçirilir. Bundan əlavə, Bankda
əməliyyatları və nəzarəti həyata keçirmək üçün xüsusi komitə və komissiyalar da fəaliyyət göstərir, məsələn
İnvestisiya Komitəsi, Kredit Komitəsi və Bankın rəsmi məzənnələrinin müəyyən edilməsi üzrə Daimi
Komissiya və sair.
Valyuta ehtiyatları üzrə risklər Bankın risklərinin mühüm hissəsini təşkil edir. Bu risklərin idarə olunması
üzrə səlahiyyətlərin bölgüsü, prosedurlar və hesabatlılıq “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”nda müəyyən olunmuşdur. İdarə olunan risklər üzrə məqbul
limitlər “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”,
“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsinin Əsas İstiqamətləri”,
“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi üzrə Əməliyyat İnvestisiya
Strategiyası” və xarici menecerlər tərəfindən vəsaitlərin idarə edilməsi üzrə “İnvestisiya qaydaları”nda öz
əksini tapır. Qaydalara uyğun olaraq məqbul limitlər İnvestisiya Komitəsi tərəfindən müəyyən edilərək, İdarə
Heyəti tərəfindən təsdiq olunur. Risklərə daimi nəzarət Bazar əməliyyatları departamentinin Risklərin idarə
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edilməsi şöbəsi və Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar Departamentinin Maliyyə bazarlarında əməliyyatlar
şöbəsi tərəfindən aparılır.
Əməliyyat risklərinin idarə olunması İdarə Heyəti və Daxili audit departamenti tərəfindən aparılır. İdarə
Heyəti əməliyyat riskinin məhdudlaşdırılması məqsədilə əməliyyat prosedur və qaydalarını təsdiq edir.
Daxili audit departamenti mütəmadi olaraq əməliyyat prosedurlarının icra olunmasına nəzarət edir və İdarə
Heyətinə hesabat verir.
Həddindən artıq risk konsentrasiyası. Konsentrasiya - qarşı tərəflər oxşar fəaliyyət ilə məşğul olduqda, eyni
coğrafi regionda fəaliyyət göstərdikdə və ya onların müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətini
iqtisadi, siyasi və yaxud digər şərtlərdəki dəyişikliklərin təsirinə eyni dərəcədə məruz qoyacaq analoji iqtisadi
xüsusiyyətlər olduqda yaranır. Konsentrasiya riski Bankın müəyyən iqtisadi sektor və ya coğrafi mövqeyə
təsir göstərən hadisələrə nisbi həssaslığını göstərir.
Həddindən artıq risk konsentrasiyasına məruz qalmamaq üçün Bank daxili prosedurlarında müxtəlif
xüsusiyyətlərə malik olan portfellərin idarə edilməsi qaydaları ilə təmin olunur.
Kredit riski. Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəf öz öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində digər
tərəfə maliyyə zərəri vurduqda, Bank kredit riskinə məruz qalır. Kredit riski Bankın qarşı tərəflərlə həyata
keçirdiyi kredit və digər əməliyyatlar nəticəsində ortaya çıxır ki, bu da maliyyə aktivlərinin yaranmasına, o
cümlədən borcalanın və ya qarşı tərəfin müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə gətirib çıxarır.
Kredit riski investisiya aktivlərinin lazımi qaydada seçilməsi, investisiya aktivlərinin kredit keyfiyyəti və hər
bir investisiya aktivi üzrə investisiya məbləğinə limitlərin müəyyən edilməsi vasitəsilə idarə olunur və
nəzarət edilir.
Bank məruz qaldığı kredit riskinə bir borcalan və ya borcalanlar qrupu, eləcə də coğrafi və ya fəaliyyət
seqmentləri üzrə limitlər müəyyən etməklə nəzarət edir. Kredit riski səviyyəsinin məhsul, borcalan və sənaye
sahələri üzrə limitləri müntəzəm olaraq İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənir. Bu cür risklərə gündəlik nəzarət
olunur və onlar mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilir.
Bankın investisiya qaydalarına əsasən Bank valyuta aktivlərinin idarə edilməsində yalnız qısamüddətli
reytinqi A-1+-dan (Standart&Poor’s), F-1-dən (Fitch) və yaxud P-1-dən (Moody’s), uzunmüddətli kredit
reytinqi AA- -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud Aa3-dan (Moody’s) aşağı olmayan investisiya vasitələri
istifadə oluna bilər. Eyni zamanda, bir kommersiya bankına investisiyalaşdırılmış maksimal məbləğ 100 mln.
ABŞ dolları ekvivalentində müəyyən olunmuşdur. İnvestisiya alətinin müddətindən asılı olaraq, 1 ayadək
müddəti olan investisiya alətləri üçün minimal kredit reytinqi A+ (Standart&Poor’s, Fitch), 1 aydan 6 ayadək
olan depozitlər üçün AA- (Standart&Poor’s, Fitch), 6 aydan yuxarı müddəti olan depozitlər üçün AA+
(Standart&Poor’s, Fitch) kimi müəyyənləşdirilmişdir. Agentliklər tərəfindən bir aktivə müxtəlif kredit
reytinqi təyin edildiyi halda aktivə təyin edilən minimal tələbi ödəyən reytinq əsas götürülmüşdür.
Bank kredit reytinqi sistemi əsasında kreditlərin təsnifləşdirilməsini həyata keçirir. Bu kreditalanların krediti
ödəmək qabiliyyətlərində mümkün dəyişikliklərin tez müəyyən edilməsini təmin edir. Kredit
təsnifləşdirilməsi Banka məruz qaldığı risklər nəticəsində potensial zərəri qiymətləndirmək və lazımi
tədbirləri görmək imkanını yaradır.
Bank hesabları
Bankın müxbir hesabları ölkə reytinqi AA- -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud Aa3-dən (Moody’s) aşağı
olmayan ölkələrin mərkəzi banklarında, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankında və reytinqi AA- -dan
(Standard&Poor’s, Fitch) və yaxud Aa3-dən (Moody’s) aşağı olmayan kommersiya banklarında açıla bilər.
Depozitar xidmətlər
Bankın xarici qiymətli kağızlar üçün depozitarisi ölkə reytinqi AA- -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud
Aa3-dən (Moody’s) aşağı olmayan ölkələrin mərkəzi bankları, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı və AA- -dan
(Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud Aa3-dən (Moody’s) aşağı olmayan reytinqli kommersiya bankları ola
bilər.

116

Müstəqil auditorun hesabatı

Maliyyə bazarlarında qarşı tərəflər
Bankın xarici maliyyə bazarlarında qarşı tərəfləri yalnız kredit reytinqi A+ -dan (Standart & Poor`s, Fitch) və
A1-dən (Moody`s) aşağı olmayan maliyyə institutları ola bilər.
Törəmə maliyyə alətləri
Törəmə maliyyə alətlərindən irəli gələn kredit riski hər zaman maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks
etdirilmiş müsbət ədalətli dəyərlərlə məhdudlaşır.
Bankın balans üzrə məruz qaldığı kredit riskinin maksimal səviyyəsi, adətən maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabatda maliyyə aktivlərinin balans dəyərində əks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv
və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi imkanı böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Kredit riski girov təminatı və kreditin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 7, 8, 9, 10 və 11 saylı Qeydlərdə göstərilən digər tədbirlər vasitəsilə
azaldılır.
Kredit riskinin monitorinqi məqsədləri üçün Bazar Əməliyyatları Departamentinin işçiləri müştərinin
fəaliyyətinin və maliyyə göstəricilərinin ətraflı təhlili əsasında müntəzəm olaraq hesabatlar hazırlayırlar.
Ödəmə qabiliyyəti aşağı olan müştərilər ilə bağlı əhəmiyyətli risklər haqqında məlumat İdarə Heyətinin
nəzərinə çatdırılır və onun tərəfindən təhlil edilir.
Bankın Bazar Əməliyyatları Departamenti kredit qalıqlarının ödəmə müddətləri üzrə təhlil aparır və vaxtı
keçmiş kreditlərə xüsusi nəzarət edir. Bununla əlaqədar olaraq, rəhbərlik 7, 0, 0 və 0 saylı Qeydlərdə
göstərildiyi kimi kreditlərin ödəmə müddətləri və kredit riski haqqında məlumatları təqdim edir.
Rezident banklara verilmiş kreditlər aşağıdakı qaydada təsnifləşdirilir:
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
- Hökumət zəmanəti ilə verilmiş kreditlər
Bank ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarını aşağıdakı qaydada təsnifləşdirmişdir:
Yüksək reytinqli – bura dövr ərzində kredit şərtlərində heç bir dəyişiklik olmayan, ödəniş müddətində
gecikmə olmayan dövlət qiymətli kağızları aid edilir.
Qeyri-standart reytinqli - bura dövr ərzində kredit şərtlərinə dəyişiklik edilən, əsas və faiz borclarında
gecikmələr olmayan dövlət qiymətli kağızları aid edilir.
Bankın kredit siyasətinə uyğun olaraq kredit portfeli daxilində reytinqlər dəqiq və ardıcıl şəkildə tətbiq edilir.
Müvafiq risk reytinqləri müntəzəm qaydada qiymətləndirilir və yenidən baxılır.
Dəyərsizləşmənin qiymətləndirilməsi. Kreditlərin dəyərsizləşmə baxımından qiymətləndirilməsi zamanı
nəzərə alınan əsas amillərə aşağıdakılar daxildir: əsas məbləğlərin və faizlərin ödənilməsinin 90 gündən artıq
müddətdə gecikdirilib-gecikdirilməməsi, qarşı-tərəflərin pul vəsaitlərinin hərəkətlərində çətinliklər haqqında
məlumatın olub-olmaması, borcalanın müflisləşməsi və ya onun maliyyə strukturunun yenidən təşkil
edilməsi, kredit reytinqlərinin aşağı düşməsi və ya müqavilənin ilkin şərtlərinin pozulması. Bank
dəyərsizləşmə baxımından iki səviyyədə qiymətləndirmə aparır: fərdi şəkildə qiymətləndirilən ehtiyatlar və
məcmu şəkildə qiymətləndirilən ehtiyatlar.
Fərdi şəkildə qiymətləndirilən ehtiyatlar. Bank fərdi olaraq hər bir mühüm kredit və ya avans üzrə tələb
olunan ehtiyatları fərdi şəkildə müəyyən edir. Ehtiyatların məbləği müəyyən edildiyi zaman aşağıdakı amillər
nəzərə alınır: qarşı-tərəflərin biznes-planının dayanıqlığı, onun maliyyə çətinlikləri yarandığı təqdirdə
fəaliyyət nəticələrini təkmilləşdirmək qabiliyyəti, müflislik halında proqnozlaşdırılan mədaxillər, maliyyə
dəstəyinin cəlb edilməsi imkanı, girovun satış dəyəri və gözlənilən pul vəsaitləri hərəkətinin müddətləri.
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Gözlənilməyən hadisələr daha yaxın diqqət yetirilməsini tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, dəyərsizləşmə
zərərləri hər hesabat tarixində qiymətləndirilir.
Məcmu şəkildə qiymətləndirilən ehtiyatlar. Məcmu şəkildə fərdi olaraq mühüm olmayan banklara
kreditlərin və fərdi olaraq mühüm, lakin fərdi şəkildə dəyərsizləşməsinə dair obyektiv sübutlar olmayan
kreditlərin dəyərsizləşməsi üçün ehtiyatlar qiymətləndirilir. Ehtiyatlar hər bir hesabat tarixinə qiymətləndirilir
və bu zaman hər bir kredit portfeli ayrıca təhlil edilir.
Məcmu şəkildə qiymətləndirmə zamanı fərdi şəkildə dəyərsizləşməyə dair obyektiv sübut olmayanda da
portfelin dəyərsizləşməsi müəyyən edilir. Dəyərsizləşmə zərərləri aşağıdakı məlumatları nəzərə almaqla
müəyyən edilir: portfel üzrə tarixi zərərlər, cari iqtisadi şəraitlər, zərərin çəkilməsi ehtimal edilən andan
həmin zərərin dəyərsizləşmə üzrə fərdi şəkildə qiymətləndirilən dəyərsizləşmə zərərini tələb etməsi müəyyən
edildiyi anadək təxmini müddət və gözlənilən mədaxillər və aktiv dəyərsizləşdikdən sonra dəyərin bərpa
edilməsi. Rəhbərlik bir ilədək ola bilən bu müddətin müəyyən edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
Bazar riski. Bank bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan (a) valyuta və (b) faiz dərəcəsi
üzrə açıq mövqelər ilə əlaqədar bazar risklərinə məruz qalır. Rəhbərlik qəbul edilə bilən risklərin səviyyəsi
üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir. Buna baxmayaraq, bu cür yanaşmadan
istifadə edilməsi bazarda daha əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyi halda, müəyyən edilmiş limitlərdən
artıq zərərlərin yaranmasının qarşısını almır.
Valyuta riski. Xarici valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin baza
valyutasında dəyərinin dəyişməsi riskidir. Bankın aktivlərinin dəyəri aktivlərin valyuta strukturundan asılı
olaraq əsas xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsi riskinə məruz qalır.
Bankın valyuta aktivləri əsasən ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə saxlanılır. Valyuta aktivlərinin valyuta
kompozisiyası Bankın İdarə Heyətinin 4 mart 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan
Respublikası Milli Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi üzrə Əsas İstiqamətlər” ilə müəyyən
olunmuşdur. Bu sənəd Bankda valyuta riskinin idarə edilməsinə görə cavabdeh olan bazar əməliyyatları
departamenti üçün əsas kimi istifadə edilir. Bundan əlavə, həmin departament İdarə Heyəti tərəfindən
təsdiqlənmiş əsasnaməsinə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.
Valyuta riski valyuta səbətinin diversifikasiyası və aşağıdakı parametrlərin müəyyən edilməsi ilə idarə
olunur:
• idarə olunan valyutalar;
• idarə olunan hər bir valyutanın cəmi valyuta aktivlərinin tərkibində maksimal payı (baza valyutası
üçün minimal məbləğ).
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi
təhlili aşağıdakı cədvəldə əks olunur:
AZN

ABŞ
dolları

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
101
2,567,416
Beynəlxalq Valyuta Fondu
ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
501,539
Rezident banklara verilmiş
kreditlər
1,912,718
İnvestisiya qiymətli
kağızları
193,162
397,468
Dövlətin borc öhdəliyi
216,472
Sair maliyyə aktivləri
2,934
2,785

Cəmi maliyyə aktivləri

Funt
sterlinq

XBH

Digər

Cəmi

1,146,64
6

49,184

-

108

3,763,455

179,234

69,083

189,638
-

4,851

189,638
754,707

-

-

-

-

1,912,718

217,215
8

238,261
-

-

-

1,046,106
216,472
5,727

4,959

7,888,823

Avro

2,325,387 3,469,208 1,543,103 356,528 189,638

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar
və sikkələr
5,793,219
Kredit təşkilatları
qarşısında öhdəliklər
609,125
Hökumət idarələri
qarşısında öhdəliklər
932,147
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər
2,400
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları
34,193
Beynəlxalq maliyyə
institutları qarşısında
öhdəliklər
73
Beynəlxalq Valyuta Fondu
ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər
656
Sair maliyyə öhdəlikləri
139

-

-

-

-

-

5,793,219

112,596

11,184

-

-

-

732,905

313,407

7,400

1,149

-

109

1,254,212

3

1

-

-

-

2,404

-

-

-

-

-

34,193

4,044

-

-

-

-

4,117

3,619

222

-

225,792
-

-

226,448
3,980

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 7,371,952

433,669

18,807

1,149

225,792

109

8,051,478

Törəmə maliyyə alətləri

69,090

(55,540) (10,515)

-

(4,355)

(1,320)

495

(163,975)

Xalis balans mövqeyi

-

(5,046,565) 3,104,629 1,468,756 344,864 (36,154)

Yuxarıda göstərilən törəmə maliyyə alətləri monetar maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləridir, lakin Bankın
ümumi riskini əks etdirmək məqsədilə ayrıca təqdim edilir.
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31 dekabr 2009-cu il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi
təhlil aşağıdakı cədvəldə əks olunur:
AZN

ABŞ
dolları

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
180
1,733,867
Beynəlxalq Valyuta Fondu
ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
326,015
Rezident banklara verilmiş
kreditlər
1,444,873
İnvestisiya qiymətli
kağızları
139,313
426,561
Dövlətin borc öhdəliyi
211,837
Sair maliyyə aktivləri
2,795
163

Cəmi maliyyə aktivləri

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan
əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları
qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri
qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları
Beynəlxalq maliyyə
institutları qarşısında
öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta
Fondu ilə əməliyyatlar
üzrə öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri
Cəmi maliyyə
öhdəlikləri
Törəmə maliyyə alətləri
Xalis balans mövqeyi
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Funt
sterlinq

XBH

Digər

Cəmi

1,193,00
5

60,158

-

234

2,987,444

62,132

41,727

191,284
-

4,128

191,284
434,002

-

-

-

-

1,444,873

94,058
-

161,269
-

-

-

821,201
211,837
2,958

4,362

6,093,599

Avro

1,798,998 2,486,606 1,349,195 263,154 191,284

4,512,710

-

-

-

-

-

4,512,710

347,609

42,879

3,886

-

-

-

394,374

870,497

104,120

1,281

354

-

110

976,362

3

4

-

-

-

3,293

-

-

-

-

-

7,996

4,449

-

-

-

-

4,692

656
176

-

106

-

242,905
-

-

243,561
282

5,743,173

151,451

5,277

354

242,905

110

6,143,270

-

80,117

-

(3,908)

2,274

344

(47,397)

3,286
7,996
243

(62,006) (11,929)

(3,944,175) 2,415,272 1,281,912 250,871 (51,621)
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Törəmə maliyyə alətləri üzrə məbləğlər Bankın qarşı tərəfin mövqeyinin əvəzləşdirilməsindən və
ödənilməsindən əvvəl almaq (mənfi məbləğ) və ya satmaq (mənfi məbləğ) barədə razılıq əldə etdiyi müvafiq
valyutanın hesabat dövrünün sonuna ədalətli dəyərini əks etdirir. Valyutalar üzrə ümumi məbləğlər 30 saylı
Qeyddə göstərilir. Xalis ümumi məbləğ valyuta törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirir.
Yuxarıdakı cədvələ yalnız pul aktivləri və öhdəlikləri daxildir.
Bütün digər dəyişənlərin sabit qalması şərtilə, hesabat dövrünün sonuna Bankın funksional valyutasına tətbiq
edilən valyuta məzənnələrindəki mümkün dəyişikliklər nəticəsində mənfəət/zərər və kapitalda dəyişikliklər
aşağıdakı cədvəldə əks etdirilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Məzənnədə 1% artım
Məzənnədə 5% artım
Məzənnədə 10% artım
Məzənnədə 1% azalma
Məzənnədə 5% azalma
Məzənnədə 10% azalma

Min Azərbaycan Manatı ilə
Məzənnədə 1% artım
Məzənnədə 5% artım
Məzənnədə 10% artım
Məzənnədə 1% azalma
Məzənnədə 5% azalma
Məzənnədə 10% azalma

ABŞ dolları
31,046
155,231
310,463
(31,046)
(155,231)
(310,463)

ABŞ dolları
24,153
120,764
241,527
(24,153)
(120,764)
(241,527)

2010
Avro Funt sterlinq
14,688
73,438
146,876
(14,688)
(73,438)
(146,876)

3,449
17,243
34,486
(3,449)
(17,243)
(34,486)

2009
Avro Funt sterlinq
12,819
64,096
128,191
(12,819)
(64,096)
(128,191)

2,509
12,544
25,087
(2,509)
(12,544)
(25,087)

XBH
(362)
(1,808)
(3,615)
362
1,808
3,615

XBH
(516)
(2,581)
(5,162)
516
2,581
5,162

Digər
5
25
50
(5)
(25)
(50)

Digər
3
17
34
(3)
(17)
(34)

Risk, yalnız Bankın əməliyyat valyutasından fərqli valyutalarda ifadə olunan pul qalıqları üçün
hesablanmışdır.
Faiz dərəcəsi riski. Bank bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin
hərəkətinə təsiri ilə əlaqədar riskə məruz qalır. Bu cür dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin
faiz dərəcələri üzrə gözlənilməyən dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə faiz marjaları həmçinin azala və ya
zərərin yaranmasına səbəb ola bilər. Faiz dərəcəsi riskinin idarə edilməsində əsas məqsəd investisiya
qaydalarına uyğun olaraq qəbul edilə bilən risk limitlərini ötməmək olmamaq şərtilə, investisiya üzrə sabit
gəlirliliyin təmin edilməsindən ibarətdir. Rəhbərlik faiz dərəcələrinin dəyişməsinin qəbul edilə bilən
səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir.
Aşağıdakı cədvəldə Bankın məruz qaldığı faiz dərəcəsi riski üzrə ümumi təhlil əks olunur. Aşağıdakı
cədvəldə Bankın cəmi maliyyə aktiv və öhdəlikləri müqavilə üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi tarixlərinə və
ya ödəmə tarixlərinə görə (bunlardan hansı daha tez olarsa) təsnifləşdirilir.
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1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1 ildən
çox

Cəmi

Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb
edilənədək
və 1 aydan
az

31 dekabr 2010
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri

3,573,826
7,821,937

2,023,053
4,248

215,651
6,263

2,076,410
220,467

7,888,940
8,052,915

(4,248,111)

2,018,805

209,388

1,855,943

(163,975)

3,782,061

584,021

258,889

1,471,142

6,096,113

5,894,428

-

13,930

235,152

6,143,510

(2,112,367)

584,021

244,959

1,235,990

(47,397)

31 dekabr 2010-cu il
tarixinə xalis həssaslıq
çatışmazlığı
31 dekabr 2009
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
31 dekabr 2009-cu il
tarixinə xalis həssaslıq
çatışmazlığı

Bankın bütün borc alətləri üzrə faiz dərəcələrinə 5 il ərzində yenidən baxılır (2009: bütün borc alətləri üzrə
faiz dərəcələrinə 5 il ərzində yenidən baxılır).
Bank öz maliyyə alətləri üzrə faiz dərəcələrinə nəzarət edir. Bankın yüksək rəhbərliyi tərəfindən təhlil
edilmiş hesabatlara əsaslanan müvafiq hesabat tarixinə olan faiz dərəcələri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Qiymətli kağızlar üzrə faiz dərəcələri hesabat tarixinə bazar qiymətlərinə əsasən ödəniş müddətinə qədər
olan gəlirliyi əks etdirir:

Illik %
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri:
- İşçilərə verilmiş kreditlər

Öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında
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AZN

-

ABŞ
dolları

31/12/2010
Funt
Avro sterlinq

2.5
0.95
2.0

0.21
0.52
0.79
-

0.19
1.29
0.6
-

1.15
0.58
-

11.0

-

-

-

1.8
-

1.0

-

-

XBH

Digər

0.29
-

2.9
-

-

-

-

-
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Illik %
öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar
üzrə öhdəliklər

AZN

-

ABŞ
dolları

-

31/12/2010
Funt
Avro sterlinq

-

-

XBH

1.0

Digər

-

Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən “-“ işarəsi Bankın müvafiq valyutada aktiv və öhdəliklərə malik olmadığını
bildirir.

Illik %
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri:
- İşçilərə verilmiş kreditlər

Öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında
öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar
üzrə öhdəliklər

31/12/2009
Funt
Avro sterlinq

AZN

ABŞ
dolları

5.1
0.4
2.0

0.20
1.07
0.6
-

0.18
2.1
1.1
-

11.0

-

1.0

XBH

Digər

0.5
0.7
0.6
-

0.4
-

1.3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0

-

Coğrafi risk. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təhlili aşağıda
göstərilir:
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Azərbaycan

İƏİT-yə üzv
olan ölkələr

Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

105,849
1,912,718
193,162
216,472
2,942

3,657,606
189,638
754,707
852,944
2,902

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472

Cəmi maliyyə aktivləri

2,431,143

5,457,797

7,888,940

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
-

4,117

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
4,117

361

226,448
5,056

226,448
5,417

7,817,294

235,621

8,052,915

(5,386,151)

5,222,176

(163,975)

Min Azərbaycan Manatı ilə

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi

Aktivlər və öhdəliklər qarşı tərəfin fəaliyyət göstərdiyi ölkə üzrə təsnifləşdirilmişdir.
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31 dekabr 2009-cu il tarixinə Bankın aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təhlili aşağıda göstərilir:
Azərbaycan
Min Azərbaycan Manatı ilə

İƏİT-yə üzv
olan ölkələr

Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

105,207
1,444,873
139,313
211,837
2,958

2,882,237
191,284
434,002
681,888
2,514

2,987,444
191,284
434,002
1,444,873
821,201
211,837
5,472

Cəmi maliyyə aktivləri

1,904,188

4,191,925

6,096,113

4,512,710
394,374
976,362
3,293
7,996
-

4,692

4,512,710
394,374
976,362
3,293
7,996
4,692

309

243,561
213

243,561
522

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

5,895,044

248,466

6,143,510

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi

(3,990,856)

3,943,459

(47,397)

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri

Likvidlik riski. Likvidlik riski adi və ya fövqəladə şəraitdə ödəniş tarixi çatanda Bankın ödənişlə bağlı
öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi riskidir. Bank tərəfindən likvidlik riskinin idarə olunması hər bir
şəraitdə Bankın öhdəliklərini ödəmək üçün likvidliyin lazımi səviyyədə saxlanılmasına əsaslanır.
Pul siyasətinin həyata keçirilməsi və ölkədaxili maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi kimi Bankın prioritet
məqsədlərinə nail olmaq üçün vaxtında müdaxilə etmək məqsədilə Bank valyuta aktivlərindən likvid əməliyyat
tranşı formalaşdırıb. Bankın likvid əməliyyat valyuta aktivləri aşağıdakı mənbələr üzrə valyuta tələbatını
qarşılamaq üçün kifayət edir: valyuta müdaxilələri, üç aylıq idxal həcmində xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi,
ölkənin qısa-müddətli xarici borcu. Likvidlik riskinin idarə edilməsi likvid aktivlərinin müəyyən edilməsi və
investisiya müddətində valyuta aktivlərini minimal likvidlik limitlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə öhdəliklərin müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə təsnifləşdirilməsi aşağıdakı
cədvəldə göstərilir. Cədvəldə göstərilən məbləğlər diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir.
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilən məbləğ diskont edilmiş pul vəsaitlərinə əsaslandığına görə
onlar diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin hərəkətindən fərqlənir. Maliyyə törəmələri müqavilə üzrə ödəniləcək və
ya alınacaq məbləğlərə daxildir (Bankın ödəniş müddətinə qədər törəmələr üzrə mövqeyini bağlamağı
planlaşdırdığı hallar istisna olmaqla). Bu halda törəmələr gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkəti əsasında daxil edilir.
Aşağıdakı cədvəldə müqavilə üzrə ödəniş müddətləri əsasında balans dəyəri üzrə əks etdirilmiş qeyri-törəmə
maliyyə aktivlərinin ödəniş müddətləri üzrə təhlil göstərilir (maliyyə öhdəlikləri üzrə pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə bağlı zərurət yarandığı təqdirdə asanlıqla realizasiya edilə bilən aktivlər istisna olmaqla). Belə
maliyyə aktivləri gözlənilən satış tarixi əsasında ödəniş müddəti üzrə təhlilə daxil edilir. Dəyərsizləşmiş
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kreditlər (dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla və gözlənilən pul vəsaitlərinin axınına əsasən) balans dəyəri
üzrə cədvələ daxil edilir. Törəmələr müqavilədə nəzərdə tutulan ödəniş müddətləri əsasında göstərilir.
Ödəniləcək məbləğ sabit olmadıqda, cədvəldə göstərilən məbləğlər hesabat dövrünün sonuna mövcud olan
şərtlərə əsasən müəyyən edilir. Valyuta ödənişləri hesabat dövrünün sonuna mövcud olan spot
məzənnəsindən istifadə etməklə çevrilir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş
kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri
Cəmi
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri
Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər
Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı
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Tələb edilənədək və 1
aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən çox

Cəmi

2,572,949

1,190,506

-

-

-

3,763,455

189,638
754,707

-

-

-

-

189,638
754,707

17,947
34,448
-

178,474
654,062
-

23,532
192,047
-

282,250
40,004
-

1,410,515
125,545
216,472

1,912,718
1,046,106
216,472

22,996
(22,879)
4,020
3,573,826

11
2,023,053

72
215,651

281
322,535

1,343
1,753,875

22,996
(22,879)
5,727
7,888,940

5,793,219

-

-

-

-

5,793,219

731,316

-

1,589

-

-

732,905

1,254,212

-

-

-

-

1,254,212

2,404

-

-

-

-

2,404

34,218

-

-

-

-

34,218

309

-

207

1,542

2,204

4,262

226,542

470

564

4,511

-

232,087

71,010
(72,344)
3,980

20,491
(20,594)
-

-

-

-

91,501
(92,938)
3,980

8,044,866

367

2,360

6,053

2,204

8,055,850

(4,471,040)

2,022,686

213,291

316,482

1,751,671

(166,910)

Müstəqil auditorun hesabatı

31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş
kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri
Cəmi
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri

Tələb
edilənədək
və 1 aydan
az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən çox

Cəmi

2,987,444

-

-

-

- 2,987,444

191,284
434,002

-

-

-

-

156,329
9,315
-

161,822
422,106
-

92,202
166,612
-

143,148
53,027
-

54,620
(52,106)
1,173

93

75

409

3,782,061

584,021

258,889

196,584

191,284
434,002

891,372 1,444,873
170,141
821,201
211,837
211,837
1,208
1,274,558

54,620
(52,106)
2,958
6,096,113

4,512,710

-

-

-

- 4,512,710

393,044

-

1,330

-

-

394,374

976,362

-

-

-

-

976,362

3,293

-

-

-

-

3,293

8,000

-

-

-

-

8,000

501

-

210

2,045

2,333

5,089

243,662

510

612

4,896

-

249,680

(30,534)
30,774
282

-

-

-

-

(30,534)
30,774
282

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər

6,138,094

510

2,152

6,941

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı

(2,356,033)

583,511

256,737

189,643

2,333 6,150,030

1,272,225

(53,917)
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Bank likvidliyin idarə edilməsi üçün yuxarıda göstərilən diskontlaşdırmanı nəzərə almadan öhdəliklərin
ödəmə müddətləri üzrə yuxarıda göstərilən təhlilindən istifadə etmir. Bunun əvəzində, Bank aşağıda
göstərildiyi kimi gözlənilən ödəmə müddətlərinə və likvidlik çatışmazlığına nəzarət edir:
31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş
kreditlər
Investisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri
Cəmi
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri
Maliyyə öhdəlikləri üzrə
cəmi potensial gələcək
ödənişlər
Maliyyə alətləri üzrə
likvidlik çatışmazlığı
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Tələb edilənədək və 1
aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən çox

Cəmi

2,572,949

1,190,506

-

-

-

3,763,455

189,638
754,707

-

-

-

-

189,638
754,707

17,947
34,448
-

178,474
654,062
-

23,532
192,047
-

282,250
40,004
-

1,410,515
125,545
216,472

1,912,718
1,046,106
216,472

22,996
(22,879)
4,020

11

72

281

1,343

22,996
(22,879)
5,727

3,573,826

2,023,053

215,651

322,535

1,753,875

7,888,940

5,793,219

-

-

-

-

5,793,219

731,316

-

1,589

-

-

732,905

1,254,212

-

-

-

-

1,254,212

2,404

-

-

-

-

2,404

34,193

-

-

-

-

34,193

305

-

188

1,506

2,118

4,117

974

4,145

4,486

27,976

188,867

226,448

(71,010)
72,344
3,980

(20,491)
20,594
-

-

-

-

(91,501)
92,938
3,980

7,821,937

4,248

6,263

29,482

190,985

8,052,915

293,053

1,562,890

(163,975)

(4,248,111) 2,018,805 209,388

Müstəqil auditorun hesabatı

31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş
kreditlər
Investisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri

Tələb
1-6 ay
edilənədək və
ərzində
1 aydan az

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən çox

Cəmi

2,987,444

-

-

-

-

2,987,444

191,284
434,002

-

-

-

-

191,284
434,002

161,822
422,106
-

92,202
166,612
-

143,148
53,027
-

891,372
170,141
211,837

1,444,873
821,201
211,837

54,620
(52,106)
1,173

93

75

409

1,208

54,620
(52,106)
2,958

3,782,061

548,021

258,889

196,584

1,274,558

6,096,113

4,512,710

-

-

-

-

4,512,710

-

1,330

-

-

394,374

976,362

-

-

-

-

976,362

3,293

-

-

-

-

3,293

7,996

-

-

-

-

7,996

501

-

210

1,648

2,333

4,692

-

-

12,390

36,193

194,978

243,561

(30,534)
30,774
282

-

-

-

-

(30,534)
30,774
282

Maliyyə öhdəlikləri üzrə
cəmi potensial gələcək
ödənişlər

5,894,428

-

13,930

37,841

197,311

6,143,510

Maliyyə alətləri üzrə
likvidlik çatışmazlığı

(2,112,367)

584,021

244,959

158,743

1,077,247

(47,397)

Cəmi
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları
Beynəlxalq maliyyə
institutları qarşısında
öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri

156,329
9,315
-

393,044
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Rəhbərlik tərəfindən aparılan likvidlik təhlillərinə əsasən satıla bilən investisiya qiymətli kağızları “tələb
edilənədək və 1 aydan az” kateqoriyasına daxil edilmişdir.
Bankın Rəhbərliyinin fikrincə aktiv və öhdəliklərin ödəmə müddətlərinin və faiz dərəcələrinin uyğunluğu
və/və ya nəzarət olunan uyğunsuzluğu Bankın idarə olunması üçün əsas amillərdir. Ümumiyyətlə, banklarda
bu göstəricilərə tam uyğunluq təmin edilmir. Belə ki, əməliyyatlar çox zaman qeyri-müəyyən müddətə
aparılır və fərqli xarakterli daşıyır. Bu göstəricilər üzrə uyğunsuzluq potensial olaraq gəlirliliyi artıra, lakin
eyni zamanda zərərin baş vermə riskini yüksəldə bilər. Aktiv və öhdəliklərin ödəmə müddətləri, eləcə də
ödəmə müddətləri tamamlandıqdan sonra faiz hesablanan öhdəliklərin münasib dəyərlə əvəz edilməsi
imkanı, Bankın likvidliyinin və faiz dərəcələri və mübadilə məzənnələrinin dəyişəcəyi halda onun risklərinin
qiymətləndirilməsi üçün əsas amillər hesab olunur.
28.

Kapitalın İdarə Edilməsi

Bankın kapitalı onun bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin qalan hissəsidir.
Kapitalın idarə olunmasında məqsəd Bankın iqtisadi müstəqilliyinin və fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin
təmin edilməsi üçün kapitalın müvafiq səviyyədə saxlanılmasından ibarətdir. Bank, idarə olunan məcmu
kapitalın maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda göstərilən kapital olduğunu hesab edir.
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (“Qanun”)
nəzərdə tutulan nizamnamə kapitalı və minimal kapital ehtiyatları istisna olmaqla, mərkəzi bank kimi Bank
üçün kənar qurumların tələbləri mövcud deyil.
22 saylı Qeyddə göstərildiyi kimi, 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min
manat təşkil etmişdir (31 dekabr 2009-cu il: 10,000 min AZN).
Qanunun 10.3 maddəsinə uyğun olaraq kapital ehtiyatları Bank tərəfindən tədavülə buraxılmış nağd milli
valyutanın 15 faizi miqdarında müəyyən edilir və hesabat ilinin mənfəətindən ayırmalar hesabına
formalaşdırılmalıdır. Azərbaycan manatının məzənnəsinin və qızılın dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar hesabat
ili ərzində Bankın xarici valyutada və qızılda olan aktiv və öhdəliklərinin yenidən qiymətləndirilməsi
nəticəsində yaranan fərq kapital ehtiyatlarında əks olunur və bu fərq kapital ehtiyatları üzrə normativin
hesablanması zamanı nəzərə alınmır. Kapital ehtiyatları formalaşdıqdan sonra Bankın reallaşdırılmış
mənfəətinin sərbəst qalığı Dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.
31 dekabr 2009-cu il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğun tam
formalaşmadığından, 2010-cu il ərzində dövlət büdcəsinə köçürmələr edilməmişdir. 31 dekabr 2010-cu il
tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğun tam formalaşmadığından,
dövlət büdcəsinə köçürmələr üzrə hər hansı öhdəlik qeydə alınmamışdır.
Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən Bank müflis elan oluna bilməz və Bankın aktivləri onun öhdəliklərinin
məbləğindən aşağı düşdükdə, yaranmış kapital çatışmazlığı dövlət tərəfindən ödənilir. 22 saylı Qeyddə
açıqlandığı kimi, 2009-cu ildə Hökuməti təmsil edən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Bankın
kapital çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədilə faizsiz borc öhdəliyi buraxmaqla, Bankı əlavə kapital ilə
təmin etmişdir. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın həmçinin 80,930 min AZN məbləğində kapital
çatışmazlığı olmuşdur. Bankın 31 dekabr 2010-cu il tarixinə yaranmış kapital çatışmazlığının “Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq dövlət
tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulur.
29.

Şərti Öhdəliklər

Məhkəmə prosedurları. Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyət gedişində Banka qarşı irəli sürülə biləcək iddialarla
əlaqədar, Bank rəhbərliyi öz təxminlərinə və daxili peşəkarların məsləhətlərinə əsasən hesab edir ki, bu
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iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli zərər baş verməyəcəkdir və müvafiq olaraq hazırkı maliyyə
hesabatlarında hər hansı ehtiyat yaradılmamışdır.
Əməliyyat lizinqi ilə bağlı öhdəliklər. 31 dekabr 2010-cu və 2009-cu il tarixlərinə Bankın ləğv oluna
bilməyən əməliyyat lizinqi ilə bağlı əhəmiyyətli öhdəlikləri olmamışdır.
Törəmə Maliyyə Alətləri

Valyuta forvardları: hesabat dövrünün
sonuna ədalətli dəyər
- Hesablaşma zamanı alınacaq ABŞ dolları
(+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək ABŞ
dolları (-)
- Hesablaşma zamanı alınacaq Avro (+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək Avro (-)
- Hesablaşma zamanı alınacaq Funt sterlinq
(+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək Funt
sterlinq (-)
- Hesablaşma zamanı alınacaq digər
valyutalar (+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək digər
valyutalar (-)
Valyuta forvard müqavilələrinin xalis
ədalətli dəyəri

Müsbət ədalətli
dəyərlə göstərilən
müqavilələr

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2009

Mənfi ədalətli
dəyərlə göstərilən
müqavilələr

Qeyd

Müsbət ədalətli
dəyərlə göstərilən
müqavilələr

31/12/2010

Mənfi ədalətli
dəyərlə göstərilən
müqavilələr

30.

27

13, 21

503

91,234

54,619

28,026

(22,379)
17,135
-

(268)
(72,675)

(40,609)

(2,528)
83
(21,480)

2,778

267

(500)

(13,060)

(11,496)

(2,858)

2,580

-

-

(3,908)

-

(6,935)

-

-

(1,437)

2,514

(240)

117

-

2,425

Xarici valyutada olan törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar adətən birjadankənar bazarda standart
müqavilələrə əsasən peşəkar iştirakçılar ilə həyata keçirilir. Törəmə maliyyə alətləri bazar faiz dərəcələrinin,
valyuta məzənnələrinin dəyişməsi və bu alətlər ilə bağlı digər dəyişkən amillər nəticəsində potensial əlverişli
(aktivlər) və ya əlverişsiz (öhdəliklər) şərtlərə malik olur. Törəmə maliyyə alətlərinin ümumi ədalətli dəyəri
vaxtaşırı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər.
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31. Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri
(a) Amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri.
Amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2010
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər

31/12/2009
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
- Nağd pul
- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş
vəsaitlər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar

105,849

105,849

105,207

105,207

3,657,606 3,657,606 2,882,237 2,882,237
189,638

189,638

191,284

191,284

903,742
486,126
55,005

963,499
486,126
55,005

Rezident banklara verilmiş kreditlər
- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
İnvestisiya qiymətli kağızları
- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış
istiqrazlar
- Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- BMT Nordic Investment Bank
- Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
- Fransa Dövlət Agentliyi SFE
- İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri
- Satılmış investisiyalar üzrə alınacaq məbləğlər
- İşçilərə verilmiş kreditlər
- Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış
avanslar
- Sair debitorlar
CƏM AMORTIZASIYA EDILMIŞ DƏYƏRLƏ
QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
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1,362,003 1,362,003
531,905
531,905
18,810
18,810

129,998
238,260
137,077
119,778
119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

113,811
238,260
137,077
119,778
119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

129,998
161,269
94,058
426,561
-

101,440
161,269
94,058
426,561
-

216,472

216,472

211,837

211,837

2,785
1,713

2,785
1,713

1,692

1,692

228
1,001

228
1,001

1,266

1,266

7,070,952 7,054,765 5,650,282 5,681,481
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Min Azərbaycan Manatı ilə
MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
- Cari hesablar
- Məcburi ehtiyatlar
- REPO əməliyyatları
- Bloklaşdırılmış hesablar
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
- AR Mərkəzi Xəzinədarlığına ödəniləcək məbləğlər
- AR Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər
- Digər tələb olunanadək depozitlər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
- İctimai təşkilatlar
- Digər maliyyə institutları
- Digər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
- Qısamüddətli notlar
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA)
götürülmüş borc vəsaitləri
- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək
məbləğlər
BVF qarşısında öhdəliklər
- BVF-nin cari hesabları
- BVF-dən alınmış kreditlər
- XBH paylaması
Sair maliyyə öhdəlikləri
- Alınmış investisiya qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək
məbləğlər
- Xarici valyutanın alınması üçün avanslar
- Ödəniməkdə olan məbləğlər
CƏM AMORTIZASIYA EDILMIŞ DƏYƏRLƏ
QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ ÖHDƏLIKLƏRI

31/12/2010
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər
5,793,219 5,793,219
704,681
20,860
5,775
1,589

31/12/2009
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər
4,512,710

4,512,710

902,275
65,004
9,083

902,275
65,004
9,083

704,659
20,860
5,797
1,589

1,140,700 1,140,700
71,056
71,056
42,456
42,456
1,347
250
807

1,347
250
807

1,981
328
984

1,981
328
984

34,193

34,193

7,996

7,996

4,019

4,016

4,424

4,295

98

268

268

656
41,042
188,000

656
49,273
193,632

656
53,230
193,632

3,619
222
139

106
176

106
176

98
656
37,792
188,000
3,619
222
139

8,051,478 8,054,725 6,143,270 6,147,098

(b) Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə
təhlili.
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Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətləri üzrə ədalətli dəyərin kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirildiyi
ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyəsi aşağıda göstərilir:
31/12/2010
Fəal bazar
qiyməti
(Səviyyə 1)

Fəal bazar
qiyməti
(Səviyyə 1)

Müşahidə edilən
bazar məlumatlarından istifadə
edən qiymətləndirmə üsulu
(Səviyyə 2)

754,707

-

434,002

-

63,164
-

117

9,315
-

2,514

817,871

117

443,317

2,514

Min Azərbaycan Manatı ilə
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Ticarət qiymətli kağızları
Satıla bilən investisiya qiymətli
kağızları
Valyuta forvard müqavilələri
CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ
QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ
AKTİVLƏRİ

31/12/2009

Müşahidə edilən
bazar məlumatlarından istifadə
edən qiymətləndirmə üsulu
(Səviyyə 2)

Maliyyə alətlərini ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə kateqoriyalara bölmək üçün rəhbərlik
peşəkar mülahizələr irəli sürür. Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə düzəlişlər tələb
edən müşahidə edilə bilən məlumatlardan istifadə edilərsə, bu qiymətləndirmə Səviyyə 3-ə aid edilir. İstifadə
edilən ilkin məlumatların əhəmiyyətliliyi ədalətli dəyərlə müqayisədə tam şəkildə qiymətləndirilir.
31/12/2010

31/12/2009

Müşahidə edilən bazar
məlumatlarından istifadə
edən qiymətləndirmə
üsulu (Səviyyə 2)

Müşahidə edilən bazar
məlumatlarından istifadə
edən qiymətləndirmə
üsulu (Səviyyə 2)

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
- Valyuta forvard müqavilələri

1,437

240

CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ ALINAN
MALİYYƏ ÖHDƏLIKLƏRİ

1,437

240

Min Azərbaycan Manatı ilə

(c)

Ədalətli dəyəri müəyyən edərkən istifadə edilən üsullar və ehtimallar.

Ədalətli dəyər məcburi satış və ya ləğvetmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari əməliyyat
zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və ən yaxşı olaraq fəal bazar qiyməti ilə
təsdiqlənir. Bazar qiymətləri mövcud olmadıqda, Bank qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmişdir. Fəal
bazar qiyməti olmayan dəyişkən faizli maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri təxminən onların balans dəyərinə
bərabərdir. Fəal bazar qiyməti olmayan sabit faizli maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri analoji kredit riskinə və
ödəmə müddətinə malik yeni alətlər üçün mövcud faiz dərəcələrini tətbiq etməklə diskont edilmiş gələcək
pul vəsaitlərinin hərəkəti metoduna əsaslanır. Qiymətləndirmə üsulundan istifadə etməklə valyuta forvard
müqavilələrinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən rəhbərlik valyuta məzənnələrinin gözlənildiyi kimi
dəyişəcəyini fərz etmişdir və müqavilələrin icra edildiyi tarixlərə həmin məzənnələr qiymətləndirmə üsulu
üçün əsas kimi istifadə edilən məzənnələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyəcəkdir.
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İstifadə edilmiş diskont dərəcələri maliyyə alətinin valyutasından, ödəmə müddətindən və qarşı tərəfin kredit
riskindən asılıdır:
31/12/2010
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş
vəsaitlər
Ticarət qiymətli kağızları
- Korporativ istiqrazlar
- ABŞ Xəzinədarlıq notları
- Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış
notlar
- Agentlik notları
- Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları
- Dövlət istiqrazları
- Regional nümayəndəlik notları
- İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar
Rezident banklara verilmiş kreditlər
- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
İnvestisiya qiymətli kağızları
- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış
istiqrazlar
- Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- BMT Nordic İnvestment Bank
- Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
- Fransa Dövlət Agentliyi SFE
- İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya Regional Dövləti Öhdəliyi
- Azərbaycan İpoteka Fondu
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri
- İşçilərə verilmiş kreditlər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA)
götürülmüş borc vəsaitləri
- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək
məbləğlər
BVF qarşısında öhdəliklər

illik 0.11% - 0.35%

31/12/2009

illik 0.18% - 0.5%

illik 0.36% - 5.25%
illik 0.38% - 4.88%
3 aylıq LIBOR,
illik 2% - 5%

illik 0.3% - 5.4%
illik 0.8% - 4.9%
3 aylıq
LIBOR+0.75%, illik
02% - 6.5%
illik 0.49% - 5.35%
illik 2.25% - 9%
illik 9%
3 aylıq LIBOR–0.05%, illik 0.03% - 6.5%
illik 0.73% - 6.5%
illik 0.73%
illik 5.50% - 6.50%
illik 0.3% - 6.5%
illik 3% - 4%
illik 2% - 4%
illik 2%
illik 0.22% - 0.4%

illik 3% - 4%
illik 2% - 4%
illik 2%
illik 0.22 % - 0. 4%

illik 0.15% - 2%
illik 0% - 5.13%
illik 0.56% - 0.63%
illik 0.85%
illik 0% - 0.88%
illik 6%
illik 0.56%
illik 3.88%
illik 4%
illik 2%
illik 3.38%
illik 4.13%
illik 3% - 3.25%
illik 2%

illik 0.2% - 0.3%
illik 0.4% - 0.6%
illik 0.2% - 0.3%
illik 0.1% - 6.5%
illik 3%
illik 2%

illik 11%
illik 1.42% - 2.16%

illik 11%
illik 1.0%

illik 1%

illik 1.0%

illik 1%
illik 0.5%

illik 1.0%
illik 0.5%
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32.

Maliyyə Alətlərinin Qiymətləndirmə Kateqoriyaları üzrə Təqdim Edilməsi

39 saylı MUBS “Maliyyə Alətləri: Tanınması və Qiymətləndirilməsi” uyğun olaraq Qrup maliyyə aktivlərini
aşağıdakı kateqoriyalara təsnifləşdirir: (a) kreditlər və debitor borcları; (b) satıla bilən maliyyə aktivləri; (c)
ödəniş tarixinədək saxlanılan maliyyə aktivləri və (d) mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks
etdirilən maliyyə aktivləri (“MZƏD”). “Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə
aktivləri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) ilkin uçot zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər
və (ii) satış üçün maliyyə aktivləri. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda
qeyd edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

Kreditlər və
debitor
borcları

Ödəniş tariSatıla bilən Satış üçün
xinədək saxlamaliyyə
maliyyə
nılan maliyyə
aktivləri
aktivləri
aktivləri

Cəmi

3,763,455

-

-

-

189,638
1,912,718
170,002
216,472
5,727

23,160
-

754,707
117

189,638
754,707
- 1,912,718
852,944 1,046,106
216,472
5,844

6,258,012

23,160

754,824

852,944

3,763,455

7,888,940

31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə
kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Ödəniş
Kreditlər Satıla bilən Satış üçün tarixinədək
və debitor maliyyə
maliyyə saxlanılan
borcları
aktivləri
aktivləri
maliyyə
aktivləri

Cəmi

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

2,987,444

-

-

- 2,987,444

191,284
1,444,873
129,998
211,837
2,958

9,315
-

434,002
2,514

191,284
434,002
- 1,444,873
681,888
821,201
211,837
5,472

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

4,968,394

9,315

436,516

681,888 6,096,113

31 dekabr 2010-cu və 31 dekabr 2009-cu il tarixlərinə törəmə maliyyə alətləri istisna olmaqla, Bankın bütün
maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınmışdır. Törəmə maliyyə alətləri “mənfəət və ya
zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə alətləri” kimi təsnifləşdirilir.
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33. Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar
Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar birbaşa və ya dolayı yolla bir və ya bir neçə qrupun nəzarəti
altında olsun və ya onlardan biri digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı
qərar qəbul edərkən digər tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər ilə hər-hansı mümkün
münasibətlər nəzərdən keçirilərkən, həmin münasibətlərin mahiyyətinin onların hüquqi formasından
üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur.
Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər.
Bununla yanaşı, əlaqəli tərəflər arasında aparılan əməliyyatların şərtləri, müddətləri və məbləğləri əlaqəli
olmayan tərəflər arasında aparılan əməliyyatlarla eyni olmaya bilər.
5 saylı Qeyddə açıqlandığı kimi, Bank yenidən işlənmiş 24 saylı MUBS “Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar”
Standartını vaxtından əvvəl qəbul etmişdir və dövlət müəssisələri ilə bağlı əhəmiyyətli olmayan qalıqlar və
əməliyyatlara dair məlumatların açıqlanmamasına icazə verən istisnanı tətbiq etmişdir.
“Digər əlaqəli tərəflərə” Azərbaycan İpoteka Fondu (“AİF”) və Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”)
daxildir. Qanunvericilikdə tələb olunduğu kimi, Bank AİF üzərində nəzarətçisi kimi çıxış etsə də, AİF və
maliyyələşdirilməsi Bank tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət
hüququna və onların fəaliyyətlərindən əldə edilən iqtisadi faydalarda hüquqlara malik deyildir. 4 saylı Qeydə
baxın.
31 dekabr 2010-cu il və 31 dekabr 2009-cu il tarixlərinə əlaqəli tərəflərlə aparılmış əməliyyatlar üzrə qalıqlar
aşağıdakı kimidir:
31/12/2010

Min Azərbaycan Manatı ilə
Kreditlər və avanslar
(müqavilə üzrə illik faiz
dərəcəsi: illik 3 - 11%)
Kreditlər və avansların
dəyərsizləşməsi üzrə
ehtiyatlar
İnvestisiya qiymətli kağızları
(müqavilə üzrə illik faiz
dərəcəsi: illik 0.15 – 2.00%)

Azərbaycan
hökuməti və
dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

Əsas idarə
heyəti

1,045,371

(1,619)

31/12/2009
Digər
əlaqəli
tərəflər

Azərbaycan
hökuməti və
dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

Əsas idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

51

-

1,041,821

52

-

(1)

-

-

(1)

-

174,297

-

23,

134,293

-

9,315

İnvestisiya qiymətli
kağızlarının
dəyərsizləşməsi üzrə
ehtiyatlar

(4,295)

-

-

(4,295)

-

-

Dövlətin borc öhdəliyi

216,472

-

-

211,837

-

-

-

-

892

-

-

-

103,887

-

-

7,025

-

-

Sair aktivlər
Kredit təşkilatları qarşısında
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31/12/2010

31/12/2009

Əsas idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

Azərbaycan
hökuməti və
dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər (faizsiz)
1,252,325

-

1,887

976,362

-

-

Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər (faizsiz)

-

-

-

2,380

-

-

Beynəlxalq Valyuta Fondu
ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər (müqavilə üzrə
illik faiz dərəcəsi: illik 0.
5%)

225,792

-

-

242,905

-

-

Beynəlxalq maliyyə
institutlari qarşisinda
öhdəliklər (müqavilə üzrə
illik faiz dərəcəsi: illik
1.0%)

4,019

-

-

4,424

-

-

Min Azərbaycan Manatı ilə
öhdəliklər (faizsiz)

Azərbaycan
hökuməti və
dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

Əsas idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

2010 və 2009-cu illər üzrə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlardan yaranan gəlir və xərclər aşağıda göstərilir:
2010
Azərbaycan
hökuməti və
dövlətin
nəzarəti
altında olan
Min Azərbaycan Manatı ilə müəssisələr

2009

Əsas idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

Azərbaycan
hökuməti və
dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

31,472

3

-

10,059

5

-

864

-

331

286

-

13

Dövlətin borc öhdəliyi üzrə
faiz gəlirləri

4,635

-

-

2,320

-

-

Kreditlərin dəyərsizləşməsi
üzrə ehtiyatlar

1,619

-

-

-

-

-

İnzibati və digər əməliyyat
xərcləri

-

-

1,658

-

-

13,250

Kreditlər və avanslar üzrə
faiz gəlirləri
İnvestisiya qiymətli
kağızları üzrə faiz
gəlirləri

138

Əsas idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

Müstəqil auditorun hesabatı

Rəhbərliyə ödənişlər haqqında məlumat aşağıda təqdim edilir:
Xərclər
Min Azərbaycan Manatı ilə

2010
Hesablanmış
öhdəliklər

Xərclər

2009
Hesablanmış
öhdəliklər

Qısamüddətli ödənişlər:
- Əmək haqları

627

-

577

-

Cəmi

627

-

577

-

2010-cu il ərzində Bank Azərbaycan Hökumətinin adından 11,445 min AZN (2009: 14,298 min
AZN) məbləğində öhdəliyi yerinə yetirmişdir.
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Foreword
The global economy started to gradually overcome the
recession in 2010; however, structural and macroeconomic
problems in advanced countries as well as budget instability
conditioned uneven and fragile global growth. At the same time,
significant risks still lingering in the world economy led to
volatility.
In such complicated global environment the Azerbaijani
economy maintained macroeconomic stability accompanied with
economic growth in 2010. In general, the 2009 effects of the global
crisis have been eliminated, the country has become financially
more sustainable, and foreign exchange reserves inchased. The
Central Bank, in accordance with the announced main directions, is
targeted at maintaining an acceptable level of inflation, preserving
exchange rate stability of manat, providing stable development and
sustainability of the banking-financial stability.
The Central Bank has ensured adequate policy and
regulation keeping the factors affecting macroeconomic stability in
the country under control. The Monetary Policy achieved its
assigned final and interim targets. The key target of the monetary
policy - inflation was maintained at a single-digit level in the
reporting period and was primarily affected by the processes in the foreign markets, inflation in the trade
partner countries and rise in world food prices. The money supply kept pace with the demand of the
economy for money.
The Central Bank continued its policy aimed at the exchange rate stability of manat amid volatility
of leading currencies of the world and extensive foreign exchange supply in the internal foreign exchange
market. With the surplus of the balance of payments the Central Bank maintained stable exchange rate of
manat, and further increased foreign exchange reserves through sterilization.
Another mandate of the Central Bank according to the legislation is to maintain stable and
developing banking system. Measures taken by the Central Bank in 2010 are aimed at minimizing risks in
the banking system, providing stable functioning of the banks and protecting credibility. Given all potential
risks and Basel-III standards on banking supervision the Central Bank improved supervisory and regulatory
framework within the year. Financial provisioning having been further increased, assets remediation
measures continued. Capitalization programs started to be implemented, accompanied with enhancement of
management potential and risk management systems of banks. Liquidity management framework was
significantly improved and preparatory works started to apply new prudential norms started.
The measures taken resulted in financial sustainability of the Azerbaijani banking sector and growth in
key indicators of the sector. Banks remained highly liquid within the year. Quality indicators of bank assets
stabilized and reached the satisfactory level, internal and external confidence in the sector increased. The
banking system in the existing economic conditions preserved optimum profitability and continued to look
attractive in terms of investment involvement. The sector possesses a required capital level to cover potential
risks, and support activity. Gradual slowdown of the global economic crisis triggered recovery of attraction
of resources from foreign financial markets. However, the share of foreign borrowings in the bank resources
was acceptably regulated.
The regional financial-banking network kept expanding to improve access of the population to
financial resources in 2010. Non-banking credit institutions broadened their activities on the basis of the new
legislation.
To improve access of the rural population as well as economic entities to the Azerpocht (Azerpost)
project was successfully completed. “Azerpocht” state enterprise started rendering financial and banking
services to the population along with traditional postal services. Mortgage lending was the key in supporting
economic activity in the country. The Azerbaijan Mortgage Fund has been granted with the investment level
international credit rating which paved the way for increase in borrowing capacity of the fund in the future
and its access to the international capital markets.
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One of the crucial activity directions of the Central Bank was to provide stable and reliable activity
and further development of the payment systems within the year. The major components of the National
Payment system established and managed by the Central Bank were updated given development trends in the
international arena and infrastructure facilities were extended.
In order to extend the use of non-cash payment instruments, further activities were provided to
expand the POS-terminal net in retail trade, catering and other service centers and increase the scale of
settlements via payment cards in and the number of cash dispensers was rose in 2010. The works to increase
functional capacities of the Centralized Information System on Mass Payments (CISMP) and encompass
regions launched to allow the population make pay for utility bills via non-cash payment instruments and
directing toward the regions. The population is able to realize payment of utility fees in any bank or post
office, whereas internet users can just subscribe at the webpage of the system without going to any post or
bank office.
Organisation of the cash circulation is of classical functions of the Central Bank; cash demand of
the national economy was fully and timely met and strategic cash reserves were maintained on a necessary
level. To provide a high level of cash quality, the Central Bank intensified replacement of low denomination
banknotes and coins within the compelling “Clean Money Policy ”. The population is more widely provided
with cash services and “Mobile cash desks” are established. The Central Bank continued its activity to
realize the project of establishing fully automated center (“Cash Center”) to apply the most progressive best
practices to efficiently and safely manage cash.
Key priority of the Central Bank policy on management of its foreign exchange reserves in 2010 was
to preserve its funds given the risks generated by the global financial-economic crisis. Due to gradual
slowdown of the 2008-2009 crisis in the international financial markets and economic revival, operations are
being cautiously activated selected conservative principle on foreign exchange reserves being followed.
Currency diversification and high lending quality of assets are selected as key components of investment
policy on management of the reserves. Foreign exchange reserves were stored with reliable financial
institutions, a portion of which was managed through services of specialized managing financial institutions.
The Financial Monitoring Service (FMS) under the Central Bank started functioning in 2010. The
service was set to fight money-laundering and the terrorist financing in the Republic of Azerbaijan. FMS is
improving financial control and coordinating activities of related governmental authorities in this field.
Vigorous activity of the service being highly appreciated by international institutions was a key player in
strengthening the international reputation and image of our country on anti-money laundering and combating
the terrorist financing.
Thus, the Central Bank of Azerbaijan maintained an acceptable level of inflation that is the key for
the macroeconomic stability and preserved exchange rate stability of manat and provided stable development
and financial sustainability of the banking system in 2010. Payment systems displayed stable and reliable
operation, use of cashless payments broadened, nonstop cash circulation was ensured and foreign exchange
reserves were effectively managed.
Elman Rustamov
Chairman of
The Central Bank of Azerbaijan
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I. GLOBAL PROCESSES AND
THE AZERBAIJANI ECONOMY
1.1 Trends in the global economy in 2010
2010 was the year of recovery of the world economy and diminishing of dependency of economic
growth on govement support. However, the problems related to uneven recovery and inadequate response of
the employment to the economic growth still exists. The global inflationary pressures as well jumped in
2010. Most countries thigtened their macroeconomic policies in response to the processes. According to the
initial estimates of the International Monetary Fund (IMF), the global economic growth reached 5 percent in
2010. While the growth rate partially slowed down in the second half of the year, it became more
sustainable. The decrease in dependency of the economic growth on fiscal support measures witnesses the
start of a more sustainable recovery.
Further increase in geographical disbalance is another sign of global revival. The developing
countries were both the drivers of the economic growth and the major source of global stability as well in
this period. Economic activity jumped significantly in most developing countries and the economy restored
its pre-crisis level. The healthy economic growth in these countries mostly benefited from enlargement of
domestic markets.
Chart 1. Global Economic Growth, (e.s.c.)

Source: www.imf.org

■ World

■ Developed countries

■ Developing countries

Uneven global recovery displayed itself in dynamics of the international economic relations. Further
mutual trade relations among low and middle-income countries triggered global recovery processes. The size
of foreign trade in developing countries at the end of 2010 exceeded the pre-crisis level by 5 percent,
whereas additional 3.4 percent is required to restore of the relevant level in the developed countries (World
Trade Organization).
Chart 2. World Trade Volume

Developing
countries
Advanced
countries

Source: www.wto.org
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At the same time, global capital flows also changed its traditional path. Thus, the capital primarily
flows among the developing countries, rather than from developed economies to developing countries which
is primarily due to low interest rates in developed countries and optimistic economic growth expectations in
developing countries. Total capital flows among developing countries in 2010 increased by 40 percent and
approximated at the level of 2007. Increase in capital inflows and stabilization in financial markets positively
affected economic growth in middle-income countries.
However, problems related to recovery of global employment are still on the stage. The growth rate
of new job places in most countries lags behind the growth rate of economically active population.
According to the estimations of the International Labor Organization (ILO), ratio of the employed
population of the world to the total population was 61.2 percent in 2009 and 61.1 percent in 2010. At the
same time, the unemployed population of the world totaled to 205 mln, no change against the previous year.
The second half of 2010 is characterized with the increase in global inflationary pressures. Its key reason in
the developed countries is price hike for world energy resourus and food markets, and rapid recovery of
domestic demand in the developing countries.
The economic growth exceeded the expected level (2.8%) in the USA. Private investments
continuously decreasing in recent 3 years increased by 16% for the first time and stimulated the economic
growth in 2010. Recovery of private consumption and speedy growth of the export also bolstered the
economic growth.
Economic recovery entered its active phase especially in the last quarter of the year. Thus, growth
rate of consumer costs reached 4.1 percent, export rate being 9.6 percent in the fourth quarter. Nevertheless,
the risks of sensitivity in the real estate market and instability in the fiscal sector remained.
Overall, the first positive signal on decrease of the unemployment level was recorded in December
(9.8 percent - 9.4 percent). Monetary and fiscal policy remained accomodative amid low inflationary
pressures.
Economic growth in Eurozone made 1.8 percent in 2010 upon the 4.1 percent decrease in 2009. As
in the USA, the economic revival did lead to significant decrease in unemployment here and the
unemployment was 10 percent in recent months of 2010. Upon debt crises in Greece and Ireland, financial
markets witnessed recovery. However, the Eurozone economy is still sensitive due to the state of economy of
Portugal.
Economic growth rate in Japan receded within the year. While economic growth was 1.5 percent in
the first quarter of 2010, 0.3 percent decrease was recorded in the fourth quarter. The slowdown of economic
growth rate was related to weakening of the impacts of fiscal stimulus packages and export reduction. Thus,
private consumption reduced by 0.7 percent in the fourth quarter. The exchange rate of Japanese yen against
the USD jumped its peak in 15 years and reduced export 0.7 percent. The Bank of Japan cut interest rate
from 0.5 percent to zero from September. The reasons were the budget crisis in Europe, uncertainties in the
American economy and deflation in the Japanese economy. Overall economic growth in Japan was 4.3
percent.
Chart 3. Economic growth in trade partners countries in 2010 (%)

*Non-oil export weighted
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The Chinese economy exceeded Japan for the size of the Gross Domestic Product (GDP) as a result
of 10.5 percent economic growth in 2010. Currently, China is the second economic power of the world after
the USA according to the GDP size on the basis of Purchasing Power Parity and the current exchange rate.
To note, China respectively took the third and sixth places among the world countries 10 years ago.
Overall, weak recovery was observed in the major trade partners of Azerbaijan in 2010. Average
economic growth was 4.3 percent in these countries, which hindered recovery of the pre-crisis capacity of
the economy. At the same time, the economic growth in major trade partners fell behind the average level in
the world in the current year.
The global commodity prices index went up by 23 percent, and food prices index by 27 percent in
2010. Price hike was mainly met in the second-half of the year. Decrease in the supply of a number of food
products and structural changes in demand caused rise in food prices in world markets. Thus, lower than
expected production and export in Russia, Kazakhstan, Ukraine, as well as damage to the grain fields in
Australia by rains decreased production in the world. Speedy growth in South-East Asia increased the
demand for high calori foods. The most price rise was observed in granulated sugar, wheat, corn and rice.
The price for the granulated sugar reached its highest level in recent 30 years.
Chart 4. Dynamics of global price indices (2005=100)

Commodity prices indexes

Source: www.imf.org

Foods prices indexes

While the demand for oil and oil products increased, the supply remained relatively stable in 2010.
As a result, average price for crude oil increased by 28 percent in 2009. Upward trends in oil prices is
expected to continue in 2011 as well.

Source: www.eia.doe.gov
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Among trade counterparts, inflation moderated in Russia, Ukraine, Iran, Israel and Belarus and nonoil import weighted average inflation was in its lowest level in last 3 years.

Average

Ukraine

Iran

Turkey

Kazakhstan

*Non-oil trade weighted

Belorussia

Russia

Georgia

China

Great Britain

Source: www.imf.org

Israel

Eurozone

USA

Japan

Chart 6. Inflation for trade partners in 2010, %

The countries took different economic policy decisions in various directions in response to the
processes in the world economy. Exhaustion of stimulating potentials of the fiscal policy in many countries,
especially in Eurozone, necessitated tightening.
Monetary policy mostly was loose (supportive). According to the estimations of the IMF, 46 percent
of the world countries maintained unchanged monetary policy. Moderate use of fiscal packages as an anticrisis measure led to tighten policy in the majority of developing countries. 30 percent of the countries
tightened the monetary policy, whereas 24 percent loosened the policy.
Chart 7. Monetary policy decisions of the countries in 2010, against total %

Without
change
Softening

Tightening

World

Developed
Countries

Developing
Countries

Source: Reports of the central banks of the countries

Higher than expected global economic recovery in 2010 allowed international organizations to
relatively upgrade their forecasts. The IMF released 4.4 percent global economic growth for 2011 which is
primarily sourced by the budget package adopted in the USA at the end of 2010. Thus, this stimulus is
expected to accelerate the economic growth in the USA by 0.5 basis point in 2011.
The IMF forecasts 1.5 percent increase in consumer prices in the developed countries and 6.3 percent
in the developing countries in 2011. Rise in price is mainly put down to looming economic activities and
prevailance of incremental demand of people over world resources.
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Table 1. Final forecasts of international organizations, %
IMF
World Bank
2011
2012
2011
2012
Economic growth*, to the previous year. %
World
4.4
4.5
3.3
3.6
Developed Countries
2.4
2.6
2.4
2.7
USA
2.8
2.9
2.8
2.9
Eurozone
1.6
1.8
1.4
2.0
Developing Countries
6.5
6.5
6.0
6.1
China
9.6
9.5
8.7
8.4
CIS
5
4.7
4.3
4.2
Azerbaijan
2.8
2.5
3.5
3.9
Export, to the previous year. %
Developed Countries
6.8
5.9
8.0
9.2
Developing Countries
8.8
8.7
9.1
10.6
* Various methods are referred to in estimating average economic growth indicators country groups of the IMF and the
World Bank. Thus, the share for the IMF is the GDP on the basis of PPP and the World Bank – the GDP on the basis
of current exchange rate. From this point of view, indicators of organizations for group of countries are not relevant to
compare. However, economic growth on separate countries is comparable.

Hence, according to the final global forecasts, the restoration trends accelerated in 2010 are expected
to relatively moderate in 2011 and speed up again from 2012.
1.2. Economic growth in Azerbaijan and its sources
The economic activity in the country in 2010 heightened amid gradual expansion of the aggregate
demand. Relative improvement of the export environment and restoration of foreign financing sources
positively affected the domestic economic growth.
1.2.1. Aggregate demand
All components of total demand, including final consumption, investments and foreign demand had
an upward effect on economic growth. Increase in the income of the population and particularly investments
in economy through domestic investment within the year, as well as gradually improving global
environment, prevailance of export prices over import prices caused recovery in aggregate demand.
1.2.1.1 Final consumption. Final consumption in 2010 were of the key factors of the economic
growth.
Household consumption. Nominal money income of the population increased by 13.3 percent and
reached 2866 manats per capita or 238 manats per month on average.
Chart 8. Revenues of population, billion manat

Source: SSC
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Income of the population increased by 7.6 percent in real terms 70 percent of total income was
directed at final consumption and used for purchase of goods and services. Final consumption hauseholds
nominally increased by 21 percent against the previous year and were 18 billion manats or 43 percent of the
GDP.
Average monthly salary throughout the country increased by 9.1 percent and made 325 manats
which contributed to high share of the final consumption in the GDP.
46,3

Source: SSC

Chart 9. Average monthly salary and change of final consumption of
the population, %

■ Final consumption

■ Average monthly salary

Salary income of hired labor constituted 17.4 percent of total income of the population. Parallel
increase in credit exposures, including loans to household as well as rise in remittances from abroad had an
upward effect on demand.
The demand keeps increasing which reveals itself in increase of retail goods turnover and paid
services for the population.
Chart 10. Change of goods turnover, %

Source: SSC

■ Non-food retail goods turnover

■ Paid services rendered to population

Retail goods turnover increased by 9 percent, including retail goods turnover on nonfood products
increased by 14 percent within the year. Increase in paid services for the population was 11 percent.
Government and public organizations. According to the latest report of the government, 11.4 billion
manats pooled to the state budget from all sources, with 11.8 billion manats having been spent in 2010. The
budget deficit was only 398 million manats (1 percent of GDP). Consumption expenditures of the
government were mainly diverted to purchase of goods and services. 35.2 percent of the budget
expenditures went to salary, pension and allowances nearly half of which was directed at social protection
and provision of the population.
1.2.1.2 Investments. Capitalization of the economy endured in 2010 , primarily through the domestic
funding sources. According to the information of State Statistic Committee (SSC), investments in the
economy from all sources in 2010 increased by 21.2 percent and made 9.7 billion manats which equals to 23
percent of GDP. Domestic investments increased by 20 percent and foreign investments by 41 percent.
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Chart 11. Change of investments, %

-19

-14,3

■ Total investments

Source: SSC

■ Non-oil

The share of non-oil sector investments made 69.7 percent. Generally, investments in the non-oil
sector outnumbered the level of the previous year by 15 percent. Of non-oil sector, investments to
construction, production of vehicles and equipment, chemical and agriculture grew rapidly.
Chart 12. Structures of investment sources
2009-cu il

2010-cu il

4,1

4,2

2009-cu il

6,4

2010-cu il

5,8

5,2

■ Own resources of enterprises and
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Müəssisə
və təşkilatların

vəsaitləri

6,4
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47,9
36,4

Bank kreditləri

32, 8

50,8

■ Off-budget resources
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Əhalinin şəxsi vəsaitləri

Source: SSC

50.8 percent of the investments were financed through own funds of enterprises and organizations,
6.4 percent bank loans, 32.8 percent budget funds, 5.8 percent off-budget funds, 4.2 percent personal funds
of the population. The amount of bank investment loans grew by 44 percent against the previous year.
Surveys held by the Central Bank among entities of the processing industry shows high investment
activity. According to the results, 55 percent of the respondents directed the investments to vehicles and
equipment, 18 percent – to premises and devices, 18 percent – subsidiaries and branches. 55 percent of the
respondents mentioned bank loans as the sources of investments and 36 percent profit.
1.2.2. Aggregate supply
GDP increased by 5 percent in real terms and nominally reached 41.6 billion in 2010. Both real
growth rate and the GDP deflator (11.3 percent) had an upward effect on nominal GDP. Real economic
growth was 1.8 percent in the oil and gas sector and 7.9 percent in the non-oil sector. 65 percent of value
added falls to the share of goods production, established additional value made on product manufacture
fields and 35 percent - services. The amount of the gross domestic product per capita of the population
increased by 3.7 percent and was 4653.3 manats or USD 57971.

1

This figure was calculated on the basis of nominal market exchange rate of USD against manat. For international
comparison this indicator must be calculated under Purchasing Power Parity exchange rate.
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Chart 13. Economic growth, %

Source: SSC

▬ Non-oil sector

▬ Oil Sector

▬ General Economy

The GDP jumped nearly on all sectors of the economy. 44.4 percent of the GDP generated in the
country benefited from the non-oil sector.
In sum, ongoing economic growth over the past decade upscaled Azerbaijan according to the income
level. Consequently, under the estimations of the IMF as of the end of 2010, per capita GDP of the country
approximated USD 10 thousand on PPP (81st among the world countries). The economic growth is felt in
social status of the population. Within the outgoing 10 years the poverty level declined as much as 5 times
and dropped to 9.1 percent.
1.2.2.1. Tradable sectors2. Tradable sectors hosted 58 percent of the GDP in 2010 and thise sectors
made a 1.5 basis point contribution to the overall growth. Growth in industry triggered growth in the tradable
sector. Both oil and non-oil industries exhibited positive growth and respectively made 1.8 percent və 5.9
percent.
Crude oil production climbed by 2.2 percent and natural gas production by 14.5 percent against the
previous year.
Chart 14. Crude oil and natural gas production

Source: SSC

■ Gas production, billion m3

■ Oil production, million tones

Gold production paralleled with the growth in oil-and-gas production and 1.9 ton gold having been
extracted in 2010 was sent for purification.
Economic growth in production of foodstuff that takes nearly half of the sector played an important
role to that end. The highest growth was observed in machienry, metallurgy, chemistry and production of
garments

2

Tradable sectors include agriculture and industry.
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Chart 15. Sectoral growth in 2010, %
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Source: SSC

2.2 percent decline in agriculture comes from unfavorable natural conditions.
1.2.2.2. Non-tradable sectors3. Growth was observed in all non-tradable sectors in 2010. Value
added in non-tradable sectos jumped by 10.1 percent and 3.5 basis points of the economic growth rate
benefited from non-tradable sectors.
According to the State Statistic Committee, of non-tradable sectors the highest growth rate goes to
services (transport, post-communication, trade, hotel, social services). Service sector takes 27 percent of the
total GDP, and 78 percent of non-tradable GDP.
1.2.2.3. Economic growth expectations. According to the forecasts of the Government, the Central
Bank as well as international institutions in the nearest horizon economic growth in the country is expected
to continue. (World Economic Outlook – April 2011). The IMF in the latest released regional economic
outlook mentioned endurance of economic growth by Azerbaijan in the following year. The Fund predicts
around 5-6 percent growth for the non-oil sector by the country for 2011 and 2012.
Real Sector Monitoring (RSM – covers surveys by up to 300 entities) conducted by the CBA as well
witnesses optimistic expectations by economic activity. According to the RSM results, Business Confidence
Index4 improved in 2010 compared to the previous year.
Chart 16. Business Confidence Index

Source: CBA

Positive expectations were particularly observed in chemical, construction materials production and
weaving subsections, positive expectations in trade were observed in segments of sale of furniture and
household appliances. Service sector shares parallel tendencies. The highest positive expectations belong to
communication and hotel subsectors. Such positive expectations manifested themselves in drop in unrealised
goods reserves in industry and trade.

3
4

Non-tradable sector includes construction, transport, communication, catering, hotel services etc.
Business Confidence Index = (Goods production index – goods stock index + production expectations index)/3
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In total, findings of RSM conducted by the CBA demonstrate increase in a number of enterprises
with increase of production, and rise of turnover. According to the surveys conducted by the Central Bank,
the share of respondents saying “increased” to the question “what is the trend in economic activity”
increased.
Under the estimation of the Central Bank the output gap that displays economic activity (the
difference between potential and actual levels of the GDP) shifted from -5.2 percent in 2009 to -4 percent in
2010.
1.2.3. Macroeconomic equilibrium and price indices
Macroeconomic equilibrium in 2010 was formed under the influence of the change in foreign
balance and dynamics of the domestic demand. Macroeconomic stability was maintained amid high
inflationary pressures in the world economy and recovery of the aggregate demand. Inflation primarily
sourced from supply shock of foodstuff in 2010.
1.2.3.1. Consumer Price Index. Annual inflation was 7.9 percent, and average annual inflation was
5.7 percent.
Chart 17. Consumer prices indicator, %

Average
annual

Source: www.azstat.org

12 months

Seasonal monthly deflation observed in May through July was replaced with price rise from August.
Chart 18. Quarterly Consumer Prices Indicator, %

I quarter

II quarter

III quarter

IV quarter

Source: SSC

3.9 basis points of average annual inflation were due to price rise of foodstuff, 0.6 basis points –
non-food products and 1.2 basis points – price hike of services. Average annual inflation on foodstuff
equaled to 7.3 percent, and 12 month-inflation (December/December) was 12.7 percent.
Average annual inflation on non-food products was 2.3 percent, and 12 month inflation was 3.4
percent. Prices for services went down by 0.1 percent, and average annual equaled to 4.4 percent.
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Chart 19. Average Annual Consumer Prices Indicator, %

Services

Source: SSC

Non food

Food

Thus, decompositional analysis of inflation shows that prices primarily hiked through price
dynamics of food products in 2010. Seasonal factors and increase in prices for grain crops in the world
market were key for price rise of food products.
Chart 20. Monthly Inflation, %

Source: SSC

One of the key factors for price rise of non-food products was price hike of some imported
construction materials due to forest fires in Russia.
Chart 21. Consumer Prices Indicators* (12 monthly), %

Source: SSC

Partners

Azerbaijan

*Non-oil import weighted
Econometric calculations made at the CBA identified that 47 percent of average annual inflation
observed during the reporting year was formed under the influence of monetary factors and 53 percent under
the effect of non-monetary factors.
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Chart 22. Structure of the inflation on factors, in %

Foreign CPI
Source: CBA calculations under the SSC information
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Average annual base inflation5 was 3.5 percent, and 6 percent against the year launch.
Chart 23. Core inflation, %

2008
Source: SSC

Average annual

Annual

Low level of base inflation once more emphasizes that the share of inflation import is high in
consumer price rise.
1.2.3.2. Industrial production price index (IPPI). In 2010 average annual industrial production
index increased by 28.2 percent. High increase of IPPI is primarily due to significant increase of oil price in
world markets compared to the previous year.
Chart 24. IPPI, average annual, %

Source: SSC

IPPI

Non-oil IPPI

Non-oil IPPI increased by 6.5 percent on annual average within the year. Production price index
changed under various rates in separate sectors of industry. For instance, average annual increase of
production prices was 19.8 percent on metallurgy, 19.8 percent on chemical industry, whereas it dropped by
7.7 percent in weaving industry.

5

Core inflation is defined as infltaion adjusted from changes in prices for goods and services regulated by the
government and seasonal factors.

157

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Agricultural Production Price Index (APPI) increased on average annual by 4.2 percent. Price
dynamics equaled to 2.1 percent on parennial herbs, and 4.4 percent on live cattle and animal products.
Chart 25. APPI, average annual, %

Source: SSC

1.2.3.3. Employment. The employment level was increased in the country. In 2010 the number of
economically active population was 4346.3 thousand, of them 4088 thousand are engaged in economy and
various sectors of social area. The number of employed population on overall economy increased by 0.4
percent in 2010.
Chart 26. Number of people employed in economy, thousand people

2009

2010

Source: SSC

Observations provided by the CBA in up to 300 enterprises within the framework of real sector
monitoring also demonstrate increase in employment.
Chart 27. Employment expectations indicators (3 months moving average)
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Industry

Trade
Trade
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Source: CBA

Thus, in major economic activity fields the employment index was in positive zone.
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1.3. The Balance of Payments
As in previous years, in 2010 external economic operations had positive balance on the oil-gas sector
and negative balance on the non-oil sector.
Income of the oil-gas sector is primarily formed through export of oil and natural gas and foreign
capital attracted to the sector. Payments by this sector reflect repatriation of profit and investments and
import of equipment and services.
The reserve assets of the country increased by USD 10461.2 mln. in the reporting period.
Table 2. Key indicators of the Balance of Payments
2009

Mln. $
2010

I.Current operations account balance
Foreign trade balance
Services balance
Income balance
-İnvestment income repatriation
Current transfers balance

10172.8
14582.9
-1612.6
-3519.2
-3152.6
721.7

15039.6
19730.4
-1732.9
-3467.0
-3052.4
509.1

II.Capital and financial account balance
Direct investments
- attracted to Azerbaijan
- invested abroad
- İnvestment repatriation
Loans and other investments

-7481.8
146.2
2899.0
-326.1
-2426.7
-7628.0

-4578.4
329.1
3347.3
-232.0
-2786.2
-4907.5

III.Total surplus of the Balance of Payments (change in
reserve assets of the country)

2691.0

10461.2

Source: CBA

In 2010 the balance of payments adjustment to the new IMF methodology (6th edition) conditnued.
1.3.1. Current operations account
In 2010, current account surplus amounted to USD 15.0 billion, including USD 19.9 billion of
current account surplus on the oil-gas sector. Surplus of the oil-gas sector fully covered USD 4.8 billion
deficit on the non-oil sector
Chart 28. Account of current transactions, by USD million

Source: CBA
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1.3.2. Foreign trade balance
External trade turnover constituted USD 33.2 billion and external trade surplus made up USD 19.7
billion.
In 2010 Azerbaijan traded with 150 countries throughout the world. 12 percent of the external trade
falls to the share of the CIS countries and 88 percent to other countries. Azerbaijan had more vigorous trade
with Italy, the USA, France, Russia, İsrael, United Kingdom, Turkey, Ukraine, Georgia and China (share of
these countries in overall trade was 68 percent).
1.3.2.1. Goods export. In the reporting period commodity export amounted to USD 26.5 billion.
Share of oil-gas products in the export made up 94.8 percent.
Oil products exported to foreign countries amounted to USD 23.8 billion, of which USD 1571.5 mln.
was oil products and USD 22.3 billion – crude oil.
Out of total volume of exported crude oil, USD 21.0 billion fell to the share of the oil produced by
the Azerbaijan International Operating Company (AIOC). Remaining USD 1.3 billion of total exported crude
oil was delivered abroad by other entities, of which USD 126.3 mln. falls to the share of Shahdeniz
condensate and USD 1162.5 mln. to SOCAR.
Non-oil-gas export of the country in 2010 was USD 1.4 billion having increased by 21 percent
against the previous year.
Table 3. Export structure
2009
2010

Export - total

Amount,
mln.$
21096.8

Share,
in %
100.0

Amount,
mln.$
26476.0

Share,
in %
100.0

including:
1.Fuel – raw materials
- oil-gas products
- other raw materials
2.Vehicles and equipment
3.Consumer goods
4.Other goods

20217.3
19969.5
247.8
257.0
594.3
28.2

95.9
94.7
1.2
1.2
2.8
0.1

25398.6
25107.5
291.1
336.1
725.6
15.7

95.9
94.8
1.1
1.3
2.7
0.1

Source: SSC

1.3.2.2. Goods import. During the reporting year goods import constituted USD 6.7 billion. Total
value of consumer goods was USD 2954.3 mln. of which USD 1050.4 mln. is the share of food products.

Import-total
including:
1.Consumer goods
- food products
- others
2.Investment oriented goods
- int’l oil-gas consorsiums
- others
3. Other goods

Table 4. Import structure
2009
Amount,
Share,
mln.$
in %
6513.9
100.0
2587.0
826.7
1760.3
773.3
402.2
371.1
3153.6

39.7
12.7
27.0
11.9
6.2
5.7
48.4

2010
Amount,
mln.$
6745.6

Share,
in %
100.0

2954.3
1050.4
1903.9
689.0
559.0
130.0
3102.3

43.8
15.6
28.2
10.2
8.3
1.9
46.0

Source: SSC

Share of vehicles, equipment and goods imported through investments comprised 10.2 percent and
equalled to USD 689.0 mln. 81.1 percent of this amount was the share of goods imported by oil-gas sector.
Besides, USD 3102.3 mln of vehicles, equipment, chemical, ferrous and non-ferrous metal products were
imported to the country for production purposes.
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1.3.2.3. Services balance. One of the major items in economic relations of Azerbaijan with other
countries in 2010 was mutually provided services, the volume of which reached USD 5862.7 mln. Out of this
amount USD 3797.8 mln was rendered by non-residents for Azerbaijani residents, and USD 2064.9 mln. –
services provided by Azerbaijani residents for residents of foreign countries. Thus, the services balance was
negative USD 1732.9 mln.
Table 5. Servises balance
Services export
Services import
Surplus
Services balance
Transport

2064.9
644.0

3797.8
800.7

-1732.9
-156.7

Tourism
Communication
Construction
Financial services
Government
Other business services

620.7
75.6
152.7
0.3
97.1
474.5

745.0
53.0
325.3
8.9
84.0
1780.9

-124.3
22.6
-172.6
-8.6
13.1
-1306.4

Share of transportation services in total services turnover was 24.6 percent. The total volume of
transportation services made up USD 1444.7 mln., 55.4 percent of which fell to the share of services
provided by non-residents to Azerbaijani residents.
Total volume of transportation services provided by Azerbaijani residents to non-residents made up
USD 644.0 mln.
During the reporting period the value of touristic services provided for non-residents was appraised
to be USD 620.7 mln, 33.5 percent of which was related to business visits of non-residents to Azerbaijan.
In its turn, the value of touristic services provided by foreign countries for Azerbaijani residents
doubled against the similar period of the previous year and made up USD 745.0 mln. 73.9 percent of this
amount falls to the share of private expenditures of Azerbaijani citizens (funds for shuttle import excluding).
The share of mutual services in total commodities and services import-export turnover constituted 15
percent.
1.3.2.4. Income balance. Within the year total turnover of income receipts and payments reached
USD 4818.2 mln. Out of this 86 percent (USD 4142.6 mln) was the payments from Azerbaijan. Key portion
of this amount (USD 3082.4 mln) fell to the share of income repatriation of foreign investorts in oil-gas
consortium (mainly in terms of crude oil), salaries paid to non-residents (USD 113.6 mln) and interest
payments for external debts (USD 212.0 mln).
1.3.2.5. Current transfers balance. Total volume of current transfers is assessed to be USD 2.3
billion, 60.9 percent of which was receipts by Azerbaijan.
Table 6. Current operations balance, mln. $
CURRENT OPERATIONS ACCOUNT

15 039

TRADE BALANCE

19 730

Exported goods

26 476

Imported goods

-6 746

SERVICES BALANCE

-1 733

Exported services

2 065

Imported services

-3 798

INCOME BALANCE

-3 467

CURRENT TRANSFERS BALANCE

509
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94.2 percent of total receipts on current transfers is comprised of remittances of individuals from
foreign countries, 2.3 percent – value of humanitarian import goods, and 3.5 percent – other receipts.
In total, the positive surplus of current transfer operations made up USD 509.1 mln.
1.3.3. Capital and financial flow
In 2010 total volume of attracted capital from abroad increased by 48 percent against the previous year
and amounted to USD 8.3 billion. This indicator is mainly comprised of foreign direct investments and
external loans.
Table 7. Structure of attracted foreign capital
2009
2010
in Mln. $
Direct investment
- oil and gas sector
- other sectors
Loans and other investment
- sovereign-guaranteed loans
- loans w/o sovereign guarantee
- oil and gas sector
- banks
- others
- other investments
Oil bonus
TOTAL

2899.0
2146.3
752.7
2729.9
646.8
1020.9
77.0
734.8
209.1
1062.2
1.0
5629.9

Share, in %
51.5
38.1
13.4
48.5
11.5
18.1
1.4
13.0
3.7
18.9
100.0

in Mln. $
3347.3
2573.4
773.9
4966.2
735.5
2635.3
667.6
1686.6
281.1
1595.4
2.0
8315.5

Share, in %
40.3
31.0
9.3
59.7
8.8
31.7
8.0
20.3
3.4
19.2
100.0

1.3.3.1. Direct investments. Total amount of foreign direct investments was USD 3347.3 mln. Share
of oil-gas sector in the structure of these investments was 76.9 percent. Attracted investments were channelled
to domestic economy to finance huge oil-gas projects, primarily BP Exploration (Shahdeniz) Ltd. project and
works provided by Azerbaijan International Operating Company in Azeri-Chiragh-Guneshli.
According to assessments, total amount of foreign direct investments to non-oil sector equalled to USD
773.9 mln which comprises 23.1 percent of total foreign direct investments.
1.3.3.2. Loans and other investments. The share of loans and other investment in attracted foreign
capital increased by 1.8 times in comparison with the previous year and made up 59.7 percent (USD 4966.2
mln). The growth primarily was due to increase in oil-gas sector and foreign borrowings of banks.
Government and government guaranteed loans (loans allocated by international financial institutions
and other organisations) made up 21.8 percent (USD 735.5 mln) of total loans, while loans without
government guarantee comprised 78.2 percent (USD 2635.3 mln), out of which USD 1686.6 mln was
attracted by banks, USD 667.6 mln – by oil-gas sector, USD 281.1 mln by other entities and companies.
Table 8. Capital and financial flow account, mln.$
CAPİTAL AND FINANCIAL FLOW ACCOUNT

-3590

FINANCIAL FLOW ACCOUNT

-3604

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS (FDIs)

-232

ATTRACTED FDIs
REPATRIATION OF DIRECT INVESTMENTS
OIL BONUS
PORTFOLIO INVESTMENT BALANCE
OTHER INVESTMENT BALANCE
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3 347
-2 786
2
-139
-3796
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USD 2052.0 mln of the previously attracted loans have been repaid. Out of repaid loans, 44.3
percent (USD 909.9 mln) falls to the share of the banking sector, 12.3 percent (USD 252.2 mln) – to the
share of government and government guaranteed loans, 30 percent (USD 615.9 mln) – to oil-gas sector and
13.4 percent (USD 274.1 mln) to other entities and companies.
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II. MONETARY AND EXCHANGE RATE POLICIES
The Central Bank, in compliance with the announced main directions of the monetary policy,
targeted single-digit-level-inflation. The Central Bank maintained macroeconomico and financial stability as
well as support for the economic growth through flexible corrections to its policy within the year.
The inflation, that is the main mandate of the monetary policy, was on a single-digit level during the
year under review. The existing inflation level was mainly affected by the processes in foreign markets and
inflation in trade counterparts.
Whereas some “neutrality” corrections were made as of the yearend, the Central Bank, overall,
pursued a accomodutive monetary policy, and under this condition the money supply kept pace with the
economic growth.
The surplus of the balance of payments enabled stable exchange rate of Manat against the USD.
The Central Bank both maintained equilibrium in the foreign exchange market and further increased its
foreign exchange reserves through sterilizations.
A decision was taken on transition to a band mechanism of targeting bilateral exchange rate of
USD/Manat from the beginning of 2011 built upon the diagnosis of the exchange rate regime. This decision
is taken to improve communication of the exchange rate policy given the specifics of the local economy.
2.1. Exchange rate policy and international competitiveness
In 2010 the Central Bank implemented its exchange rate amid expansion of supply channels in the
foreign exchange market. Whereas the Central Bank conducted sale oriented sterilizations in 2009, the
amount of sterilized foreign exchange totaled USD 1385.3 mln. in 2010.
Chart 29. Intervention of CBA

Source: CBA

Volume of intervention,
USD million

USD/ AZN exchange rates

In 2010 Manat strengthened against the USD only by 0,65 percent. Exchange rate stability of the
national currency enabled to avoid jump in inflation, external debt burden and dollarization, and to support
overall improvement of the social welfare of the population in the country.
Whereas nominal exchange rate of manat depreciated against currencies of some trade counterparts, it
strengthened against currencies of other countries in 2010. Dynamics of nominal bilateral exchange rate of
manat caused changes in real bilateral exchange rates.
In 2010 manat depreciated both from nominal and real standpoint against the currencies of some
countries (Ukraine, Kazakhstan). While manat depreciated against currencies of Japan, Israel, China from
nominal standpoint, it strengthened from real standpoint against them.
Nominal effective exchange rate on non-oil sector (on total trade turnover) went up by 3,4 percent
which had a contractionary effect on inflation during the period. Estimated real exchange rate on the non-oil
sector went up by 4.8 percent during the year
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Chart 30. Dynamics of official exchange rate

Source: CBA

US
Eurozone
Great Britain
Turkey
Russia
Ukraine
Georgia
Iran
Kazakhstan
Japan
Israel
China
Belarus

Table 9. Bilateral nominal and real exchange rate indices of manat against
key trade counterparts in 2010, in %
against December 2009
Nominal bilateral exchange rate
Real bilateral exchange rate
index *
index
100.5
107.0
111.1
117.5
104.6
108.8
101.3
102.8
103.3
102.4
99.7
98.7
105.4
102.3
105.5
101.4
99.6
99.6
93.4
101.5
95.7
100.4
97.9
100.7
106.5
104.7

• average monthly change of exchange rates of manat against currencies of counterparts .
Source: CBA

.

Chart 31. NEER and REER on eneral trade turnover of non-oil sector (2009 dec=100), %
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Chart 32. Structure of REER, %

■ NEER

■ Price difference

REER

Source: CBA

Real effective exchange rate vis-a-vis the developing countries, with a bulk – over 80 percent of nonoil export on the non-oil sector was nearly neutral.
2.2. Monetary policy and monetary condition
No changes were made to monetary policy tools by the end of October 2010. However in November,
in order to provide neutrality of parameters of monetary policy tools against the level of inflation the
refinancing rate was shifted from 2 percent to 3 percent, and there was applied 0.5 percent required reserve
limit on foreign liabilities of the banking sector.
The CBA, when taking a decision regarding parameters of monetary policy tools, considered
analysis of up to 30 cycle indicators. These include leading, coincidence and lagging cycle indicators. Close
to the yearend, the number of indicators for correction of the monetary policy among the permanently
analyzed cyclic indicators started to prevail.
Table 10. Cycle Indicators
2010

Lagging

Coincidence

Leading

For tighten monetary policy

2

2

1

For accommodative monetary policy

7

9

7

For tighten monetary policy
June
accommodative For accommodative monetary policy

2

5

2

7

6

6

For tighten monetary policy
August
accommodative For accommodative monetary policy

3

5

2

6

6

6

For tighten monetary policy
September
accommodative For accommodative monetary policy

3

5

2

6

6

6

For tighten monetary policy
October
accommodative For accommodative monetary policy

4

4

2

5

7

6

May

Cycle Indicators

Source: CBA

In the view of the process in question, as well as recovery of aggregate demand, inflation factors, and
forecats of the balance of payments, the Central Bank took a decision on moving the refinancing rate up to 3
percent, as well as attraction of foreign liabilities of banks through 0.5 percent required reserve norm from
November 1.
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Chart 33. Parameters of Interest rate Corridor, %

▬ Lower limit of the corridor

Source: CBA

▬ Interest rate

▬ Upper limit of the corridor

Average term of required reserve norms being 1 month both by deposits in manats and in foreign
currenc deposits created favorable conditions for optimum regulation of liquidity by banks.
Table 11. Liquidity balance, mln. Manat

Tools of liquidity injection *
Tools of liquidity absorbtion **
Liquidity balance

1 January 2010

1 January 2011

1483.5

2012.9

29.5

63.9

1454

1949

* Loans to banks by the CBA, SWAPS etc.
** Notes portfolio, REPOs, reserve requirements norms in national and foreign currency .
Source: CBA

The balance on liquidity operations of the CBA shifted from AZN 1454 mln. at the year launch to
AZN 1949 mln at the yearend. This provided harmony between the money supply and demand of the
economy.
The amount of issued notes in 2010 equaled to AZN 311 mln of which AZN 261 mln was taken to
auctions. AZN 223,8 mln of this on nominal or 86 percent was placed. At the last auction average return on
notes made 2,08 percent. This number equaled to 1 percent at the beginning of the year.
Chart 34. Volume of notes and REPO transactions of CBA, million Manat

2008
Source: CBA

■ Notes of CBA

2009

■ REPO transactions of CBA

2010
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The volume of notes in circulation increased by AZN 31 mln (repo operations included) or by 3,4 as
much at the yearend against the beginning of the year and constituted AZN 40 mln at the end of the period.
Total volume of repo operations was AZN 812 mln.
2.3. Money supply
In 2010 the money supply kept pace with the demand of the economy. The money base increased by
31.6 percent and reached AZN 6397.1 mln.
Chart 35. Money supply, %

Money supply

Monetary base in manat

Money multiplicator

Source: CBA

Upward trend of the money multiplier within the year is associated with both increase in non-cash
and lending activity in banks.
No volatility was observed in dynamics of the money base, the growth accelerated only in
December.
Chart 36. Monetary base in manat, million
Average annual monetary
base 5424 million manat

Source: CBA

It is explained by associated with social payments and other significant budget expenditures towards
the end of the year.
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Chart 37. Factors affecting development of the monetary base, mln. man.
1113

1536 mln. manat
increase during year
486

-63
Change of treasury account

CBA intervention

Open market operations

Source: CBA

In 2010 broad money supply (M3) increased by 24.3 percent and reached AZN 10527.5 mln, broad
money supply in manat (M2) increased by 34.5 percent and made AZN 8297.5 mln as of the yearend.
Table 12. Monetary Aggregates, mln. manat
01.01.10
01.07.10

01.01.11

M0 (Cash money out of banking system)

4 174,8

4587.3

5455.8

M1 (Cash, demand deposits and savings)

5 239,8

5544.1

6718.9

M2 (Cash, demand and term deposits and
savings, in manat)

6 169,2

6629.4

8297.5

M3 (Cash, demand and term deposits and
savings in manat and hard currency )

8 469,2

9082.5

10527.5

Source: CBA

Increase in money supply in the broad sense sourced from both growth in cash in circulation and
non-cash money supply.
High growth in savings and deposits is a manifestaion of confidence of economic entitiess in the
banking sector. This growth was primarily sourced from deposits of individuals.
In the environment of the stable exchange rate of manat the level of dollarization dropped within the
year. Thus, the share of deposits in foreign currency in M3 money aggregate decreased by 6 basis points and
in total deposits by 10 basis points.
There was a change in currency composure of loans to industry within the year as well. Thus, the
share of loans in foreign currency decreased by 6 basis points as compared with the beginning of the year.
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Chart 38. Development path of M3 money supply, mln. manat
Total development 2058,3
mln.manat

M0 (Cash money
in turnover)

Deposits before
cash money requirement

Fixed time deposit
in manat

SDV deposits

Source: CBA

In general, Monetary Condition Index remained neutral amid increase in the money supply and slight
strengthening of the multilateral nominal exchange rate of manat at the end of the year.
Chart 39. Dollarization indicators, %

■ Share of deposits in total deposits in SDV

■ Share of deposits in M3 money supply in SDV

■ Share of loans in total loans in SDV
Source: CBA

Chart 40. Monetary Condition Index, %
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Source: CBA

Monetary and exchange rate policies

Jump in money supply was accompanied with drop in interest rates. Thus, average interest rates on
loans in manat decreased by 1.7 basis points, whereas average interest rates on deposits in manat decreased
by 1.2. basis points within the year.
Chart 41. Nominal average interest rates in manat, %

On loans

On deposits

Source: CBA

The policy of promotion of deposits interest rate decrease endured. Consequently, nominal interest
rate on new deposits in manat7 decreased by 1.27 basis points, interest rate on loans decreased by 4 percent.
To the end of the year real interest rates9 contracted as well.
Chart 42. Actual interest rates in manat, %

Source: CBA

On deposits

On loans

Thus, sterilization and market operations of the CBA provided harmony between the money supply
and economic growth, interest rates had a downward trend.
2.4. Institutional base of monetary policy
The Central Bank continued purposeful activities to develop institutional base for macroeconomic
management and monetary policy in 2010. The Monetary Policy and Financial Stability Committee

7
9

Newly attracted deposits and issued loans within the month, the portion of the portfolio added within the month.
Real interest rates are calculated through subtracting 12 month inflation rate from nominal interest rates.
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(MPFSC) of the Central Bank kept functioning in 2010, external and internal economic factors were
comprehensively analyzed through close track of the economic situation which generated adequate policy
decisions.
The Central Bank carried on improvements to adjust the monetary policy to the post-crisis
challenges and upgrade to international standards. A new strategy for the monetary and financial stability
policies is being elaborated within the framework of designing the monetary policy in concert with the new
global challenges. The new conception addresses the gaps surfaced by the global crisis, the post-crisis
monetary policy and countercyclical macro-prudential regulation.
In order to improve the monetary policy regime the Central Bank has diagnosed the tactics of the
monetary policy pursued in Azerbaijan in recent years and substantiated targeting the exchange rate within
the corridor. This mechanism being favorable from the communication standpoint, increases opportunities
of the Central Bank to step to the floating rate in the long run.
The studies, that ensure effectiveness of the Monetary and financial stability policies in the Central
Bank were primarily carried out in 3 directions in 2010. Direction one generated a research base enabling to
boost the potential to provide the monetary policy. The direction covered the factors affecting interest rates
on loans and deposits, effect of the change of the exchange rate of manat on the real sector, methodology to
estimate yield curve on state securities, and “bubble” forecasting model in the real estate market was created.
Direction two prioritized identification, and management of risks to increase the capacity to assess
and handle financial stability, furthermore, to elaborate an instrument base of macroprudential management,
basis for countercyclical regulatory system was given the national legislation and relations between banking
and non-financial sectors in Azerbaijan. Financial stability analysis (stress-testing technique) has been
incorporated to the macroeconomic forecasting base.
Direction three came up with the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model to analyze
and forecast macroeconomic indicators in order to support creation of the effective macroeconomic
management system. To discover an optimum economic growth model, Hausmann-Rodrik-Velasco approach
(Growth Diagnostics) ,that identifies decisive restrictions for “inclusive” growth, was applied.
In 2010 the Central Bank of Azerbaijan was obsessed over further improvement of statistic
information database and its alignment with international best practices. The project to establish
multifunctional and prompt unified Electronic Statistical Database and Analytical Reporting System (ESAS)
has been initiated.
The CBA proceeded with the real sector monitoring in 2010 as well. The number of institutions
involved in the monitoring increased, and launched business activity indices improved in the reporting year.
Currently, about 300 enterorises, functioning in trade, industry, service and construction sectors of the
country economy are involved in the monitoring. In 2010 methodological improvements were made to
deepen the monitoring and segment institutions. Measures are being taken to automate collection and
handling of inquiries from entities within the ESAS project.
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III. FINANCIAL MARKETS
3.1 Institutional development of the financial market
High economic activity in 2010 was retlected dynamics of domestic financial markets. The volume
of operations in interbank segments of the foreign exchange market increased by 25 % within the year, and
foreign exchange supply partially exceeded the demand. This being the case, the Central Bank operations in
the foreign exchange market focused on sterilization of excess foreign exchange supply to preserve the
stability of Manat within the “intervention corridor”.
Table 13. Foreign exchange market, mln. USD
2008

2009

2010

6356.3

6623.1

7114.6

1.1. Supply of the Ministry of Finance

1232.4

88.8

-28.5

1.2. Sales of the Oil Fund

5123.9

6534.3

7143

2.Net demand of the market

4112.8

7883.1

5729.2

3.Net intervention of CBA

2243.5

-1260

1385.3

1.Fiscal sector forex supply:

The Organized Interbank Credit Market established through direct participation of the Central Bank
to revive the money market continued its activity in 2010.
Development of mortgage lending and the Central Bank support for liquidity of mortgage loans in
the secondary market resulted in crase in turnover of mortgage-backed securities in the reporting period by 3
times.
3.2 Foreign exchange market and exchange rate
In 2010 the volume of the foreign exchange market reached USD 32,3 billion having increased by
USD 0,39 billion or 1,23 percent against the previous year.
Chart 43. Volume of interbank Fx market, bln. USD

2006

2007

2008

2009

2010

Source: CBA

In 2010 the volume of interbank foreign exchange market increased by 25 percent and resulted in
growth of the share of the interbank market in total market. Whereas interbank operations respectively took
only 23 percent and 34 percent of the interbank foreign exchange market in 2008 and 2009, this indicator
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climbed to 42 percent in the reporting year.
Chart 44. Distribution of the domestic FX market by segments, %

2006

2007

■ BEST

Source: CBA

2008

■ OpiFEM

2009

2010

■ Interbank

The transactions in the USD in the domestic foreign exchange market had a significant share (81,5
percent).
Chart 45. Currency structure of domestic Fx market

2006
Source: CBA

2007

■ USD

2008

■ EUR

2009

■ RUR

2010

■ GBP

The Central Bank operations in the foreign exchange market focused on sterilization of excess
foreign exchange supply to preserve the stability of Manat within the “intervention corridor”.
Net sales oriented intervention of the Central Bank to the foreign exchange market was USD 1 385
mln.
To compare with the previous year, drop in demand for foreign currency in the foreign exchange
market exhibits itself in the volume of cash foreign currency brought to the country and sold to the
population by banks. Thus, the volume of net cash foreign currency brought to the country by banks
decreased by 6.1 percent, and the volume of net cash exchange operations decreased by 3.2 percent
compared to 2009.
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Chart 46. Currency trade, USD mln

■ Cash foreign currency brought to the country (USD)
■ Net currency sale in exchange entities (USD)

Source: CBA

As a result of regulatory operations in the foreign exchange market, an official exchange rate of the
Manat strengthened only by 0,65 percent against the USD within the year.
3.3. Money market
3.3.1. Securities market
The scope of the securities market dropped by about 1.5 times against the previous year amounting
to 2,2 billion Manat. 68,3 percent out of the securities market falls to the share of the government
securities10 (70 percent pertaining to short-term notes), and 31.7 percent to the share of corporate securities
market.
Chart 47. Organized securities market mln. man

2006
Source: Baku Stock Exchange

2007

2008

2009

2010

■ Government securities ■ Corporate securities ■ Mortgage securities

While the volume of operations with securities decreased, the scope of securities in circulation went
up late in the year. The amount of the state securities rose by 130 mln. Manat or 74.75 percent and equaled to
303.9 mln manat against the previous year (173,9 mln. Manat)

10

It includes short-term CBA notes and loans of the Ministry of Finance.
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Chart 48. Outstanding state securities mln. manat, %
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Share of the notes in the government securities in circulation shifted up from 5,2 to 11,3 percent, and
the share of SSLs shifted down from 94,8 percent to 88,7 percent. The operations of the Central Bank in the
securities market was neutral within the year in concert with the monetary policy logic, and only at the
yearend were directed at sterilization of excess liquidity.
3.3.1.1. Short-term notes of the Central Bank. The Central Bank issued notes amounting to 311
mln. Manat in 2010 of which 261 mln. Manat (83,9 percent were auctioned). Nominally, AZN 223,79 mln.
worth of notes or 85,74 percent of the total issue were sold during the period. Average yield on notes was
2,08 percent at the last auction (1 percent at the beginning of the year). To compare with the beginning of
the year, the scope of notes in circulation made AZN 34,2 mln. having increased by AZN 25,2 mln.
(including repo operations) or 3,8 times.
Chart 49. Outstanding notes mln. AZN, %

Source: CBA

Transactions with framework instruments constituted AZN 812 mln. all of which were represented
by repo operations. The yearend interest rate on framework instruments was 1 percent for overnight repos
and 7 percent for overnight counter-repo transactions.
3.3.1.2. T-bills. The scope of government bonds (GBs) in circulation reached 269,7 mln. having
increased by 104,8 mln. or 61,14 percent. Average yield on one-year maturity GBs was 3,76 percent. In 2010
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the Ministry of Finance issued mid-term (2 and 3-year maturities) securities and revocable government
bonds along with with short-term bonds.
Chart 50. Outstanding T-bills mln. AZN, %

Source: Ministry of
Finance

Outstanding T-bills

Yield-6 months

3.3.1.3. Mortgage bonds. The Azerbaijan Mortgage Fund issued ten-year unsecured bonds
amounting to 75.0 mln in 2010. 2 auctions were held on placement of bonds amounting to 6 mln.under the
first tranche, and 19 auctions were realized for placement of bonds amounting to 75 mln under the second
tranche which yielded full placement. The scope of bonds in circulation was 130 mln. Moreover, the new
third tranche of the mortgage bonds was registered in the amount of AZN60 mln. towards the yearend.
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Chart 51. Mortgage bonds in circulation. mln. manat

Source: Mortgage Fund

An amount of secondary market operations in mortgage loans was 158,9 mln. Manat (84
agreements). A scope of market operations of the mortgage loans increased 133,5 mln. Manat.
3.3.1.4. Organized Interbank Credit Market (OICM). Banks carried out 61 transactions amounting
to 112,6 mln in OICM in 2010. Drop was observed both in the scope and the number of the transactions.
This some operations were carried out in the Guaranteed Money Market (GMM) – segment of the
Organized Interbank Credit Market established through direct participation of the Central Bank or
development of money marret. Thus, 3 deals were realized in the GMM in the amount of AZN 3 mln.
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Chart 52. Organized Interbank Credit Market, mln. AZN
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Source: CBA
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3.3.1.5. Organized Interbank Repo Market (OIRM). As in OICM, a decrease was also observed
in the Interbank Repo Market. Banks conducted AZN 27.6 mln worth 17 transactions at this market,
the number and the scope of which dropped by more than twice.
Chart 53. Interbank Repo Market, mln. AZN
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Source: CBA
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The key reason for the decrease was limitation in the scope of the notes, that are the subject matter of
the transactions, as opposed to the previous year
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IV . FOREIGN EXCHANGE RESERVES MANAGEMENT
4.1. The foreign exchange reserves management strategy
The foreign exchange reserves of the Central Bank were managed amid instability and low interest
rates in the world markets in 2010. In general, the foreign exchange of the Central Bank are handled on the
basis of annually adopted Operational Investment Strategy which is guided by security, liquidity and
profitability principles. Given the current situation in the world economy, maintenance of the funds was a
priority issue for the investment policy of the Central Bank in 2010. The Central Bank, furthermore
continued application of a special project on upgrade of internal management capacity. The project implies
improvement of the investment process, as well as qualitative and quantitative progress of internal resources.
The reserves were handled through segregation into investment tranches, which is an operating and
collection tool ensuring current activity. Diversification is the key component of the management strategy.
The scope of the operational tranche was established based upon the support for monetary-exchange rate
policies and exchange rate regime, as well as prevention of effects of currency crises. The currency structure
of the tranche is maintained with regard to the monetary-exchange rate policies, foreign trade balance and the
currencies that comprise major portion of obligations of the country. Thus, 85 percent out of the tranche was
maintained in the USD which is a dominant currency for the monetary-exchange rate policies, foreign trade
and foreign liabilities of the country, and 15 percent in EURO. The investment tranche is maintained in
USD, EURO and GBP. Because the principal goal of the management is to provide diversification of forex
reserves, and reduction of sensitivity to global shocks and maintenance of absolute value of the reserves, the
investment tranche was maintained in USD 0.632, Euro 0.41 and GBP 0.0903 that constitute the SDR basket
(modified SDR) excluding the Japanese Yen.
Importance of information technologies infrastructure and prompt data supply in the management of
foreign exchange reserves is unceasingly increasing. This being taken into account, a project was
implemented on installation of a state-of-art portfolio management system, Wallstreet Systems that meets
top modern requirements with interfaces with the Reuters and Bloomberg systems. The project enables
constant monitoring of international financial markets, analysis of financial instruments and transactions in
international markets.
The RAMP “Reserve and Advisory Management Program” established by the World Bank Treasury
(WBT) for central banks continued to support the expansion of the Central Bank’s internal management
system capacities through a technical assistance project during the reporting year as well. The Central Bank,
moreover, kept partnering with international financial institutions specialized in asset management in 2010.
4.2 Outcomes of foreign exchange reserves management
In 2010, the scope of the foreign exchange reserves of the Central Bank made USD 6 407,6 mln.
having jumped by USD 1 245,9 mln. or 24, 1 percent as a result of intervention to the domestic foreign
exchange market.
Interest income from management of currency assets was 0, 43 percent.
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V. BANКING SYSTEM AND FINANCIAL STABILITY
5.1. Development of the banking system
5.1.1. Dynamics of the banking system
The banking sector maintained its development in 2010 as well, and financial intermediary function
further deepened.
Chart 54. Growth rate of major bank indicators, %

Assets

Loan to actual sector

Deposits of population

Aggregate capital

Source: CBA

In 2010, bank assets made 72,1 percent, capital 10,3 percent, loans to the economy 48,6 percent and
deposits of the population 16,4 percent with regard to the non-oil GDP.
Concentration continued to drop in the banking system within the year. Large banks (top 5 banks in
terms of assets) had their share of total bank assets reduced from 61 percent to 60,7 percent, and the share of
loan investments in the economy from 65,8 percent to 61 percent. 45 banks were operating in 2010, a new
bank was authorized to go into action and licenses of 2 banks were revoked.
The system became more attractive for foreign investors as a result of institutional and infrastructure
measures taken to develop the banking system. The amount of foreign investments to the banking sector
within the year totaled to 245 mln. having increased by 40,5 mln. (19,8 percent) within the year. The current
number of banks with foreign capital is 22.
The banks continued to expand their structural networks and other structural units to meet the
demand of the economy for and improve access of the population to financial services Within 2010, banks
opened 32 new branches and the number of bank branches went up to 644. New 15 bank departments were
opened, and constituted 120 in number. Newly opened 15 bank divisions shifted overall number of bank
offices to 120.
Chart 55. Annual growth rate of loans, %

Overall Republic
Source: CBA
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16 out of the new bank branches opened in different regions of the country. 316 (49,1 percent) out of
all bank branches operate in regions as of 01.01.2011 which allows to increase the scope of loans in regions
growth of regional crediting prevails over the overall growth in the country.
The number of other financial institutions that provide limited banking services – non-bank credit
institutions, credit unions, and other financial institutions of the kind increased in parallel to the banking
sector and rose to 101 (96 at the yearlaunch), the number of their branches being 69 (66 at the yearlaunch).
Increase in the number of non-banking credit institutions (NBCI) triggered jump in the scope of their
operations . Thus, total assets of such institutions increased by 7, 7 percent during the year, and the scope of
the loans issued thereby rose by 8, 5 percent.
Expansive geographical coverage of the banking infrastructure enhanced access of economic agents
and especially the population to banking services. Currently, every 1000 m2 of the territory of the country is
served by 11, 3 (10,9 at the beginning of the year) banks and non-banking credit institutions and their
structural units and 16,1 (15,8 at the beginning of the year) banks and NBCIs serve every 100.000 mature
population.
Chart 56. Key indicators of non-bank credit entities, mln.manat
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Authorized Capital (right scale)

Source: CBA

To broaden access of the rural population to financial services, the CBA licensed the national postal
service - “AZERPOST” Limited Liability Company to provide limited bank operations in April 2010.
5.1.2. Liabilities of the Banking System
Total bank liabilities reached 11121,7 mln. having increased by 1461,5 mln. or 15,1 percent (12,7
percent in 2009) in 2010. As usual, the share of funds (savings) attracted from non-financial institutions and
individuals was higher in formation of the resource base of the banks in the reporting year as well. The
confidence of economic subjects in the banking system manifested itself in high growth of deposits and
savings in the reporting year. This growth primarily benefited from deposits of individuals.
Total deposit base of banks (excluding financial institutions) pooled through internal sources was
5448, 8 mln. having increased by 794,6 mln. (17, 1 percent). Average share of deposits and savings in total
liabilities was 46,6 percent and 38,6 percent in total resource base within the year.
The share of total deposits in aggregate liabilities amounted to 49 percent (48, 2 percent - 01.01.10)
as of 01.01.11.
In 2010, the deposits of individuals reached AZN 3029, 8 mln. (the growth rate was 22,5 percent in
2009) having increased by 29,8 percent late in the year, and corporative deposits of (including public
administrative institutions) reached AZN 2419 mln. having increased by 4,3 percent. The share of deposits of
the population in bank liabilities was 27,2 percent as of 1 January 2011 (24,2 percent as of 1 January 2010).
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Chart 57. Structure of banking sector liabilities, %
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Chart 58. Structure of the deposits (for the end of the year), mln. man
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Positive qualitative changes in the deposit base paralleled with its absolute growth. The share of term
deposits in the structure of the deposits of the population went up. Whereas deposits of the population in
current accounts climbed by 10.4 percent, term deposits jumped by 35,3 percent.
The currency structure of deposits witnessed positive trends along with improvement of their term
structure. The stable exchange rate within the year led to drop in dollarization. Thus, the deposits of
individuals in the national currency increased by 46 percent within the year, and their share in total deposits
rosy to 46,5 percent. No serious changes occurred in depositor structure, and the share of deposits of resident
individuals amounted to 91 percent, while those of non-residents was 9 percent.
The resources taken from the Central Bank decreased from 15,2% to 13,9% as percentage of total
bank liabilities in 2010.
The scope of the funds drawn from financial institutions in 2010 (loans, deposits and other resources
of other banks and financial institutions) made 3,6 billion as of 1 January of 2011 (32 percent of bank
liabilities). Net growth in term funds drawn from non-residents (excluding deposits of natural persons) was
111,4 mln. (6,4 percent). The scope of foreign term debts formed 1,85 billion and its share in total bank
liabilities was 16,6 percent.
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Chart 59. Structure of population’s deposits (for the end of the year), %
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Source: CBA
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Chart 60. Foreign loan dynamics mln. man
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5.1.3. Assets structure of the banking system
In 2010, assets of the banking sector reached 13290,8 mln. having increased by 1625,6 mln. or 13,9
percent. Bank loans went up by 8971,8 mln. experiencing 741,3 mln. or 9 percent increase as of 1 January
2011.
Chart 61. Structure of the assets of bank sector, %
1/1/2010
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1/1/2011

Correspondent account
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financial sector
Loans to clients

Investments
Source: CBA
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The loan portfolio growth mainly benefited from rise in deposits, interbank operations and resources
attracted from other financial institutions.
The growth rate of long-term loans (9,3 percent) nearly kept pace with the growth rate of total
deposits (9 percent). The amount of long-term loans was 6,55 billion as of 1 January 2011. The share of
long-term loans in the structure of credit portfolio was 73 percent in 2010.
The growth rate of long-term loans (9,3 percent) nearly kept pace with the growth rate of total
deposits (9 percent). The amount of long-term loans was 6,55 billion as of 1 January 2011. The share of
long-term loans in the structure of credit portfolio was 73 percent in 2010.
The currency structure of the loans to the economy underwent positive changes. Maintenance of the
exchange rate stability paved the way for 19,9 percent increase in loans in the national currency in 2010 thus
becoming a principal source for the growth of total credit portfolio which yielded not only prevention of
potential dollarization in the credit structure, but also shift in the share of loans in the national currency from
58,5 percent to 64,3 percent.
Chart 62. Structure of loans, for the end of the year (%)
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The share of loans to households, trade and services in the structure of credit portfolio is significant.
The highest growth rate was observed in the loans to the non-oil industry and production (27,1%),
trade and services (20%), agriculture and processing (11,9%), construction and property sectors (14,6%).
The loans to households amounted to 2531,3 mln. which takes 28,2% (01.01.10- 26,4%) of the credit
portfolio.
Table 14. Sectoral structure of loans

Trade and services
Households
Energy,
chemistry
and
natural resources
Agriculture and processing
Construction and property
Industry and production
Transport
and
communication
Source: CBA
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01.01.2010
mln.
man.
1833,5
2171,6
1522,0
389,3
576,4
536,7
520,4

share,
in %
22,3
26,4
18,5
4,7
7,0
6,5
6,3

01.01.2011
mln.
share,
man.
in %
2201,0
24,5
2531,3
28,2
984,0
11,0
435,4
660,6
682,3
454,4

4,9
7,4
7,6
5,1

Decrease, increase
mln.
in %
man.
367,5
20,0
359,7
16,6
-538,0
-35,3
46,2
84,2
145,6
-66,0

11,9
14,6
27,1
-12,7
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Mortgage lending increased by 40.3 percent and jumped by 1277,1 mln. as of 1 January 2010 (as of
01.01.2010 the mortgage portfolio constituted 910 mln. or 11 percent of total loans). The share of such loans
in the total credit portfolio was 14,2 percent.
Investments to securities amounted to 1 billion as of 1 January 2011. The share of securities took 7%
of average assets which is 28,1% or 219,6 mln. more than that of the previous year. While the share of State
Securities in total securities was 24,4% (191,8 mln.) in 2009, this indicator made 33,4% (334,4 mln.) in
2010. Bank investments to corporate securities reached 666 mln. as of the yearend having grown by 17,3 %.
5.1.4. Capital of the banking sector
Total capital of the banks in 2010 made 1897,1 mln. having grown by 7,9% (or 138,2 mln.). The
vital portion of the capital growth coincided with Quarter III (capital growth in Quarter III amounted to 4%
or 77,2 mln.). Bank’s total capital increased due to the growth of Tier I Capital. Tier 1 capital amounted to
1520,5 mln. having increased by 235 mln. (18,3%).
Table 15. Structure and dynamics of total capital of the banking sector (mln.man.)
01.01.2010
1 285,5

01.01.2011

17,7
1144,6

18,3
1359,4

Share premium

20,7

20,7

Retained net earnings

138,8

169,2

Tier 2 capital

530,9

440,1

Profit from the current year

269,6

General reserves

122,7

165,8
139,8

Other capital funds

138,6

134,4

Deductions from total capital

57,0

63,4

1 758,9

1897,1

17,9

7,9

Tier 1 capital
Change year-to-date, in %
Paid-in capital

Total capital after deductions
Change year-to-date, in %

1520,5

Source: CBA

The total capital adequacy ratio of the banking system remained high (16,9%), which considerably
exceeds the minimum ratio (12%) set by the Central Bank and is two times as much as the internationally
accepted minimum requirement (8 percent). Moreover, adequacy of the Tier 1 capital reached 13,5% having
increased (13%) against the beginning of the year which twice exceeds the norm.
5.1.5. Financial performance of the banking sector
The profit earned by banks in 2010 was (before taxes) 140,1 mln. and net profit after taxes equaled
to 120,3 mln.
71% of banks operated in the black in 2010 the profit being 165,8 million, and 29% of banks
operated in the red with 45,6 mln. losses. The scope of banks operating in the red in total assets of the
banking sector accounted for 10% Interest income increased by 2 percent against the previous year and
totaled to 1055,3 million (including loans issued to customers totaled to 945,1 mln. having increased by
1,8%). Total income of banks made 1326,9 mln. which exceeds the previous year indicator by 33,5 mln. or
2,6 percent. The scope of total interest income in total income amounted to 79,5% in total incomes in 2010.
Interest expenses totaled to 551,6 mln. having increased by 18.4% against the previous year which
primarily was due to the deposits of individuals and servicing of attracted loans. Despite absolute growth in
interest expenses, their ratio to average assets reduced from 4,6% to 4,5% against the previous year. Total net
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interest profit of the banks within the year totaled to 503,7 mln. which lags behind the previous year by 65,2
mln. or 11,5%.
Non-interest expenses of the banks totaled to 451,3 mln. having increased by 9,2% against the
previous year. Expansion of bank branches affected the scope of active operations and the number of bank
employees, which led to increase in overhead

504

480

569

580

533

Chart 63. Structure of profits, mln. manat
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Source: CBA

ROA (net profit before taxes to average assets) in 2010 totaled to 1,2%, and ROE (net profit before
taxes to average capital) was 8,6%.
5.1.6. Risks of the banking sector
While the primary objective of the financial stability policy in 2009 was associated with exchange
rate stability and liquidity support, the key focus in 2010 was mainly directed at improvement of risk
management, capitalization and supervisory-regulatory framework.
The liquidity level of bank assets was sufficient to duly perform obligations before creditors and
debtors. Enhancement of the liquidity was led by structural improvement of bank’s deposit base. Thus, the
average share of demand deposits of customers decreased, and that of term deposits experienced increase. It
allowed to improve management of assets and liabilities in the banks.
Chart 64. Loons to economy and non-performing loons

Loans to economy,mln manat
Source: CBA
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Loans having grown, the ratio of liquid assets to total assets remained stable within the average
range of 22% during the year. The measures taken by banks to optimize the term structure of assets and
liabilities as well as to reduce the gaps between assets and liabilities allowed to subdue the banking system’s
liquidity risk.
Term analysis of liquidity on assets and liabilities (GAP analysis) reflects an acceptable level of
liquidity as well (01.01.11- ratio to assets within -0,2%/ +7,6%).
The share of overdue loans in credit portfolio amounted to 5,4% and that of substandard loans (loans
with 30-100% non-repayment probability) 8% by the year end. Reserves established on loans constituted
7,9% (6,7% as of 01.01.2010) of the portfolio as at January 1, 2011.
Chart 65. Provision of credits

Special reserves on loans.mln.man

Special reserves on credits/loans,%(right scale)

Source: CBA

5.2. Institutional development of the banking system
In 2010, the sales network of financial services experienced continuous expansion. The number of
banks, their branches, ATMs and POS-terminals increased substantially.
The Central Bank in conjunction with the Ministry of Communications and Information
Technologies of the Republic of Azerbaijan (MCIT) continued to successfully implement the “Azerpost”
project under the World Bank’s Financial Services Development Project in order to improve access of the
population to financial banking services in regions.
Financial services became more innovative with enhanced interbank competition in the field.
Through further improvement of electronic banking, the banks expanded the range of financial services for
customers. The applied innovations enlarged importance of education of the population on banking services.
The aforementioned widened the coveragee of electronic payments, and entities not only utility
services, but also in other spheres have their interest increased in the field. To render continuous and
qualitative financial services for the population, banks continued launch of processing centers. 2 banks
created new processing centers to that end making the current number of processing centers 5.
International ratings of the banks were upgraded, and international auditing companies conducted
external audits in 38 banks with 98.1 percent share in total bank assets. Internationally rated 10 banks
maintained their ratings, and ratings of some banks were upgraded.
Banks continued measures to form risk management culture and improve qualifications of risk
managers. Within this framework risk managers got certified on an advanced level, risk management being
vitalized .
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5.3. Banking supervision
A conservative business strategy recommended to banks by the Central Bank from 2007 played a
vital role in “smooth” passage of the global and in minimizing post-crisis results. The banking sector carried
on the conservative business strategy in post-crisis period as well.
As in the previous years, the Central Bank, together with banks, proceeded with “financial
immunization” measures, including enhancement of indicators of financial sustainalbity in 2010. The credit
risks accumulated within the past periods were neutralized through increase in provisioning and
capitalization levels.
Regulatory and oversight measures within the banking supervision were targeted at maintenance of
optimum balance between growth and sustainability, minimizing systemic risks, providing stable
performance of the sector, protection of confidence of the population and investors
Banks were more heavily supervised, the a key objective of which was to adequately evaluation risks
and to precisely diagnose capital adequacy and financial stability on this basis. Stress-tests play an important
role in diagnostics.
For the first time banks were supervised on the basis of the “matrix model” in concert with their risk
profiles. An individual performance program and supervision regime were set per bank. Licenses of 2 week
and non-vital bank’s were revoked. Since the assets and deposit base of these banks were small, their
liquidation exerted no impact on the banking system.
Banking supervision was adapted to the global challenges on an ongoing basis, and regulatory
framework was updated based on countercyclical regulatory principles and early warning capacity was
heightened. Studied were the new sustainability norms based upon “Basel-III” concept on capital, liquidity
and macro-prudential supervisory tools. These studies resulted in a new leverage ratio – the ratio for capital
sufficiency with an eye to improve the quality of bank capital, sustain growth of bank assets. In addition to
that, the new requirements have been established on internal policy, regulations and procedures of banks
with regard to management of liquidity risk which is of great importance in assurance of stable and safe
activity of the banking system. The approved annexes not only strengthened stability of the banking system,
but also increased confidence in the banking system. Risk management potential was improved in the banks.
The Central Bank established a new system to evaluate the level, operability and adequacy of risk
management in banks, which was initiated in the banks of systemic importance.
The new regulations on stress-testing of banks were developed. The regulations on stress-testing of
banks establish internal stress-testing policy, procedures, reporting systems as well as minimum
requirements to launch stress-testing. International level certification of risk managers was carried on a more
top-standard level. Protection of consumer rights and their education on banking services play a vital role in
increasing confidence of the society in the banks. Most of the applications submitted to the Central Bank
during the year were associated with credit granting, including conflicts emerged with regard to
implementation of obligations arising out of credit agreements and the problems on plastic cards and ATMs.
The applications were reviewed and replied under the applicable legislation, and proper actions were taken to
overcome the problems brought up.
5.4. Banking legislation
In 2010, due measures were taken to improve and promote legislative and normative base in the field
of banking law.
The grounds to develop the normative-legal base are to increase management level of bank risks,
maintain liquidity of the banking system, strengthen the potential for expansion of financial services
throughout the country, keep mortgage lending market safe from potential risks and other priority goals of
the type.
The Law of the Republic of Azerbaijan on Non-Banking Credit Institutions wich was piepoved with
the participation of the Central Bank within the targets of supporting socioeconomic development of the
country, increasing occupancy of the population and access of small and mid-scale economic subjects to
financial resources took effect from 9 February 2010 and enabled credit institutions of this type to provide
their activities on independent legal basis resource.
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The law identified the rules for establishment, activity, regulation and public control over non-banking
credit institutions (NBCIs), and set forth norms addressed to ensure performance transparency and protection
of consumers rights.
Borrowers or groups of borrowers are enabled to use the “pledged deposit” on loans issued by
NBCIs in addition to other types of collateral (especially in small lending schemes). To that end, the ratio of
the pledged deposit to the granted loan, the regime to store money funds on account and the rule for its
direction at the debt repayment as collateral were established.
To provide execution of the law, “Guidelines on Rules of Application by Non-banking Credit
Institutions to Obtain Special Permits (Licenses) and Permissions to Issue Loans” and “Regulations on
Prudential Governing of Non-banking Credit Institutions” were adopted at the decision of the Central Bank
Management Board dated 16.06.2010.
In the reporting year, preparatory works commenced to improve the legislation which regulates the
activity of Credit Unions a special type of NBCIs. Credit cooperatives sustained both in Europian and Asian
countries dunny the global crisis, and therefore 2012 was declared as the year of Credit Cooperatives by the
UN at the initiative of the WOCCU (the World Council of Credit Unions). The Declaration adopted by the
UN mentions a specific role of credit cooperatives in social development and appeals to all governments to
improve related legal environment to enhance authority and activity efficiency thereof. To strengthen
efficiency of the Credit Unions’ activity in our country as well, WOCCU’s model law and best practices in
this field are being studied and analyzed within the technical assistance of the World Bank for the Credit
Unions Association of Azerbaijan.
In 2010, the final version of the draft law, which identifies establishment, activity and state control
principles of private credit bureaus in the country, was continued to be worked out. At the same time, being
guided by the laws of the Republic of Azerbaijan on “Non-bank Credit Institutions” and “Personal Data”,
Management Board of the Republic of Azerbaijan took a decision on additions and amendments to
“Regulation on the Centralized Credit Registry” (CCR) on 13.10.2010.
The law of the Republic of Azerbaijan on “Non-bank Credit Institutions” entered into force and a
legal basis enabling to include NBCIs to the CCR was created during the year. To that end, draft additions
and amendments to the “Regulations on the CCR” implying the structure, acquisition and delibery of the data
to be submitted to the CCR by NBCIs were developed along with implemented relevant legal procedures.
Within the reporting year, the law of the Republic of Azerbaijan on Personal Data took effect which
necessitated adjustment of the existing CCR to the requirements of the law. The relevant additions and
amendments imply the requirement on the inquiries in the CCR to be made solely upon written consent of
borrowers to that end.
The measures taken by the Central Bank during the reporting year on improvement of the banking
and institutional legislation, include projection works on provision of self-financed sustainable mortgage
lending and strengthening of legal basis for mortgage-backed securities.
The global subprime crisis necessitated revision of the 2008-year project. Studied were the latest
modifications of the legal basis for mortgage bonds market and practice-based trends jointly with the
mortgage project experts of the International Finance Corporation (IFC) on Azerbaijan and Central Asia. The
project targets to develop the secondary mortgage market, to reliably protect interests of investors, to
increase liquidity of mortgage assets and to regulate risks in the market.
The Central Bank intently followed the new challenges of the post-crisis period, as well as joint
resolutions adopted by the G-20 countries on the financial-banking system and new principles and
recommendations of the Basel Committee on efficient banking supervision, and related decisions were taken
to improve the normative-legal base in accordance with the local conditions.
The Central Bank’s Management Board adopted the Regulations on Risk Management in Banks
through its decision dated 06.09.2010 and related amendments were made to the “Regulations on
Application of Corporate Governance Standards in Banks. The aforesaid Regulations establish new
requirements in accordance with the banking supervision methodology of the Basel Committee regarding
internal policy, regulations and procedures of banks on management of bank risks.
Furthermore, in order to enhance the equity position of the banks, the Leverage ratio was applied
through making additions and amendments to the “Regulations on Calculation of Bank Capital and its
Adequacy” at the decision dated 16.06.2010.
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5.5. Centralized Credit Registry
The Centralized Credit Registry (CCR) whic was established in 2005 under its mission, collected
credit information of individuals and legal entities with outstanding liabilities in the banking sector of the
country, and the banks were enabled to utilize real-time database in 2010.
A business model to incorporate both the existing CCR and the credit bureaus to be created was
established. Under the model called the cooperation model of public and private credit registries, the
information keeps flowing from banks and NBCIs via CCR. The system users obtain the information not
directly from the registry, but through credit bureaus licensed by the Central Bank. The credit bureaus perform
their activities under the competitive environment on application of best practice innovations in the field
through collecting information from other sources along with the data obtained from the CCR and proposing
further business services. Moreover, information exchange from other sources is also reviewed without
restricting the potential of credit bureaus to obtain information from banks and NBCIs.
Chart 66. Dynamics of information in CCR
Chart 66. Dynamics of information in CCR
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During the reporting year, the Registry reliably functioned under the requirements of the Regulations
on CCR with no extraordinary situation in the air. The CCR kept improving within the year, the management
tools of the system were perfected, and a new draft credit report of debtors was developed to technically
improve the CCR. Furthermore, to enable the bank branches to directly benefit from the system, the technical
platform experienced vital programming actions and improvements.
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The number of borrowers covered by the CCR reached 962,546, and the number of credit files rose up
to 1,883,260, and that of the guarantors totaled to 434,593. During the year 258,571 new debtors and
560,736 new credit files were registered in the CCR. 42 banks made use of the Registry in 2010. During the
period, 257,045 inquiries were carried out, and the number thereof by banks was 219, 269 on potential
debtors. Compared to the previous year, the number of inquiries made to the CCR rose up (2009 – 74,393)
3.45 times. 298 (2009 - 138) persons addressed to the CCR to obtain their credit histories as well.
The income of the CCR service amounted to 438,865.8 in 2010 which 3.6 times exceeds the previous year
(2009 – 120515.8)
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VI . MORTGAGE LENDING
The Azerbajan Mortgage Fund established under the Central Bank of the Republic of Azerbaijan in
2005 according to the appropriate Decree by the President of the Republic of Azerbaijan celebrated its 5th
anniversary in 2010 and successfully developed the mortgage lending in the country.
Jast three years of this period coincided with the global financial crisis which gravely tested and
challenged formation of the Fund. The challenges of the 2007 subprime crisis in the USA triggered the
financial crisis and the activity of the mortgage institutions in some developed countries suffered default. In
these conditions, the decisions taken by the Government of Azerbaijan and the Central Bank were primarily
directed at establishment of self-financed sustainable mortgage lending system in the country. These
decisions also serve for expansion of access of the population to mortgage lending and perfection of the
mortgage lending mechanism. Consequently, mortgage lending turned into a component of the anti-crisis
measures implemented by the Central Bank and the Government.
Strict underwriting of the borrowers within previous years generated very sound credit portfolio of the
Fund with no default being observed. No wonder that the “Fitch Ratings” International Rating Agency
upgraded the credit rating of the Fund to the BBB- investment degree in 2010.
6.1. Disbursement of mortgage loans
The Azerbaijan Mortgage Fund issued a total of 250 mln worth 6300 mortgage loans. 153,8 mln. of
this amount was granted from 2006 through 2009 and the remainder 96,2 mln. in 2010.
Within 2010, 15.7 mln worth of mortgage loans were those with discounted interest rates (4% per
annum) granted to special categories such as young families (members if Martyr and National Heroes’
families, IDPs, public servants, candidates of sciences or doctors of sciences, decorated/honorary
accomplished masters of sports) and military servants with a record of at least three years of active military
service within the social protection policy of the country.
Chart 68. Dynamics of financial resources on mortgage loans, mln. manat

Funds allocated to AMF from

Mortgage loans disbursed by banks

Source: CBA

6.2. Sustainablity of mortage lending
In order to provide sustainability of mortgage lending, in 2010 the Fund continued placement of
secured and ordinary bills. The funds in the amount of AZN 81 mln. were attracted from the internal
financial markets as of the year-end. In 2009-2010 the amount of the funds involved from the free market by
the Fund reached AZN 130 mln..
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In order to provide sustainability and continuity of mortgage lending in 2011 as well, on November
19, 2010 the State Securities Committee registered issue of secured mortgage bonds of the Azerbaijan
Mortgage Fund in the amount of AZN 60 mln. with annual 3% interest rate and 7-year maturity.
Besides involvement of free funds, in 2010 funds from the state budget were allocated for the
Azerbaijan Mortgage Fund and AZN 14 mln. was transferred to the Fund’s account. The amount of the
funds allocated from the state budget to refinance the mortgage loans was AZN 96 mln. as of the end of
2010. The experience of directing the funds allocated from the state budget to improve the housing
conditions of the people under the grace category exclusively to finance the mortgage loans continued in
2010 as well.
The measures connected with involvement of free funds and increase of loan portfolio yielded 74
percent assets growth which totalled to AZN 241.0 mln in 2010.
6.3. Award of international rating
As result of transparent activity and the growing financial indicators, the “Fitch Ratings” International
Rating Agency upgraded the international loan rating awarded to the Azerbaijan Mortgage Fund by 2 points
within 2010. Thus, the BB loan rating with stable forecast awarded to the Azerbaijan Mortgage Fund was
upgraded by the Agency to BB+ level in May 2010 and BBB- investment level in November.
The loan rating of the Fund was equaled to the country rating of the Republic of Azerbaijan which is
an indicative of sustainable financial status, sound credit portfolio, high creditability of the Fund, and its
crucial role in the social policy of the country related to improvement of living conditions of the population.
The awarded loan rating paves the way for the Fund to access international financial
6.4.Perfection of the processes of mortgage loan disbursement
In order to provide sound loan portfolio of the Mortgage Fund and purposeful usage of mortgage
lending, additions and amendments were made to the requirements on analysis of borrower’s creditability
and determination of his/her income by the Orders of Management Board of the Central Bank in. June 29
and October 27, 2010. At the same time, given the processes in the mortgage and real estate markets and the
trends in the real estate price dynamics the loan-to-mortgage ratio on mortgage loans disbursed under general
terms was reduced from 85% to 80%. Acceptance of the general-share property as mortgage subject was
restricted. The purpose of these changes is to provide protection from the losses to occur amid sharp decline
in the prices in the real estate market.
6.5. Perfection of the governance systems
In 2010 the works directed at perfection of the governance system of the Fund continued and,
establishment of normative, methodological and institutional basis in this direction was completed jointly
with foreign experts in order to launch assets and liabilities and risk management system of the Fund. The
Fund adopted assets and liabilities and risk management Strategy paralleled with necessary works won
launch of technical software.
From September 22, 2010 the Fund started to create reserves to cover possible asset losses.
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VII. PAYMENT SYSTEMS, INFORMATION TECHNOLOGIES
One of the perpose of the Central Bank is to provide stability and development of the payment
systems. To this effect, in 2010 the primary focus was to provide uninterrupted and reliable maintenance of
the payment systems, further expand the infrastructure opportunities of e-payment services and effectively
benefit from these opportunities. The key directions as well included to involve economic subjects to
actively use electronic payment systems and perfect the normative and legal basis in this sector.
7.1. Stable and reliable performance of the electronic payment systems
Recent continuous and consistent reforms of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan (CBA)
produced the state-of-the-art technologies and software based National Payment System. The key component
of this architecture is the Large Value Payment System (RTGS) launched on 16 February 2001. Current
players of the RTGS system number 49 (45 commercial banks, CBA, "Agri-loan" non-banking credit
institution, “Azerpost” LLC and the State Treasury Agency).
Chart 69. Number of payment documents on AZIPS and ACSSP systems (mln. pcs)

Source: CBA

■ AZIPS

■ ACSSP

In 2010 the RTGS processed 78425 mln worth 363 thousand payment instructions. Average daily
number of instructions in the system is 1500 and the amount per payment instruction is 216 thousand.
Chart 70. Amount of payment documents on AZIPS and ACSSP systems (mln. manat)

Source: CBA
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The Retail Payment System (BCSS) dated back to 2002 currently hosts 53 participants (47
commercial banks, CBA, the Mortgage Fund, Nakhchivan Regional Office of CBA, the State Treasury
Agency, "Agri-loan " NBCI and “Azerpost” LLC).
Chart 71. The share of RTGS and BCSS in total number of payment instructions in 2010
RTGS

BCSS

Source:CBA

In 2010, the BCSS processed 6409 mln worth 9785 payment instructions which exceeds the previous
year indicator by 21,5% (1135 mln.) and 55,3% (3483 thousand pcs). On average, the daily instruction
number in the system was 40 thousand, the amount per payment instruction being 655.
Chart 72. The share of RTGS and BCSS in total amount of payment instructions in 2010
BCSS

RTGS

Source:CBA

7.2 Development of electronic payment systems
The Centralized Information System on Mass Payments (CISMP) put into operation by the Central
Bank in 2008 allows subscribers to obtain complete information on utility debts and make payments via
various payment tools (in cash or via plastic cards or bank transfers).
In 2010 the Central Bank was authorized to obtain information using the resourses of interoffice
automated information-search system of “Input-Output and Registration” in order to perfect the registration
process in CISMP. The process was aided by launch of full-format www.apus.az website, to provide
subscribers and participating institions with detailed information on functional opportunities of CISMP.
Presently, Internet-user subscribers can independently register and make payments over Internet. Interface of
“MilliCart” LLC, “AzeriCard” LLC and “Kapitalkart” functioning in the country to CISMP enabled the
subscribers to pay utility fees through ATM network of the banks served in the aforesaid card-processing
centers. Within the reporting period the subscriber base of the “Azerigaz” PU of SOCAR and “Azerenergy”
OJSC covering all regions of the Republic were loaded to the system. Payments on “Azerenergy” OJSC in
48 regions are made through CISMP, this number is 49 for the Baku city on “Azerigaz” PU of SOCAR.

195

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan

The Central Bank completed establishment of a functional module on acceptance of payments
through CISMP from subscribers served by the “SMART”-type power supply meter in 2010. As of the end
of 2010, payments are received approximately from 200 thousand subscribers served by the “SMART”-type
power supply meter upon 13 regional divisions out of 54 integrated to Azerenerji OJSC.

Chart 73. Amount of payments through CISMP (manat)

Source:CBA

The number of the financial institutions integrated to the system through “Azerpost” LLC reached 37
and as a result, the number of the payment points exceeded 700, Over 11 million payment transactions in
total amount of AZN183 million were processed within the year. The average daily number of instructions
processed in the system was about 45 thousand pcs.
Chart 74. Number of payments through CISMP (pcs)

Source:CBA

To expand geographic coverage of payment systems and direct them to regions as well as further
increase the access of economic entities to financial services, the “Azerpocht” project was successfully
completed in 2010 within the framework of the “Financial Services Development Project” of the World
Bank.
Under the requirements of the Law on Postal Services, the Central Bank approved the Regulations
on Issue of Special permits (licenses) for the National Operator of the National Postal Communication and
Prudential Governing of their Performance. As of the end of 2010 the Central Bank issued appropriate
licenses for the Headquarters of the Azerpost LLC, its 59 postal branches and 593 postal offices in their
composure to provide financial services.
“Azerpost” is interfaced to RTGS and BCSS systems and, being integrated to the card infrastructure
issued the first local payment cards.
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The number of the POS-terminals installed in the bank branches, retail trade and service entities
throughout the country was 7872 as of the end of 2010, including 7069 in Baku and 803 in regions. Within
the reporting year, total 331,4 mln worth 1006 thousand operations were implemented through POSterminals, including 74 mln. worth cashless payments. In 2010 the number of ATMs in the country increased
by 11,7% (198 pcs) and equaled to 1892 pcs and the number of operations implemented by ATMs increased
by 2,5% (1064 thousand) and reached 43706 thousand and, the amount of operations increased by 11% (529
mln.) and reached 5354 mln. manat.
Chart 75. Number of installed ATMs and POS-terminals (pcs)

■ ATM

Source:CBA

■ POS terminal

Within the year, the number of card issuing banks reached 39, the cardholders - 4,1 mln. people and
the card numbers reached 4,23 mln. pcs including 4,1 mln. debit cards and 0,13 mln. credit cards.

Chart 76. Number of payment cards in turnover (pcs)
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Chart 77. Breakdown of the payment cards in turnover on types
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The Central Bank decided to transit to the unique accounting structure complying with the
international standards (IBAN) in order to increase the automatic processing ratio of non-cash payments. The
IBAN structure and the applicable account types as well as the transition plan has been established.
7.3. Development of informational technologies in the CBA
The activity of the Central Bank on information technologies within the reporting period was
directed at automation of the operations, accounting and management sectors disregarded by automation
processes as well as management and safety of information technologies in compliance with the most
advanced international standards. The information systems in operation functioned relaibly and on a nonstop basis along with realization of the strategic targets on information technologies.
The “Temenos” project meant for perfection of the automated accounting and operations in the
Central Bank was successfully completed. Since he “Corvus” General Ledger that has been in the operation
in the Central Bank since 2001 is amortized both morally and physically, it was replaced by Temenos T-24
GAS, one of the most advanced technologic products on an international level. The newly applied program
complex enabled to more promptly and faster manage business processes, meanwhile minimizing human
factor. Thus, there were obtained such broad technical capacities like exploitation of remote work stations for
functioning of regional offices and other state structures of the Central Bank in the General Ledger.
In order to regulate the financial risks to occur when managing currency assets, there was realized
the Wallstreet Suite program platform on application of the Portfolio management system. Appropriate
interface connections were established to provide the aforesaid unified integrated activity in the Central
Bank.
Automation of the human resources management processes also was of key directions of the Central
Bank. The state-of-art technological solution - Oracle E-Business Suite program complex was established
and is being tested in the aforesaid sector. This project, having been implemented, will promote automation
of planning, evaluation, motivation and development of recruitment processes as well as human resources in
the Central Bank.
In order to observe growth dynamics of the banking sector, the works on establishment of the
Management Information System (MIS) on banking supervision continued in the reporting year as well.
There was continuing activity directed at formation of the Electronic Workflow System considered to be one
of the essential components of “Electronic Government”. In order to join the information systems
implemented in the Central Bank in a centralized platform and accumulate information flow per system in a
unique base as well as develop precise indicators and forecasts based upon analytical and mathematic
calculations the electronic statistic base and analytic reporting system (Oracle Business Intelligence) started
to be established.
Along with operation of the automated information systems (AIS) in the Central Bank, their safety
as well as supply with electronic signature tools during information exchange was one of the top priority
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issues. In this regard, there was commenced application of the firstly established Certification system on
electronic signature in the corporate information systems of the Central Bank.
In order to provide transition of the document turnover between the Central Bank and commercial
banks from paper to electronic carriers aided by safety through strengthened electronic signature tools, the
commercial banks were supplied with appropriate electronic keys. As a follow-up of the works implemented
in this direction, there was established the Regulation on Certification System on Electronic Signature in
compliance with the Law of the Republic of Azerbaijan on Electronic Signature and Electronic Document.
Launch and permanent perfection of the best practices based information technologies in the Central
Bank is of key targets of the Central Bank. COBİT 4.1 international standards were applied to that end. 4
domains (Planning & Organization, Monitoring & Evaluation, Procurement & Support, Acquisition &
Application) of the standards covering all sectors of information technologies were developed the
performance being adjusted to the standards
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VIII. CASH CIRCULATION
8.1. Regulation of cash circulation
In 2010 the Central Bank repanded to cash demand of the rapidly growing country economy in full and
on time, as required, and set up relevant strategic cash reserves.
As at January 1, 2011 the cash in circulation (cash funds out of the banking system and in the cash
desks of the banks) increased by 28,4% (AZN 1280 mln.) against 2010 and reached AZN 5,8 billion, and by
9,9% (28,2 thousand units) in units and reached 310,6 mln units.
Chart 78. Dynamics of cash money in turnover within 2006-2010 (by the year-end)
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Cash in circulation broke down as follows: 99,5% - banknotes, 0,5% was metal coins in terms of
amounts and 50,9% - banknotes and 49,1% -metal couns in terms of number of units. Bank notes in
circulation increased in amount by 28,5% or AZN 1278 mln. and reached AZN 5757,4 mln. and, in units - by
10,8% or 15,5 mln. and reached 158 mln. units. Metal coins increased in amount by 9,8% or AZN 2,2 mln.
and reached AZN 24,7 mln. and, increased in units by 9% or 12,6 mln. and reached 152,5 mln. units.
The most used bank note in circulation in 2010 was the AZN 100 denomination
(64,1% or AZN 3693,3 mln.), while the AZN 1 denomination took the lead in terms of units
(25,7% or 40,6 mln. units) and among the most used coin denominations prevailed 20 and 50 copecks and,
20 copecks in units.
Table 16. Structure of the cash in circulation by bank notes
In amount, mln manat
In units, mln units

Source: CBA
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1

40,6

40,6
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88,8

17,8
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171,9

17,2
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344,3

17,2

50

1418,5

28,4

100

3693,4

36,9

Total:

5757,5

158,0

Cash circulation

At the year end, the average nominal weight of bank notes in circulation was 36,4 manat while for
coins this indicator was 16 copecks which indicates that 20 and 50 denominations of bank notes and 10 and
20 copeck of coins were the most used denominations in circulation. Within the reporting period the Central
Bank withdrew 7 billion worth of 292,5 mln units of money while introducing 5,7 billion worth 264,3 mln.
units of money into circulation. To compare, last year this indicator was 85,8 mln. (7,7 mln units).
As in previous years, in 2010 the Manat’s security systems and technical qualities once again proved
to be fully compliant with the up-to-date requirements. Within 2006-2010 the Central Bank discovered only
1878 pcs (56396) counterfeit monetary units. In comparison with the relevant international experience, if
onlny 1 counterfeit banks note is idetntified by central banks for every 10-20 thousand bank note in
circulation, it means that there is only 1 counterfeit bank note for every 500 thousand bank notes circulating
in Azerbaijan.
The process of discharge of the old-sample monetary units and their replacement with the newgeneration monetary units continued also in 2010. At the end of 2010, 99% of the old-generation bank notes
was withdrawn from circulation. These monetary units were destroyed through the automated systems
maintaining the highest safety requirements by the Working Group of the State Committee on destruction of
monetary units withdrawn from circulation. This Committee was established upon the appropriate Decree of
the President of the Republic of Azerbaijan.
Under the Regulations on Destruction of Bank notes Withdrawn from Circulation, Except for
Counterfeit Currency approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan from 1 November
2010 daily 700,0 thousand pieces of currency are being destroyed. As of the end of the reporting year, 37,0
mln. old-generation currency was destroyed.
The Central Bank also continued to follow its earlier adopted policy of issuing anniversary and
memorial coins. In 2010 the Central Bank took a decision on issuance of a memorial coin dedicated to the
135th anniversary of the National Press.
8.2. Cash management
The Central Bank carried on with its activities directed at institut aliration effective cash management
and further developing the underlying cash management systems. To that end, the Central Bank improved
internal control systems to effectively manage cash, regulate risks in business processes.
Optimized cash processing led to fully automated processing of currecny. The average daily quantity of
notes in the automated sorting systems was 0,9 mln. units.
In order to efficiently and safely govern the cash funds, the Central Bank continued measures directed
at establishment of fully automated Cash Center in the country. In 2010 the works up to implementation
stage of the project were completed. At the same time, the Central Bank continued the activity on
establishment of the Cash Management System (CMS) capable to allow to completely automate the
operations with cash funds and launch of appropriate accounting system as well as automated tracking and
pre-regulation of risks.
The activity of the existing Regional Offices of the Central Bank was optimized and further perfected
and, currently cash funds in regions are being managed through 5 centers (Nakhchivan, Yevlakh, Bilasuvar,
Gandja and Khachmaz regional centers).
In 2010 the Central Bank continued implementing the declared policy on Clean Money in Circulation
to improve the quality of the national bank notes in circulation and prevent forgery as well as increase the
culture of treating bank notes. The quality of the monetary units in circulation was maintained on a high
level.
Cash Help-Desk Offices, created to improve the quality of banknotes in circulation, meet the demand
for metal coins within the framework of Clean Money in Circulation, continued functioning. Within 2010
AZN 1,4 mln. (9,8 mln units) metal coins were were withdrawn through Cash Help-Desk Offices which
equaled to 31% in amount and 32% in units in terms of metal coins within the year.
The Central Bank established Hotline in order to expand the project and fully meet the demand for
metal coins.
Based upon the best practices, in order to replace bank notes held by the population with subsequent
expert assessment coupled with increasing public awareness, a decision was taken to set up and put into
operation relevant support offices in Bank as well as in regions and rural areas. To this end, the Cash Help-
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Desk Offices were established at the Head Office, Agent Banks and the Bilasuvar District Offices which are
employed for bank note replacement purposes. At the same time, decisions were taken on expansion of
service to population also in another region of the country. As part of public awareness campaign the Bank
conducted the “Know the New Manat” initiative as well as organised and delivered training courses and
workshops on safety features and expert assessment of bank notes for the bankning sector and large trade
entities.
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IX. INTERNATIONAL RELATIONS OF THE CENTRAL
BANK OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
In order to support implementation of its key mandate, the Central Bank of Azerbaijan continued its
activity directed at intensification of foreign relations and international cooperation in 2010. The new
projects were implemented and the bank management held high-level meetings and regional workshops.
Strategic dialogue and cooperation relations with international financial institutions and foreign central
banks were strengthened through representation of the CBA in international arrangements.
9.1. European integration
The CBA continued supporting integration of our country to the European Union in the reporting
year as well. The relations built between Azerbaijan and the European Union (EU) Azerbaijan, within the
Partnership and Cooperation Agreement, discharged its functions. The integration was followed-up by a
new Associative Agreement between Azerbaijan and the EU. Azerbaijan was a key player in developing this
document.
The CBA was closely involved in development of the Activity Plan on 2010 by the Economic
Working Group of the State Commission for European Integration of the Republic of Azerbaijan and
contributed to the Activity Plan in terms of the proposals and suggestions regarding the Azerbaijani financial
sector.
9.2 Cooperation with international financial institutions
Within the reporting year, Financial Services Development Project of the World Bank (WB) was
successfully completed. A unified stress-testing model was established in order to perfect and expand the
stress-testing practice in the CBA through the technical assistance of the WB.
At the year-end, the new Azerbaijan 2011-2014 Country Partnership Strategy of the WB was
approved. Within the framework of the existing cooperation relations, various meetings and arrangements
were held with the WB delegation.
The experts of the International Monetary Fund (IMF) continued their regular visits to the CBA.
During these visits discussions were held with the IMF experts on the matters connected with maintenance of
macroeconomic and banking system stability, the work of the Azerbaijani economy to fight the global
financial crisis and the future plans of the CBA upon the monetary and exchange rate policies, etc.
Within the reporting year, the new 2011-2013 Country Partnership Strategy of the European Bank
for Reconstruction & Development (EBRD) on Azerbaijan was approved. Within the frames of cooperation
with the German Development Bank (KfW), an international expert visited the CBA in order to study the
German experience directed at establishment of alternative mortgage models.
9.3. Cooperation with foreign central banks
The existing cooperation links with central banks of foreign countries continued in 2010 in order to
adapt all directions of the activity of the CBA structural divisions to the best practices. The CBA delegations
visited the Swiss National Bank (SNB) for the purpose of exchange of experience on financial management,
human resources management and organization of the newly established strategic management in central
banks. Inclusively, the SNB representatives visited the CBA in order to discuss the future prospects of
cooperation with the CBA and demand for technical support. Within the reporting period, the CBA
representatives visited the German Bundesbank for exchange of experience on human resources
management; the French Bank – on strategic management and management of information technologies; the
Turkish Central Bank – on organization of management, communication and international relations in the
treasury infrastructure; the Polish and Czech National Banks – on strategic and financial management. In
2010 relations with several new foreign central banks were established. Within the frames of this
cooperation, the CBA representatives visited the Portugal Bank on evaluation of borrower creditablity using
the loan history; the Sweden Central Bank on application of the “Barcode” system to track the cash funds
movement in central banks, and the Governor of the Chinese Public Bank (CPB) visited the CBA.
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9.4. Cooperation with international donor organizations
Through the support by the US International Development Agency, technical assistances on banking
supervision, financial management, risk management, cash management and anti-money laundering were
connected. Within the framework of the Technical Support & Education Program with the Swiss State
Secretary on Economic Issues an international expert visited the CBA in order to provide consultation
directed at development of a new strategic planning conception for the CBA. Workshops on Risk
Management, Legal regulation on Anti-money laundering, Basel II and Communication building skills were
delivered together with the Financial Technologies Transfer Agency.
Through the support by the Turkish International Cooperation Agency, the CBA employees
participated in the training courses in the Turkish Central Bank on human resources, monetary policy,
researches and payment systems. Through the support by the Korea International Cooperation Agency, an
international expert visited the CBA in order to provide consultations don development of a training program
on perfection of the IT system in the Central Bank within the framework of the Information Technologies
Management and Perfection of Safety System in the Central Bank project.
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X. HUMAN RESOURCES AND INTERNAL AUDIT
10.1. Human resources management
In 2010 the primary target of the activity on human resources management (HRM) was perfection of
the existing procedures in compliance with the international experience and application of new procedures.
Within the framework of this target, the staffing in concert with the strategic targets of the bank
came up as one of the most actual tasks. In order to more effectively provide staff selection, the recruitment
process was implemented in the form of structurized system consisting of screening, interview and testing
stages. About 1300 CVs were sent to the e-mail of the CBA within the year and 72 persons were hired to
various positions. The recruitment process of this year differed from the previous one thorugh mostly
staffing the nomenclature positions.
Within the year, the existing test-bank was improved through possible sectoral additions and
amendments due to development trends in various directions of economy, legislation and other related
activity sectors. Besides, 7 new subtopic groups were added to the test base. In order to expand the technical
capacity of the exsiting electronic test program and perfect the reporting system of the testing process, a new
electronic test program capable to meet the modern requirements was developed.
Development of the existing potential of the human resources of the bank through strengthening the
educational function and application of new educational forms was one of the priority tasks. To that end, in
order to manage the educational process from a unified source, the educational budget was centralized and,
in comparison with the previous years, more funds were allocated to organization of education. Interbank
educational function was strengthened and, in comparison with the previous year, the share of interbank
trainings increased by 40% and the coverage both of the internal and external out-of-bank trainings expanded
by 20%. The CBA employees passed 10 trainings in various educational points on the out-of-bank training
function.
The CBA, for the first time, together with the Bank of England, held this September a regional
workshop on Monetary Policy and Operations and their Impact on Financial Stability with the participation
of representatives from Turkey, Russia, Latvia and Georgia and the CBA employees.
In order to expand the educational spectrum and strengthen the relations with educational
institutions, 4 trainings were conducted at the Azerbaijan State Economic University and the Azerbaijan
Diplomatic Academy attended by representatives of the CBA and Financial Monitoring Service as well as
employees of various commercial banks and students of these universities by experts from Holland,
Luxemburg and Malta. Besides, the organizational works on application of distant education in the CBA is
already finalized and the Web Intuition company was selected as a training company. In 2010 the internship
was applied in the CBA that serves for both the education and recruitment functions, 31 students and
graduates from our country and abroad were involved in the internship and 7 of them were recruited.
Within the reporting period the provided performance evaluation of employees resulted in a career
path and financial motivations for the bank employees.
Table 17. Statistic indicators of 2010 on HRM in Central Bank
On Central Bank

Recruited Dismissed

72

26

Career
increase

Out of
bank

In bank

53

129 / 153

59/329

Training indicators
(training / person)
Specialized
coures and
Management workshops
(including
RM)
29 / 99

30/230

out of
bank
10/250

Regional
trainings
1/28

Source: CBA
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Within the framework of the project of automation of the HRM processes, the work with “Deloitte &
Touche" LLC continued.
Besides, the newly established Human Resources portal delivers opportune and detailed notification
to the Bank staff regarding the human resources and, organization of the adaptation procedure of the newly
recruited staff. The HR portal is to be used upon integration to a general Portal to be launched with the CBA
after integration of CBA to the newly established portal.
Within the framework of the target of perfection of the methodological base on HRM, new
Regulations on Recruitment at the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, Regulations on Organisation
of Education at the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, Regulations on Performance Appraisal of
Employees at the Central Bank of the Republic of Azerbaijan related to perfection of the recruitment,
education and performance appraisal procedures as well as Regulations on the Process of Adaptation of
Newly-hired Employees related to application of the adaptation process and Methodology of Internship at the
Central Bank were developed in 2010.
10.2. Internal audit
In 2010 internal audit activities were aimed at identification and evaluation of significant risks in the
Central Bank, improvement of risk management and internal control. The risk management systems applied
in the advanced European central banks and generally, the conceptual treatments in this sector were closely
studied.
Given the expansion observed in all directions of the Central Bank activity and establishment of new
types of activity, the content of the audit objects was reviewed and the risks were repeatedly evaluated.
Based upon the activity plan on the internal audit service and the risks map in the Central Bank, audit
inspections were provided on the key risk zones in the Headquarters and Regional Centers of the Central
Bank and, tasks were put in connection with perfection of internal control system and safety measures.
In 2010 the methodological base was reviewed and perfected considering the achieved experience
and the international standards. The works on studying the methodologies for implementation of sectoral
audits of the Internal Auditors’ Institute continued. During the audit inspections the standards of the Internal
Auditors’ Institute and the experience of the central banks of advanced countries were widely used. Within
the framework of the audit inspections implemented in the Central Bank, a new approach was employed in
evaluation of the internal control system. Thus, unlike the previous years, the internal control system was
evaluated upon 5 principles of COSO standards. Application of a new approach was significant from the
point of view of evaluation of effectiveness and efficiency of control in audit objects. In order to objectively
evaluate the internal control l system the indicators system deemed the best practice in this sector was
applied and crireria of the scorecard principle were set.
One of the primary directions of the audit activity was to control the risk management and safety
issues in the information technologies sector. The implemented researches were governed by the State
Information Security Standards of the Republic of Azerbaijan (AZS 324-2008 (ISO/ IEC 27002-2005)) as
well as the COBIT 4.1 and ISO 27002 standards of the Internal Auditors Institute, Informational Systems
Audit and Controlling Association (ISACA). During evaluation the adequacy of the standards, procedures,
control mechanisms and monitoring tools applied for provision of the information security were analyzed.
The technical program complexes exploited in the bank, operational infrastructure and system, the current
state and safety parameters of the equipment, compliance of the configurations with procedures and the
safety issues in informational exchange were evaluated. Risks on providing information safety were in
complex evaluated which yielded recommendations to strengthen the information security and organize
efficient control. Hereby, the positive experience of financial institutions in the appropriate sector were
collected and analyzed as well as the requirements of the international standards and the best practices were
considered.
Being guided by the orders by the Central Bank management and the state programs, management
procedures on “Planning & Organization”, “Acquittance & Application”, “Monitoring & Evaluation”,
“Procurement & Support” were developed in the COBIT standards were developed and approved by the
Management . Application of the COBIT 4.1 standard in the Central Bank will perfect synchrone activity of
banking information and technical program complexes and, corporate governance of the business processes.
Presently the internal audit service benefits from relevant preventive recommendations on 210 control
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measures of COBIT 4.1 standards and evaluation of risks and resources management on Planning,
Application, Support and Evaluation phases in increase of internal control effectiveness and corporate
governance of information technologies. Within the year, when evaluationg risks on the operation map,
information technologies related audit objects were reviewed and, standards methodology and principles
were used as a basis in evaluation of risks in the automated information systems and audit treatment.
In 2010 the cooperation with professional DAI və ISACA associations on development of
professional certification, education and guidelines continued and, related employees were membered with
the association. Within the reporting year the news in audit sector and the changes to the standards of the
institution were observed and online seminars were attended. As a result of which one employee of the CBA
succesfully passed the “International certified auditor on ISO27001 safety standards” and “CISA” (Certified
Information Systems Auditor) exams in the London city of England and was awarded with professional
certificate.
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XI. INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Management Board of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan:
1. We have audited the accompanying financial statements of the Central Bank of the Republic of
Azerbaijan (the “Bank”) which comprise the statement of financial position as of 31 December 2010 and the
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and a
summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
2. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s

Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those Standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the
financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our audit opinion.
Opinion
6. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the
financial position of the Bank as of 31 December 2010, and its financial performance and its cash flows for
the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

12 May 2011
Baku, Azerbaijan
PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan LLC,
The Landmark Office Plaza III, 12th floor, 90 A Nizami Street,
AZ 1010, Baku, Azerbaijan
T: +994( 12) 4972515, F: +994 (12) 4977411, www.pwc.com
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11.1. Financial statements
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
In thousands of Azerbaijani Manats
ASSETS
Cash and cash equivalents
Special Drawing Rights holdings with the International
Monetary Fund
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Premises and equipment
Intangible assets
Other financial assets
Other assets

Note

3,763,455

2,987,444

0
0
0
0
0
0
0
0
0

189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
33,947
8,628
5,844
45,370

191,284
434,002
1,444,873
821,201
211,837
24,882
6,416
5,472
42,839

7,976,885

6,170,250

0
0
0
0
19
0

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
4,117

4,512,710
394,374
976,362
3,293
7,996
4,692

0
0

226,448
5,417
104

243,561
522
86

8,053,019

6,143,596

10,000
209,517
(295,651)

10,000
209,517
(192,863)

(76,134)

26,654

7,976,885

6,170,250

TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Charter capital
Capital reserves
Accumulated deficit
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

31/12/2009

0

TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Money issued in circulation
Amounts due to credit institutions
Amounts due to government organizations
Amounts due to other organisations
Debt securities in issue
Amounts due to international financial institutions
Liabilities on transactions with the International Monetary
Fund
Other financial liabilities
Other liabilities

31/12/2010

0
0

Approved for issue and signed on behalf of the Management Board of the Bank on 12 May 2011.
______________________________
______________________________
Alim Guliyev
Sevda Amirova
First Deputy Governor
Director of Financial Management
Department and Chief Accountant
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
In thousands of Azerbaijani Manats

Note

2010

2009

Interest income
Interest expense

23
23

83,719
(1,028)

105,838
(1,727)

Net interest income
Impairment charge for interest-bearing assets

10

82,691
(12,903)

104,111
(8,072)

69,788

96,039

24
24

5,131
(2,009)
(14,744)

4,291
(666)
(35,463)

30

(3,542)

2,274

3,126

(5,043)

(130,942)
1,457
(31,053)

41,938
1,306
(42,140)

(102,788)

62,536

Net interest income after provision for loan impairment
Fee and commission income
Fee and commission expense
Losses less gains from trading securities
(Losses less gains)/gains less losses from financial
derivatives
Gains less losses/(losses less gains) from trading in foreign
currencies
Foreign exchange translation (losses less gains)/ gains less
losses
Other operating income
Administrative and other operating expenses

25
25

(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR / TOTAL
COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME FOR THE
YEAR

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
In thousands of Azerbaijani Manats

Note

Balance at 1 January 2009
Total comprehensive income for the year
Capital reserves
Balance at 31 December 2009
Total comprehensive loss for the year

Balance at 31 December 2010
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22

Charter
capital

Capital
reserves

Accumulated
losses

Total
equity

10,000

-

(255,399)

(245,399)

-

-

62,536

62,536

-

209,517

-

209,517

10,000

209,517

(192,863)

26,654

-

-

10,000

209,517

(102,788)

(295,651)

(102,788)

(76,134)
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STATEMENT OF CASH FLOWS
In thousands of Azerbaijani Manats
Cash flows from operating activities
Interest received
Interest paid
Fees and commissions received
Fees and commissions paid
Net losses from trading in trading securities
Net losses from financial derivatives
Net gains/(losses) from trading in foreign currencies
Other operating income received
Staff costs paid
Administrative and other operating expenses paid
Cash flows from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Net (increase)/decrease in trading securities
Net increase in SDR holdings with the International
Monetary Fund
Net decrease in amounts due from foreign credit
institutions
Net increase in loans to local banks
Net (increase)/decrease in other financial assets
Net (increase)/decrease in other assets
Net increase in money issued in circulation
Net increase/(decrease) in amounts due to credit
institutions
Net increase in amounts due to government organizations
Net increase/(decrease) in amounts due to other
organisations
Net increase in other financial liabilities
Net increase/(decrease) in other liabilities
Net cash from/(used in) operating activities
Cash flows from investing activities
Acquisition of investment securities
Proceeds from sales/redemption of investment securities
Acquisition of premises and equipment
Acquisition of intangible assets
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Proceeds from debt securities issued
Repayment of debt securities issued
Repayment of finance lease obligations
Repayment of borrowings from international financial
institutions
Borrowings from International Monetary Fund

Note

24
24

25
26

2010
92,111
(765)
5,131
(2,009)
(14,744)
51
3,126
1,457
(12,021)
(14,552)

57,785
(328,873)

2009
98,469
(1,886)
4,292
(667)
(33,995)
(6,213)
(5,043)
1,306
(11,300)
(23,100)

21,863
198,440

(3,889)

(189,162)

(482,164)
(73)
(121)
1,280,509

162,048
(1,237,243)
673
(19,620)
86,889

339,027
277,893

(173,141)
371,890

(889)
92
4

2,013
1,101
(1,176)

1,139,301

(775,425)

(2,133,804)
1,868,239
(14,727)
(3,436)

(1,638,031)
1,026,096
(644)
(812)

(283,728)

(613,391)

249,968
(223,791)
-

292,439
(433,786)
117

(547)
-

(2,928)
193,632
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In thousands of Azerbaijani Manats

Note

Repayment of borrowings from International Monetary
Fund
Net cash from financing activities
Effect of exchange rate changes on cash and cash
equivalents

2010

2009

(10,144)

(15,477)

15,486

33,997

(95,048)

(59,204)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year

7

776,011
2,987,444

(1,414,023)
4,401,467

Cash and cash equivalents at the end of the year

7

3,763,455

2,987,444
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11.2. Notes to the Financial Statements
1. Introduction
These financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards for the year ended 31 December 2010 for the Central Bank of the Republic of Azerbaijan (the
“Bank”).
Principal activity. The Central Bank of the Republic of Azerbaijan (the “Bank”) is the central bank of the
Republic of Azerbaijan, and is wholly-owned by the Republic of Azerbaijan. It acts in accordance with the
“Law on the Central Bank of the Republic of Azerbaijan” of the effective from 10 December 2004 (the
“Law”). The Bank’s official name was “National Bank of Azerbaijan Republic” until 18 March 2009. In
accordance with the Act of Referendum “On Additions and Amendments to Constitution of the Azerbaijan
Republic” dated 18 March 2009 and Law of the Azerbaijan Republic “On National Bank of the Azerbaijan
Republic” dated 19 June 2009, the “National Bank of the Azerbaijan Republic” was replaced with the
“Central Bank of the Republic of Azerbaijan”.
Article 4 of the Law sets out the goals of the Bank, which are as follows:
•
•
•

The primary goal of the Bank is to ensure, within its power, the stability of prices;
Ensure the development and strengthening of the banking and payment systems; and
Profit making is not a primary goal of the Bank.

Article 5 of the Law sets out the functions of the Bank as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determine and implement monetary policy;
Organize cash circulation; in accordance with 2 paragraph of article 19 of the Constitution and the
Law issue, put into circulation, and withdraw banknotes from circulation;
Determine and declare the official exchange rate of Azerbaijani Manat;
Implement foreign currency regulation and control;
Maintain and manage the gold and foreign currency reserves at its disposal;
Manage the drawing up of the reporting balance of payments and participate in the drawing-up of the
projected balance of payments of the country;
In accordance with normative acts issued in accordance with the Laws of the Azerbaijan Republic
“On Banks”, “On Post” and “On Central Bank of the Azerbaijan Republic”, licenses and regulates
banking activities and supervises banking activities subject to procedures established by legislation.
Determine, coordinate and regulate activities of payment systems;
Implement other functions as stipulated by the legislation.

In accordance with Article 14.1 of the Law, the Bank cannot be declared bankrupt. Any deficit in capital is to
be covered by the Government of Azerbaijan Republic. Refer to Note 0.
Pursuant to the legislation of the Republic of Azerbaijan and the international treaties acceded to by the
Republic of Azerbaijan, the Bank represents the Republic of Azerbaijan in relations with the central banks of
foreign states, as well as international financial and credit institutions in matters relating to the Bank’s
responsibilities.
The Bank may conclude agreements on cooperation with the central banks of foreign countries concerning
various areas of its activities. It may also conclude clearing and settlement agreements and other agreements
with foreign public and private clearing agencies, on its own behalf and on behalf of the Republic of
Azerbaijan, if appropriately empowered.
The Bank may participate in the capital and activity of international organizations for the purpose of
cooperation in monetary, foreign currency and banking areas.
At 31 December 2010, the Management Board (the “Board”) of the Bank was composed of the following
members:
Name
Mr. Elman Rustamov
Mr. Alim Quliyev

Position
Governor
First Deputy Governor
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Mr. Aftandil Babayev
Mr. Vadim Khubanov
Mr. Khagani Abdullayev

Deputy Governor
Deputy Governor
Deputy Governor

Registered address and place of operations. The Bank’s main office is located on the following address: 32
R. Behbudov Street, Baku, AZ1014, Azerbaijan. At 31 December 2010, the Bank had seven regional
branches in the Republic of Azerbaijan (31 December 2009: ten). As of 31 December 2010, the Bank had
636 employees (31 December 2009: 635)
Presentation currency. These financial statements are presented in Azerbaijani Manats ("AZN"), the
national currency of the Republic of Azerbaijan, unless otherwise stated.
2. Operating Environment of the Bank
A well-developed business and regulatory infrastructure is being established in Azerbaijan as a country with
newly emerged market economy. A number of developments are being implemented that positively affect
the overall investment climate of the country.
Over the last few years the Azerbaijani government implemented significant reforms necessary to create
banking, judicial, taxation and regulatory systems. Those measures also included the adoption of a new body
of legislation and amendments to the existing legislation. These steps will contribute to mitigation of the
risks incurred by entities doing business in Azerbaijan.
The reforms aimed at the overall improvement of the business environment are expected to persist. The
future stability of the Azerbaijani economy is largely dependent upon these reforms and developments and
the effectiveness of economic, financial and monetary measures undertaken by the government. However,
the Azerbaijani economy is vulnerable to market downturns and economic slowdowns in the other partner
countries. In spite of the fact the global economy is gradually recovering from the recession, persistence of
significant risks in the global financial market in capital markets instability. Growth and development of the
Azerbaijan economy continued, sustainable macroeconomic stability was maintained at a time of such
situation in global economy. The liquidity needs of the economy were fulfilled and stability of the exchange
rate of national currency was maintained thru anti-crisis measures of the Azerbaijani Government.
In addition to these, monetary policy and banking operations carried out in Azerbaijan can be subject to risks
not characteristic for developed markets. Currently, all the necessary measures are implemented to support
the Bank’s role in maintaining macroeconomic and financial stability. However, unexpected deterioration in
the areas described above, especially sharp changes of fiscal parameters, including excessive fiscal
expansion could negatively affect the Bank’s results and financial position in a manner not currently
determinable.
3. Summary of Significant Accounting Policies
Basis of preparation. These financial statements have been prepared in accordance with International
Financial Reporting Standards (“IFRS”) under the historical cost convention, as modified by the initial
recognition of financial instruments based on fair value, and by the revaluation of available-for-sale financial
assets, and financial instruments categorised as at fair value through profit or loss. The principal accounting
policies applied in the preparation of these financial statements are set out below. These policies have been
consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated (refer to Note 0).
Financial instruments - key measurement terms. Depending on their classification financial instruments are
carried at fair value or amortised cost as described below.
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. Fair value is the current bid price for financial
assets and current asking price for financial liabilities which are quoted in an active market. For assets and
liabilities with offsetting market risks, the Bank may use mid-market prices as a basis for establishing fair
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values for the offsetting risk positions and apply the bid or asking price to the net open position as
appropriate. A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and
regularly available from an exchange or other institution and those prices represent actual and regularly
occurring market transactions on an arm’s length basis.
Valuation techniques such as discounted cash flows models or models based on recent arm’s length
transactions or consideration of financial data of the investees are used to fair value certain financial
instruments for which external market pricing information is not available. Valuation techniques may require
assumptions not supported by observable market data. Disclosures are made in these financial statements if
changing any such assumptions to a reasonably possible alternative would result in significantly different
profit, income, total assets or total liabilities.
Transaction costs are incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a
financial instrument. An incremental cost is one that would not have been incurred if the transaction had not
taken place. Transaction costs include fees and commissions paid to agents (including employees acting as
selling agents), advisors, brokers and dealers, levies by regulatory agencies and securities exchanges, and
transfer taxes and duties. Transaction costs do not include debt premiums or discounts, financing costs or
internal administrative or holding costs.
Amortised cost is the amount at which the financial instrument was recognised at initial recognition less any
principal repayments, plus accrued interest, and for financial assets less any write-down for incurred
impairment losses. Accrued interest includes amortisation of transaction costs deferred at initial recognition
and of any premium or discount to maturity amount using the effective interest method. Accrued interest
income and accrued interest expense, including both accrued coupon and amortised discount or premium
(including fees deferred at origination, if any), are not presented separately and are included in the carrying
values of related items in the statement of financial position.
The effective interest method is a method of allocating interest income or interest expense over the relevant
period so as to achieve a constant periodic rate of interest (effective interest rate) on the carrying amount.
The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts
(excluding future credit losses) through the expected life of the financial instrument or a shorter period, if
appropriate, to the net carrying amount of the financial instrument. The effective interest rate discounts cash
flows of variable interest instruments to the next interest repricing date except for the premium or discount
which reflects the credit spread over the floating rate specified in the instrument, or other variables that are
not reset to market rates. Such premiums or discounts are amortised over the whole expected life of the
instrument. The present value calculation includes all fees paid or received between parties to the contract
that are an integral part of the effective interest rate.
Initial recognition of financial instruments. Trading securities and derivatives are initially recorded at fair
value. All other financial instruments are initially recorded at fair value plus transaction costs. Fair value at
initial recognition is best evidenced by the transaction price. A gain or loss on initial recognition is only
recorded if there is a difference between fair value and transaction price which can be evidenced by other
observable current market transactions in the same instrument or by a valuation technique whose inputs
include only data from observable markets.
All purchases and sales of financial assets that require delivery within the time frame established by
regulation or market convention (“regular way” purchases and sales) are recorded at trade date, which is the
date that the Bank commits to deliver a financial asset. All other purchases are recognised when the entity
becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Derecognition of financial assets. The Bank derecognises financial assets when (a) the assets are redeemed
or the rights to cash flows from the assets otherwise expired or (b) the Bank has transferred the rights to the
cash flows from the financial assets or entered into a qualifying pass-through arrangement while (i) also
transferring substantially all the risks and rewards of ownership of the assets or (ii) neither transferring nor
retaining substantially all risks and rewards of ownership but not retaining control. Control is retained if the
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counterparty does not have the practical ability to sell the asset in its entirety to an unrelated third party
without needing to impose restrictions on the sale.
Where the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset and has neither transferred nor
retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is
recognised to the extent of the Bank’s continuing involvement in the asset. Continuing involvement that
takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying
amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Bank could be required to repay.
Where continuing involvement takes the form of a written and/or purchased option (including a cash-settled
option or similar provision) on the transferred asset, the extent of the Bank’s continuing involvement is the
amount of the transferred asset that the Bank may repurchase, except that in the case of a written put option
(including a cash-settled option or similar provision) on an asset measured at fair value, the extent of the
Bank’s continuing involvement is limited to the lower of the fair value of the transferred asset and the option
exercise price.
Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents are short-term items which are readily convertible to
known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Cash and cash
equivalents consist of cash on hand in foreign currency, commemorative coins and unrestricted balances on
correspondent accounts including overnight deposits and deposits with a maturity of three months from
origination. Cash and cash equivalents are carried at amortised cost.
Trading securities. Trading securities are financial assets which are either acquired for generating a profit
from short-term fluctuations in price or trader’s margin, or are securities included in a portfolio in which a
pattern of short-term trading exists. The Bank classifies securities into trading securities if it has an intention
to sell them within a short period after purchase, i.e. within one month. The Bank may choose to reclassify a
non-derivative trading financial asset out of the fair value through profit or loss category if the asset is no
longer held for the purpose of selling it in the near term. Financial assets other than loans and receivables are
permitted to be reclassified out of fair value through profit or loss category only in rare circumstances arising
from a single event that is unusual and highly unlikely to reoccur in the near term. Financial assets that
would meet the definition of loans and receivables may be reclassified if the Bank has the intention and
ability to hold these financial assets for the foreseeable future or until maturity.
Trading securities are carried at fair value. Interest earned on trading securities calculated using the effective
interest method is presented in profit or loss for the year as interest income. All other elements of the
changes in the fair value and gains or losses on derecognition are recorded in profit or loss for the year as
gains less losses from trading securities in the period in which they arise.
Loans and receivables. Loans and receivables including promissory note from the government are nonderivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They
are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as trading
securities or designated as investment securities available-for-sale. Such assets are carried at amortised cost
using the effective interest method. Gains and losses are recognised in the current year profit when the loans
and receivables are derecognised or impaired, as well as through the amortisation process.
Impairment of financial assets carried at amortised cost. Impairment losses are recognised in profit or loss
for the year when incurred as a result of one or more events (“loss events”) that occurred after the initial
recognition of the financial asset and which have an impact on the amount or timing of the estimated future
cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated. If the Bank
determines that no objective evidence exists that impairment was incurred for an individually assessed
financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar
credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The primary factors that the Bank
considers in determining whether a financial asset is impaired are its overdue status and realisability of
related collateral, if any.
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The following other principal criteria are also used to determine whether there is objective evidence that an
impairment loss has occurred:
-

any instalment is overdue by more than ninety days and the late payment cannot be attributed to a
delay caused by the settlement systems;

-

the borrower experiences a significant financial difficulty as evidenced by the borrower’s financial
information that the Bank obtains;

-

the borrower considers bankruptcy or a financial reorganisation;

-

the borrower’s credit rating is downgraded;

-

there is an infringement of the original terms of the contract; or

-

there is an adverse change in the payment status of the borrower as a result of changes in the national
or local economic conditions that impact the borrower.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of the
Bank’s internal credit grading system that considers credit risk characteristics such as asset type, industry,
geographical location, collateral type, past-due status and other relevant factors.
Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated
on the basis of the contractual cash flows of the assets and the experience of management in respect of the
extent to which amounts will become overdue as a result of past loss events and the success of recovery of
overdue amounts. Past experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of
current conditions that did not affect past periods and to remove the effects of past conditions that do not
exist currently.
The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective
interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the
current effective interest rate. The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a
collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining
and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.
Where possible, the Bank seeks to restructure financial assets held at amortised cost rather than to take
possession of collateral. This may involve extending the payment arrangements and the agreement of new
terms. Once the terms have been renegotiated, the loan is no longer considered past due. Management
continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that future payments are likely
to occur. If the terms of an impaired financial asset held at amortised cost are renegotiated or otherwise
modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the
original effective interest rate before the modification of terms.
Impairment losses are always recognised through allowance accounts to write down the asset’s carrying
amount to the present value of expected cash flows (which exclude future credit losses that have not been
incurred) discounted at the original effective interest rate of the asset. The calculation of the present value of
the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from
foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.
If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related
objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the
debtor’s credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance
account through profit or loss for the year.
Uncollectible assets are written off against the related impairment loss provision after all the necessary
procedures to recover the asset have been completed and the amount of the loss has been determined.
Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to impairment loss account in profit or
loss for the year.

217

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Investment securities available for sale. This classification includes investment securities which the Bank
intends to hold for an indefinite period of time and which may be sold in response to needs for liquidity or
changes in interest rates, exchange rates or equity prices.
Investment securities available for sale are carried at fair value. Interest income on available-for-sale debt
securities is calculated using the effective interest method and recognised in profit or loss for the year. All
other elements of changes in the fair value are recognised in other comprehensive income until the
investment is derecognised or impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified from other
comprehensive income to profit or loss for the year.
Impairment losses are recognised in profit or loss for the year when incurred as a result of one or more
events (“loss events”) that occurred after the initial recognition of investment securities available for sale. A
significant or prolonged decline in the fair value of an equity security below its cost is an indicator that it is
impaired. The cumulative impairment loss – measured as the difference between the acquisition cost and the
current fair value, less any impairment loss on that asset previously recognised in profit or loss – is
reclassified from other comprehensive income to profit or loss for the year. Impairment losses on equity
instruments are not reversed and any subsequent gains are recognised in other comprehensive income. If, in a
subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the
increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or
loss, the impairment loss is reversed through profit or loss for the year.
Sale and repurchase and reverse repurchase agreements. Sale and repurchase agreements (“repo
agreements”) which effectively provide a lender’s return to the counterparty are treated as secured financing
transactions. Securities sold under such sale and repurchase agreements are not derecognised. The securities
are not reclassified in the statement of financial position unless the transferee has the right by contract or
custom to sell or repledge the securities, in which case they are reclassified as repurchase receivables. The
corresponding liability is presented within amounts due to credit institutions or other organisations.
Securities purchased under agreements to resell (“reverse repo agreements”) which effectively provide a
lender’s return to the Bank are recorded as loans to local banks. The difference between the sale and
repurchase price is treated as interest income and accrued over the life of reverse repo agreements using the
effective interest method.
Investment securities held to maturity. This classification includes quoted non-derivative financial assets
with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Bank has both the intention and ability to
hold to maturity. Management determines the classification of investment securities held to maturity at their
initial recognition and reassesses the appropriateness of that classification at the end of each reporting period.
Investment securities held to maturity are carried at amortised cost.
Premises and equipment. Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
provision for impairment, where required.
Costs of minor repairs and maintenance are expensed when incurred. Costs of replacing major parts or
components of premises and equipment items are capitalised when the recognition criteria is met and the
replaced part is retired.
At the end of each reporting period management assesses whether there is any indication of impairment of
premises and equipment. If any such indication exists, management estimates the recoverable amount, which
is determined as the higher of an asset’s fair value less costs to sell and its value in use. The carrying amount
is reduced to the recoverable amount and the impairment loss is recognised in profit or loss for the year. An
impairment loss recognised for an asset in prior years is reversed if there has been a change in the estimates
used to determine the asset’s value in use or fair value less costs to sell.
Gains and losses on disposals determined by comparing proceeds with carrying amount are recognised in
profit or loss for the year (within other operating income or expenses).
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Depreciation. Depreciation of an asset begins when it is available for use. Land and construction in progress
are not depreciated. Depreciation on other items of premises and equipment is calculated using the straightline method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives using the following
rates:
%
Buildings
Furniture and fixtures
Computers and office equipment
Motor vehicles

3
20-25
25
15

The residual value of an asset is the estimated amount that the Bank would currently obtain from disposal of
the asset less the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition
expected at the end of its useful life. The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if
appropriate, at the end of each reporting period.
Intangible assets. The Bank’s intangible assets have definite useful life and primarily include capitalised
computer software and licenses.
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring
them to use. Development costs that are directly associated with identifiable and unique software controlled
by the Bank are recorded as intangible assets if an inflow of incremental economic benefits exceeding costs
is probable. Capitalised costs include staff costs of the software development team and an appropriate
portion of relevant overheads. All other costs associated with computer software, e.g. its maintenance, are
expensed when incurred. Capitalised computer software is amortised on a straight line basis over expected
useful lives of 10 years.
Operating leases. Where the Bank is a lessee in a lease which does not transfer substantially all the risks and
rewards incidental to ownership from the lessor to the Bank, the total lease payments are charged to profit or
loss for the year (rental expense) on a straight-line basis over the period of the lease.
Leases embedded in other agreements are separated if (a) fulfilment of the arrangement is dependent on the
use of a specific asset or assets and (b) the arrangement conveys a right to use the asset.
Finance lease liabilities. Where the Bank is a lessee in a lease which transferred substantially all the risks
and rewards incidental to ownership to the Bank, the assets leased are capitalised in premises and equipment
at the commencement of the lease at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of
the minimum lease payments. In calculating the present value of the minimum lease payments the discount
factor used is the interest rate implicit in the lease, when it is practicable to determine; otherwise, the Bank’s
incremental borrowing rate is used. Each lease payment is allocated between the liability and finance charges
so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net
of future finance charges, are included in other liabilities. The interest cost is charged to profit or loss for the
year over the lease period using the effective interest method.
The assets acquired under finance leases are depreciated over their useful life or the shorter lease term if the
Bank is not reasonably certain that it will obtain ownership by the end of the lease term.
Initial direct costs incurred are included as part of the asset. Lease payments are apportioned between the
finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to periods
during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the
liability for each period.
Borrowings. Issued financial instruments or their components are classified as liabilities, where the
substance of the contractual arrangement results in the Bank having an obligation either to deliver cash or

219

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan

another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount
of cash or another financial asset for a fixed number of own equity instruments. Such instruments include
amounts due to Government, amounts due to credit institutions, amounts due to other organisations, debt
securities issued, funds borrowed from international financial institutions and liabilities to International
Monetary Fund. These are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs. After
initial recognition, borrowings are subsequently measured at amortised cost using the effective interest
method. Gains and losses are recognised in current year profit when the borrowings are derecognised as well
as through the amortisation process.
Derecognition of financial liabilities. A financial liability is derecognised when the obligation under the
liability is discharged or cancelled or expires.
Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different
terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is
treated as a de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in
the respective carrying amounts is recognised in the current year profit.
Money issued in circulation. Money issued in circulation represents banknotes and coins issued by the Bank
in accordance with the Law and its function as a central bank. Banknotes and coins in circulation are
recorded in the statement of financial position at their nominal value net of cash in the Bank’s cash offices.
The costs of the production of notes and coins are expensed as incurred.
When notes and coins are returned to the Bank by the commercial banks they are removed from notes in
circulation and depending on their condition or legal tender status, are either held under the reserve funds of
the Bank and recorded in off-balance sheet accounts or destroyed.
Amounts due to credit institutions. Amounts due to credit institutions are recorded when money or other
assets are advanced to the Bank by counterparty banks. The non-derivative liability is carried at amortised
cost. If the Bank purchases its own debt, the liability is removed from the consolidated statement of financial
position and the difference between the carrying amount of the liability and the consideration paid is
included in gains or losses arising from early retirement of debt.
Amounts due to government organisations and other organisations. Amounts due to government
organisations and other organisations are non-derivative liabilities and are carried at amortised cost.
Debt securities in issue. Debt securities in issue include promissory notes issued by the Bank. Debt
securities are stated at amortised cost. If the Bank purchases its own debt securities in issue, they are removed
from the statement of financial position and the difference between the carrying amount of the liability and the
consideration paid is included in gains arising from early retirement of debt.
Derivative financial instruments. In the normal course of business, the Bank enters into derivative financial
instruments such as forwards. Such financial instruments are held for trading and are recorded at fair value.
The fair values are estimated based on quoted market prices or pricing models that take into account the
current market and contractual prices of the underlying instruments and other factors. Derivatives are carried
as assets when their fair value is positive and as liabilities when it is negative. Gains and losses resulting
from these instruments are included in current year profit as gains less losses from trading securities or gains
less losses from foreign currencies dealing, depending on the nature of the instrument.
Provisions for liabilities and charges. Provisions for liabilities and charges are non-financial liabilities of
uncertain timing or amount. They are accrued when the Bank has a present legal or constructive obligation as
a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
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Charter capital and capital reserves. The Bank’s capital is comprised of its authorized paid-in capital and
capital reserves. Refer to Note 0.
Income and expense recognition. Interest income and expense are recorded for all debt instruments on an
accrual basis using the effective interest method. This method defers, as part of interest income or expense,
all fees paid or received between the parties to the contract that are an integral part of the effective interest
rate, transaction costs and all other premiums or discounts.
Fees integral to the effective interest rate include origination fees received or paid by the entity relating to the
creation or acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability, for example fees for evaluating
creditworthiness, evaluating and recording guarantees or collateral, negotiating the terms of the instrument
and for processing transaction documents. Commitment fees received by the Bank to originate loans at
market interest rates are integral to the effective interest rate if it is probable that the Bank will enter into a
specific lending arrangement and does not expect to sell the resulting loan shortly after origination. The Bank
does not designate loan commitments as financial liabilities at fair value through profit or loss.
When loans and other debt instruments become doubtful of collection, they are written down to the present
value of expected cash inflows and interest income is thereafter recorded for the unwinding of the present
value discount based on the asset’s effective interest rate which was used to measure the impairment loss.
All other fees, commissions and other income and expense items are generally recorded on an accrual basis
by reference to completion of the specific transaction assessed on the basis of the actual service provided as a
proportion of the total services to be provided. Loan syndication fees are recognised as income when the
syndication has been completed and the Bank retains no part of the loan package for itself or retains a part at
the same effective interest rate as for the other participants.
Commissions and fees arising from negotiating, or participating in the negotiation of a transaction for a third
party, such as the acquisition of loans, shares or other securities or the purchase or sale of businesses, and
which are earned on execution of the underlying transaction, are recorded on its completion. Portfolio and
other management advisory and service fees are recognised based on the applicable service contracts, usually
on a time-proportion basis. Asset management fees related to investment funds are recorded rateably over the
period the service is provided. The same principle is applied for wealth management, financial planning and
custody services that are continually provided over an extended period of time.
Capitalisation of borrowing costs. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition,
construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its
intended use or sale (a qualifying asset) form part of the cost of that asset, if the commencement date for
capitalisation is on or after 1 January 2009. Other borrowing costs are recognised as an expense using the
effective interest method. The Bank capitalises borrowing costs that would have been avoided if it had not
made capital expenditure on qualifying assets. The commencement date for capitalisation is when (a) the
Bank incurs expenditures for the qualifying asset; (b) it incurs borrowing costs; and (c) it undertakes
activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale. Capitalisation ceases when all the
activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.
Interest or other investment income is not deducted in arriving at the amount of borrowing costs available for
capitalisation, except where the Bank obtains specific borrowings for the purpose of acquiring a qualifying
asset and has investment income on the temporary investment of funds obtained through such specific
borrowings.
Taxation. The Bank is exempt from all taxes, except for taxes on employees’ remuneration as a tax agent
and social taxes, in accordance with the laws of the Republic of Azerbaijan.
Retirement and other benefit obligations. The Bank does not have any pension arrangements separate from
the state pension system of Azerbaijan. In addition, the Bank has no post-retirement benefits or other
significant compensation benefits requiring accrual. In accordance with the requirements of the Azerbaijan
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legislation, the Bank withholds amounts of pension contributions from employee salaries and pays them to
the state pension fund. Upon retirement all retirement benefit payments are made by the state pension fund.
Membership in the IMF and other international financial institutions. Based on the provision of Article 9
of the Law of the Republic of Azerbaijan on the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, the Bank acts
as an intermediary of the Government of the Republic of Azerbaijan in transactions related to the
membership of Azerbaijan in international financial organizations (i.e. IMF, World Bank), including
payment of membership fees to such organizations.
The International Monetary Fund (“IMF”) is an international organization established to promote
international monetary cooperation, exchange stability, and orderly exchange arrangements; to foster
economic growth and high levels of employment; and to provide temporary financial assistance to countries
to help ease balance of payments adjustment. In accordance with the presidential decree issued in 1992, the
Bank acts as a depository agent in relationships of Azerbaijan with the IMF and the role of fiscal agent is
performed by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan.
Quotas (capital subscriptions) are the primary source of IMF resources. The IMF receives its resources from
its member countries. Each country's subscription, or quota, is determined broadly on the basis of the
economic size of the country, and taking into account quotas of similar countries. A member's quota
delineates basic aspects of its financial and organizational relationship with the IMF.
Membership fees payable to IMF are denominated in Special Drawing Rights (SDR) and are revalued in
AZN at the rate of exchange set by the IMF at year-end. Membership quota and securities issued by the
Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan in respect of IMF quota are not presented in the statement
of financial position as they do not represent the assets and liabilities of the Bank, but are disclosed in Note 0
to the financial statements.
General and special allocations received from the IMF to boost the liquidity of member countries are taken
up by the Bank as an asset under SDR holdings with the IMF and on the other hand, as a liability to the
Government of the Republic of Azerbaijan.
Contingencies. Contingent liabilities are not recognised in the statement of financial position but are
disclosed unless the possibility of any outflow in settlement is remote. A contingent asset is not recognised in
the statement of financial position but is disclosed when an inflow of economic benefits is probable.
Foreign currency translation. The functional and presentation currency of the Bank is the national currency
of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijani Manats (“AZN”).
The financial statements are presented in Azerbaijani Manats, which is the Bank’s functional and
presentation currency. Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency,
converted at the rate of exchange ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies are translated at the functional currency rate of exchange ruling at the end
of the reporting period. Gains and losses resulting from the translation of foreign currency transactions are
recognised in current year profit or loss as foreign exchange translation gains less losses. Non-monetary
items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange
rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign
currency are translated using the official exchange rates at the date when the fair value was determined.
Differences between the contractual exchange rate of a transaction in a foreign currency and the official rate
on the date of the transaction are included in gains less losses from trading in foreign currencies.
The Bank used the following official exchange rates at 31 December 2010 and 2009 in the preparation of
these financial statements:
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1 US Dollar
1 Euro
1 Pound sterling
1 Special Drawing Right

2010

2009

AZN 0.7979
AZN 1.0560
AZN 1.2377
AZN 1.2234

AZN 0.8031
AZN 1.1292
AZN 1.2759
AZN 1.2603

Fiduciary assets. Assets held by the Bank in its own name, but on the account of third parties, are not
reported in the statement of financial position. Commissions received from fiduciary activities are shown in
fee and commission income.
Offsetting. Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial
position only when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an
intention to either settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.
Staff costs and related contributions. Wages, salaries, contributions to the Republic of Azerbaijan state
pension and social insurance funds, paid annual leave and sick leave, bonuses, and non-monetary benefits are
accrued in the year in which the associated services are rendered by the employees of the Bank. The Bank
has no legal or constructive obligation to make pension or similar benefit payments beyond the payments to
the State Social Security Fund under statutory defined contribution scheme.
Changes in accounting estimates. During the year 2009, the Bank’s previous estimation of premises’ useful
life was reassessed and annual depreciation rate was decreased from 5% to 3% effective 1 January 2010. Had
the useful life estimation been unchanged, depreciation charge for the year ended 31 December 2010 would
have been AZN 482 thousand higher.
Amendments of the financial statements after issue. The Management Board of the Bank have the power to
amend the financial statements after issue.
4. Critical Accounting Estimates, and Judgements in Applying Accounting Policies
The Bank makes estimates and assumptions that affect the amounts recognised in the financial statements
and the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. Estimates and judgements
are continually evaluated and are based on management’s experience and other factors, including
expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Management also
makes certain judgements, apart from those involving estimations, in the process of applying the accounting
policies. Judgements that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial
statements and estimates that can cause a significant adjustment to the carrying amount of assets and
liabilities within the next financial year include:
Impairment losses on financial assets carried at amortised cost. The Bank regularly reviews its financial
assets carried at amortised cost to assess impairment. In determining whether an impairment loss should be
recorded in profit or loss for the year, the Bank makes judgements as to whether there is any observable data
indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of assets
before the decrease can be identified with an individual asset in that portfolio. This evidence may include
observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a
group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group.
Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and
objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling its future cash flows. The
methodology and assumptions used for estimating both the amount and timing of future cash flows are
reviewed regularly to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience. A 10%
increase or decrease in actual loss experience compared to the loss estimates used would result in an increase
or decrease in loan impairment losses of AZN 1,770 thousand (2009: AZN 807 thousand), respectively.
Impairment losses for individually significant loans are based on estimates of discounted future cash flows of
the individual loans, taking into account repayments and realisation of any assets held as collateral against
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the loans. A 10% increase or decrease in the actual loss experience compared to the estimated future
discounted cash flows from individually significant loans, which could arise from differences in amounts and
timing of the cash flows, would result in an increase or decrease in loan impairment losses of AZN 4,097
thousand (2009: AZN 2,753 thousand), respectively.
Loans to local banks at refinancing rate. The Bank issues short and long-term loans to local banks at
interest rates equal to the Bank’s refinancing rate prevailing at the time of issuance and which may be lower
than rates at which the local banks could ordinarily source the funds from commercial banks. Management
has considered whether losses should arise on initial recognition of such instruments. As the transactions are
with unrelated parties, management’s judgement is that these lending are at the market rates and no initial
recognition losses should arise. In making this judgement management also considered that these instruments
are specific in nature due to their amount and terms attached and therefore, represent a separate market
segment. The total carrying value of loans to local banks is disclosed in Note 0.
Impairment of held-to-maturity investments. The Bank holds investments in debt securities. Future adverse
changes in market conditions or poor operating results could result in losses that may not be reflected in an
investment’s current carrying value, thereby requiring an impairment charge in the future. The Bank
regularly reviews its investments to determine if there have been any indicators that the value may be
impaired. These reviews require estimating the outcome of future events and determining whether factors
exist that indicate impairment has occurred.
Fair value of financial instruments. Where the fair values of financial assets and financial liabilities
recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined
using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The input to these
models is taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment
is required in establishing fair values. Refer to Note 0.
Entities not subject to consolidation. As of 31 December 2010, the Bank had two entities acting under the
Bank: the Azerbaijan Mortgage Fund (“AMF”) and the Financial Monitoring Service (“FMS”). These
entities are not consolidated in these financial statements. While the Bank acts as supervisor of these entities
as mandated by law, it has no title over their assets and liabilities, has no share ownership and rights over
their economic benefits arising from their activities. The management believes that, had these two entities
been consolidated to the financial statements of the Bank, total assets of the Bank at 31 December 2010
would not be different by more than 3% of current total assets.
5. Adoption of New or Revised Standards and Interpretations
(a) Standards effective for annual periods beginning on or after 1 January 2010
The following new standards and interpretations became effective for the Bank from 1 January 2010:
IFRIC 17, Distributions of Non-Cash Assets to Owners (effective for annual periods beginning on or after 1
July 2009). The interpretation clarifies when and how distribution of non-cash assets as dividends to the
owners should be recognised. An entity should measure a liability to distribute non-cash assets as a dividend
to its owners at the fair value of the assets to be distributed. A gain or loss on disposal of the distributed noncash assets should be recognised in profit or loss when the entity settles the dividend payable. IFRIC 17 did
not have an impact on these financial statements.
IFRIC 18, Transfers of Assets from Customers (effective for annual periods beginning on or after 1 July
2009). The interpretation clarifies the accounting for transfers of assets from customers, namely, the
circumstances in which the definition of an asset is met; the recognition of the asset and the measurement of
its cost on initial recognition; the identification of the separately identifiable services (one or more services
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in exchange for the transferred asset); the recognition of revenue, and the accounting for transfers of cash
from customers. IFRIC 18 did not have an impact on these financial statements.
IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements (revised January 2008; effective for annual
periods beginning on or after 1 July 2009). The revised IAS 27 requires an entity to attribute total
comprehensive income to the owners of the parent and to the non-controlling interests (previously “minority
interests”) even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance (the previous standard
required the excess losses to be allocated to the owners of the parent in most cases). The revised standard
specifies that changes in a parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control
must be accounted for as equity transactions. It also specifies how an entity should measure any gain or loss
arising on the loss of control of a subsidiary. At the date when control is lost, any investment retained in the
former subsidiary has to be measured at its fair value. The revised IAS 27 did not have any impact on these
financial statements.
IFRS 3, Business Combinations (revised January 2008; effective for business combinations for which the
acquisition date is on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after 1 July
2009). The revised IFRS 3 allows entities to choose to measure non-controlling interests using the previous
IFRS 3 method (proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets) or at fair value. The revised
IFRS 3 is more detailed in providing guidance on the application of the purchase method to business
combinations. The requirement to measure at fair value every asset and liability at each step in a step
acquisition for the purposes of calculating a portion of goodwill has been removed. Instead, in a business
combination achieved in stages, the acquirer has to remeasure its previously held equity interest in the
acquiree at its acquisition-date fair value and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss for
the year. Acquisition-related costs are accounted for separately from the business combination and therefore
recognised as expenses rather than included in goodwill. An acquirer has to recognise a liability for any
contingent purchase consideration at the acquisition date. Changes in the value of that liability after the
acquisition date are recognised in accordance with other applicable IFRSs, as appropriate, rather than by
adjusting goodwill. The revised IFRS 3 brings into its scope business combinations involving only mutual
entities and business combinations achieved by contract alone. The revised IFRS 3 did not have any impact
on these financial statements.
Group Cash-settled Share-based Payment Transactions - Amendments to IFRS 2, Share-based Payment
(effective for annual periods beginning on or after 1 January 2010). The amendments provide a clear basis
to determine the classification of share-based payment awards in both consolidated and separate financial
statements. The amendments incorporate into the standard the guidance in IFRIC 8 and IFRIC 11, which are
withdrawn. The amendments expand on the guidance given in IFRIC 11 to address plans that were
previously not considered in the interpretation. The amendments also clarify the defined terms in the
Appendix to the standard. The amendments did not have any impact on these financial statements.
Eligible Hedged Items—Amendment to IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement
(effective with retrospective application for annual periods beginning on or after 1 July 2009). The
amendment clarifies how the principles that determine whether a hedged risk or portion of cash flows is
eligible for designation should be applied in particular situations. The amendment did not have a material
impact on these financial statements.
IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (following an amendment in
December 2008, effective for the first IFRS financial statements for a period beginning on or after 1 July
2009). The revised IFRS 1 retains the substance of its previous version but within a changed structure in
order to make it easier for the reader to understand and to better accommodate future changes. The revised
standard did not have a material impact on these financial statements.
Additional Exemptions for First-time Adopters - Amendments to IFRS 1, First-time Adoption of IFRS
(effective for annual periods beginning on or after 1 January 2010). The amendments exempt entities using
the full cost method from retrospective application of IFRSs for oil and gas assets and also exempt entities
with existing leasing contracts from reassessing the classification of those contracts in accordance with
IFRIC 4, 'Determining Whether an Arrangement Contains a Lease' when the application of their national
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accounting requirements produced the same result. The amendments did not have a material impact on these
financial statements.
Improvements to International Financial Reporting Standards (issued in April 2009; amendments to
IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 and IFRIC 16 are effective for annual periods beginning on or after 1 July
2009; amendments to IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 and IAS 39 are effective for annual
periods beginning on or after 1 January 2010). The improvements consist of a mixture of substantive
changes and clarifications in the following standards and interpretations: clarification that contributions of
businesses in common control transactions and formation of joint ventures are not within the scope of IFRS
2; clarification of disclosure requirements set by IFRS 5 and other standards for non-current assets (or
disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations; requiring to report a measure of total
assets and liabilities for each reportable segment under IFRS 8 only if such amounts are regularly provided to
the chief operating decision maker; amending IAS 1 to allow classification of certain liabilities settled by
entity’s own equity instruments as non-current; changing IAS 7 such that only expenditures that result in a
recognised asset are eligible for classification as investing activities; allowing classification of certain longterm land leases as finance leases under IAS 17 even without transfer of ownership of the land at the end of
the lease; providing additional guidance in IAS 18 for determining whether an entity acts as a principal or an
agent; clarification in IAS 36 that a cash generating unit shall not be larger than an operating segment before
aggregation; supplementing IAS 38 regarding measurement of fair value of intangible assets acquired in a
business combination; amending IAS 39 (i) to include in its scope option contracts that could result in
business combinations, (ii) to clarify the period of reclassifying gains or losses on cash flow hedging
instruments from equity to profit or loss for the year and (iii) to state that a prepayment option is closely
related to the host contract if upon exercise the borrower reimburses economic loss of the lender; amending
IFRIC 9 to state that embedded derivatives in contracts acquired in common control transactions and
formation of joint ventures are not within its scope; and removing the restriction in IFRIC 16 that hedging
instruments may not be held by the foreign operation that itself is being hedged. In addition, the amendments
clarifying classification as held for sale under IFRS 5 in case of a loss of control over a subsidiary published
as part of the Annual Improvements to International Financial Reporting Standards, which were issued in
May 2008, are effective for annual periods beginning on or after 1 July 2009. The amendments did not have
a material impact on these financial statements.
Unless otherwise stated above, the amendments and interpretations did not have any significant effect on the
Bank’s financial statements.
Amendment to IAS 24, Related Party Disclosures (issued in November 2009 and effective for annual
periods beginning on or after 1 January 2011). IAS 24 was revised in 2009 by: (a) simplifying the definition
of a related party, clarifying its intended meaning and eliminating inconsistencies; and by (b) providing a
partial exemption from the disclosure requirements for government-related entities. The Bank early adopted
amendment to IAS 24. However, the Bank made a decision to disclose additional information in excess of
minimum requirements of amended IAS 24. Refer to Note 0.
6. New Accounting Pronouncements
Certain new standards and interpretations have been issued that are mandatory for the annual periods
beginning on or after 1 January 2011 or later and which the Bank has not early adopted.
Classification of Rights Issues - Amendment to IAS 32 (issued on 8 October 2009; effective for annual
periods beginning on or after 1 February 2010). The amendment exempts certain rights issues of shares with
proceeds denominated in foreign currencies from classification as financial derivatives. The Bank does not
expect the amendments to have any material effect on its financial statements.
IFRIC 19, Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (effective for annual periods
beginning on or after 1 July 2010). This IFRIC clarifies the accounting when an entity renegotiates the terms
of its debt with the result that the liability is extinguished through the debtor issuing its own equity
instruments to the creditor. A gain or loss is recognised in profit or loss based on the fair value of the equity
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instruments compared to the carrying amount of the debt. The Bank does not expect IFRIC 19 to have any
material effect on its financial statements.
Prepayments of a Minimum Funding Requirement – Amendment to IFRIC 14 (effective for annual
periods beginning on or after 1 January 2011). This amendment will have a limited impact as it applies only
to companies that are required to make minimum funding contributions to a defined benefit pension plan. It
removes an unintended consequence of IFRIC 14 related to voluntary pension prepayments when there is a
minimum funding requirement. The Bank does not expect the amendments to have any material effect on its
financial statements.
Limited exemption from comparative IFRS 7 disclosures for first-time adopters - Amendment to IFRS 1
(effective for annual periods beginning on or after 1 July 2010). Existing IFRS preparers were granted relief
from presenting comparative information for the new disclosures required by the March 2009 amendments to
IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures. This amendment to IFRS 1 provides first-time adopters with the
same transition provisions as included in the amendment to IFRS 7. The Bank does not expect the
amendments to have any effect on its financial statements.
IFRS 9, Financial Instruments Part 1: Classification and Measurement. IFRS 9 issued in November 2009
replaces those parts of IAS 39 relating to the classification and measurement of financial assets. IFRS 9 was
further amended in October 2010 to address the classification and measurement of financial liabilities. Key
features of the standard are as follows:
•

Financial assets are required to be classified into two measurement categories: those to be measured
subsequently at fair value, and those to be measured subsequently at amortised cost. The decision is to
be made at initial recognition. The classification depends on the entity’s business model for managing
its financial instruments and the contractual cash flow characteristics of the instrument.

•

An instrument is subsequently measured at amortised cost only if it is a debt instrument and both (i)
the objective of the entity’s business model is to hold the asset to collect the contractual cash flows,
and (ii) the asset’s contractual cash flows represent only payments of principal and interest (that is, it
has only “basic loan features”). All other debt instruments are to be measured at fair value through
profit or loss.

•

All equity instruments are to be measured subsequently at fair value. Equity instruments that are held
for trading will be measured at fair value through profit or loss. For all other equity investments, an
irrevocable election can be made at initial recognition, to recognise unrealised and realised fair value
gains and losses through other comprehensive income rather than profit or loss. There is to be no
recycling of fair value gains and losses to profit or loss. This election may be made on an instrumentby-instrument basis. Dividends are to be presented in profit or loss, as long as they represent a return
on investment.

•

Most of the requirements in IAS 39 for classification and measurement of financial liabilities were
carried forward unchanged to IFRS 9. The key change is that an entity will be required to present the
effects of changes in own credit risk of financial liabilities designated as at fair value through profit or
loss in other comprehensive income.

While adoption of IFRS 9 is mandatory from 1 January 2013, earlier adoption is permitted. The Bank is
considering the implications of the standard, the impact on the Bank and the timing of its adoption by the
Bank.
Disclosures—Transfers of Financial Assets – Amendments to IFRS 7 (issued in October 2010 and
effective for annual periods beginning on or after 1 July 2011.). The amendment requires additional
disclosures in respect of risk exposures arising from transferred financial assets. The amendment includes a
requirement to disclose by class of asset the nature, carrying amount and a description of the risks and
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rewards of financial assets that have been transferred to another party yet remain on the entity's balance
sheet. Disclosures are also required to enable a user to understand the amount of any associated liabilities,
and the relationship between the financial assets and associated liabilities. Where financial assets have been
derecognised but the entity is still exposed to certain risks and rewards associated with the transferred asset,
additional disclosure is required to enable the effects of those risks to be understood. The Bank is currently
assessing the impact of the amended standard on disclosures in its financial statements.
Improvements to International Financial Reporting Standards (issued in May 2010 and effective from 1
January 2011). The improvements consist of a mixture of substantive changes and clarifications in the
following standards and interpretations: IFRS 1 was amended (i) to allow previous GAAP carrying value to
be used as deemed cost of an item of property, plant and equipment or an intangible asset if that item was
used in operations subject to rate regulation, (ii) to allow an event driven revaluation to be used as deemed
cost of property, plant and equipment even if the revaluation occurs during a period covered by the first IFRS
financial statements and (iii) to require a first-time adopter to explain changes in accounting policies or in the
IFRS 1 exemptions between its first IFRS interim report and its first IFRS financial statements; IFRS 3 was
amended (i) to require measurement at fair value (unless another measurement basis is required by other
IFRS standards) of non-controlling interests that are not present ownership interest or do not entitle the
holder to a proportionate share of net assets in the event of liquidation, (ii) to provide guidance on acquiree’s
share-based payment arrangements that were not replaced or were voluntarily replaced as a result of a
business combination and (iii) to clarify that the contingent considerations from business combinations that
occurred before the effective date of revised IFRS 3 (issued in January 2008) will be accounted for in
accordance with the guidance in the previous version of IFRS 3; IFRS 7 was amended to clarify certain
disclosure requirements, in particular (i) by adding an explicit emphasis on the interaction between
qualitative and quantitative disclosures about the nature and extent of financial risks, (ii) by removing the
requirement to disclose carrying amount of renegotiated financial assets that would otherwise be past due or
impaired, (iii) by replacing the requirement to disclose fair value of collateral by a more general requirement
to disclose its financial effect, and (iv) by clarifying that an entity should disclose the amount of foreclosed
collateral held at the reporting date and not the amount obtained during the reporting period; IAS 1 was
amended to clarify the requirements for the presentation and content of the statement of changes in equity
(this amendment was early adopted by the Bank); IAS 27 was amended by clarifying the transition rules for
amendments to IAS 21, 28 and 31 made by the revised IAS 27 (as amended in January 2008); IAS 34 was
amended to add additional examples of significant events and transactions requiring disclosure in a
condensed interim financial report, including transfers between the levels of fair value hierarchy, changes in
classification of financial assets or changes in business or economic environment that affect the fair values of
the entity’s financial instruments; and IFRIC 13 was amended to clarify measurement of fair value of award
credits. The Bank does not expect the amendments to have any material effect on its financial statements.
Recovery of Underlying Assets – Amendments to IAS 12 (issued in December 2010 and effective for
annual periods beginning on or after 1 January 2012). The amendment introduced a rebuttable
presumption that an investment property carried at fair value is recovered entirely through sale. This
presumption is rebutted if the investment property is held within a business model whose objective is to
consume substantially all of the economic benefits embodied in the investment property over time, rather
than through sale. SIC-21, Income Taxes – Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets, which addresses
similar issues involving non-depreciable assets measured using the revaluation model in IAS 16, Property,
Plant and Equipment, was incorporated into IAS 12 after excluding from its scope investment properties
measured at fair value. The Bank does not expect the amendments to have any material effect on its financial
statements
Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First-time Adopters – Amendments to IFRS 1
(issued in December 2010 and effective for annual periods beginning on or after 1 July 2011). The
amendment regarding severe hyperinflation creates an additional exemption when an entity that has been
subject to severe hyperinflation resumes presenting or presents for the first time, financial statements in
accordance with IFRS. The exemption allows an entity to elect to measure certain assets and liabilities at fair
value; and to use that fair value as the deemed cost in the opening IFRS statement of financial position.
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The IASB has also amended IFRS 1 to eliminate references to fixed dates for one exception and one
exemption, both dealing with financial assets and liabilities. The first change requires first-time adopters to
apply the derecognition requirements of IFRS prospectively from the date of transition, rather than from 1
January 2004. The second amendment relates to financial assets or liabilities where the fair value is
established through valuation techniques at initial recognition and allows the guidance to be applied
prospectively from the date of transition to IFRS rather than from 25 October 2002 or 1 January 2004. This
means that a first-time adopter may not need to determine the fair value of certain financial assets and
liabilities at initial recognition for periods prior to the date of transition. IFRS 9 has also been amended to
reflect these changes. The Bank does not expect the amendments to have any material effect on its financial
statements.
The above new standards and interpretations are not expected to significantly affect the Bank’s financial
statements.
7. Cash and Cash Equivalents
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Cash on hand
Placements with non-resident credit institutions

105,849
3,657,606

105,207
2,882,237

Total cash and cash equivalents

3,763,455

2,987,444

At 31 December 2010 cash and cash equivalents included AZN 3,335,107 thousand placed with two
internationally recognized Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”) banks (31
December 2009: AZN 2,820,164 thousand placed with two internationally recognized OECD banks).
The credit quality of cash and cash equivalents balances may be summarised, based on the lowest of the
ratings assigned by Standard and Poor’s, Fitch Ratings and Moody’s, as follows at 31 December 2010:
Current
accounts with
non-resident
credit
institutions

Total

Neither past due nor impaired
- AAA rated
- AA- to AA+ rated
- A- to A+ rated

3,205,276
229,262
223,068

3,205,276
229,262
223,068

Total cash and cash equivalents, excluding cash on hand

3,657,606

3,657,606

In thousands of Azerbaijani Manats

An analysis by credit quality of cash and cash equivalents balances may be summarised, based on the lowest
of the ratings assigned by Standard and Poor’s, Fitch Ratings and Moody’s, as follows at 31 December 2009:

229

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Current
accounts with
non-resident
credit
institutions

Total

Neither past due nor impaired
- AAA rated
- AA- to AA+ rated
- A- to A+ rated
- Unrated

2,874,195
6,035
66
1,941

2,874,195
6,035
66
1,941

Total cash and cash equivalents, excluding cash on hand

2,882,237

2,882,237

In thousands of Azerbaijani Manats

Financing transaction that did not require the use of cash and cash equivalents and were excluded from the
statement of cash flows are as follows:
In thousands of Azerbaijani Manats
31/12/2010

31/12/2009

Non-cash financing activities
Capital contributions from Ministry of Finance of Azerbaijan
Republic other than share issues in the form of promissory notes

-

209,517

Non-cash financing activities

-

209,517

Non-cash transaction performed by the Bank during 2009 was represented by capital contribution made by
the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan in the form of non-interest bearing promissory note
with the nominal amount of AZN 255,400 thousand. Refer to Note 0.
Interest rate, currency and geographical analyses of cash and cash equivalents are disclosed in Note 0.
8. Balances with the International Monetary Fund
In thousands of Azerbaijani Manats
Assets
Special Drawing Rights (SDR) holdings

31/12/2010

31/12/2009

189,638

191,284

656

656

Borrowings from the IMF:
Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)

37,792

49,273

SDR allocation:
General allocation
Special allocation
Total SDR allocation

146,038
41,962
188,000

150,404
43,228
193,632

Liabilities
IMF current accounts
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In thousands of Azerbaijani Manats
Total liabilities on transactions with the International
Monetary Fund
Off-balance sheet balances:
IMF Quota
Securities held in custody in respect of the IMF quota

31/12/2010

31/12/2009

226,448

243,561

194,538
(194,538)

192,917
(192,917)

SDR holdings. SDR holdings represent the current account with the IMF used for borrowings and
settlements with the IMF. Interest accrued in respect of SDR holdings is calculated using the rate set by the
IMF weekly on the basis of short-term market rates in major money markets. Average rate charged during
2010 was 0.29% per annum (2009: 0.4%).
IMF current accounts. The Bank maintains two separate accounts with IMF for special purposes: IMF No. 1
and IMF No. 2. IMF No. 1 account is used for paying commissions for the transactions with IMF, whereas IMF
account No. 2 is used for covering expenses of the IMF representatives during their visit to member countries.
Borrowings. Borrowing from the IMF is a loan to the Government of the Republic of Azerbaijan with
original maturity of ten years and bear interest 0.5% (2009: 0.5%) per annum. The borrowing is denominated
in SDR and matures in 2015. The Government of the Republic of Azerbaijan has a legal obligation for the
repayment of funds borrowed from the IMF that are maintained with the Bank in its depository role and the
borrowing is treated by the Bank as a liability to the Government.
SDR allocation. SDR allocation is an unconditional distribution of SDR amounts to members by decision of
the IMF. A general SDR allocation became effective 28 August 2009. The allocation is designed to provide
liquidity to the global economic system by supplementing the IMF member countries’ foreign exchange
reserves. The general SDR allocation was made to IMF members in proportion to their existing IMF quotas.
Separately, on 10 August 2009, the Fourth Amendment to the IMF Articles of Agreement providing for a
special one-time allocation of SDRs entered into force to boost global liquidity. According to the
amendment, the special allocation was made to IMF members, which includes Azerbaijan, on 9 September
2009. Members and prescribed holders may use their SDR holdings to conduct transactions with the IMF.
The Bank treats the allocation as foreign exchange liability to the Government of the Republic of Azerbaijan.
IMF Quota and Securities held in custody in respect of IMF Quota. The IMF Quota, in the amount of
Special Drawing Rights (“SDR”) 160.9 million which remained fixed since 25 January 1999, represents the
membership subscription of the Republic of Azerbaijan with the IMF. Securities were issued by the
Government of the Republic of Azerbaijan as a guarantee for this amount and are held by the Bank for the
benefit of the IMF.
9. Trading Securities
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Corporate bonds
US Treasury notes
Notes issued by international financial institutions
Agency notes
UK Treasury notes
Government bonds
Regional authority notes
Mortgage-backed securities

264,783
165,674
98,310
96,764
66,662
58,376
4,015
123

34,578
255,846
20,644
29,672
86,821
6,441

Total trading securities

754,707

434,002
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31/12/2010
% p.a.
Maturity
Corporate bonds
US Treasury notes
Notes issued by
international financial
institutions
Agency notes
UK Treasury notes
Government bonds
Regional authority notes
Mortgage-backed securities

0.36% - 5.25%
0.38% - 4.88%
3 month
LIBOR,
2% - 5%
0.49% - 5.35%
2.25% - 9%
3 month LIBOR 0.05%,
0.73% - 6.5%
0.73%
5.50% - 6.50%

2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2014

31/12/2009
% p.a.

Maturity
2010 – 2014
2010 – 2011
2010 – 2012

2011 - 2013
2011 - 2013
2011 - 2015

0.3% - 5.4%
0.8% - 4.9%
3 month
LIBOR+0.75%,
0.2% - 6.5%
9%
0.03% - 6.5%

2012
2033 - 2035

0.3% - 6.5%

2010 – 2035

2010
2010 – 2022

Corporate bonds are represented by US Dollar, Euro and Pound Sterling denominated bonds of financial
corporations, and were held and managed by the Bank’s external managers.
US Treasury notes are US dollar denominated notes issued by the US Government and traded internationally,
with semi-annual coupon payments, and were held and managed by the Bank and the external managers.
Notes issued by international financial institutions are represented by notes issued by International Bank for
Reconstruction and Development and other international financial institutions and managed by the Bank and
Bank’s external managers.
Agency notes are represented by US Dollar and Euro denominated notes issued by international financial
agencies of Europe and USA, and were held and managed by the Bank and the external managers.
UK Treasury notes are UK pound denominated notes issued by the UK Government and traded
internationally, with semi-annual coupon payments, and were held and managed by the Bank and the external
managers.
Government bonds are issued by foreign governments, and were held and managed by the Bank’s external
managers.
Regional authority notes are US Dollar denominated notes issued by Canadian regional authority and were
held and managed by the Bank’s external managers.
Mortgage-backed securities are represented by US Dollar and Euro denominated securities issued by
financial institutions of Europe and USA, and were held and managed by the Bank’s external managers.
The Bank uses reputable asset managers for the management of its certain trading securities per set
investment guidelines which are all domiciled in OECD countries.
Trading securities are carried at fair value which also reflects any credit risk related write-downs. As trading
securities are carried at their fair values based on observable market data using bid prices primarily from
Bloomberg, the Bank does not analyse or monitor impairment indicators.
An analysis by credit quality of debt trading securities, based on the lowest of the ratings assigned by
Standard and Poor’s, Fitch Ratings and Moody’s, is as follows at 31 December 2010:
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US Treasury notes

Notes issued by
international
financial
institutions

Agency notes

UK Treasury
notes

Government
bonds

Regional authority
notes

Mortgage-backed
securities

Total

Neither past
due nor
impaired (at
fair value)
- AAA
- AA+
- AA
- A+

264,783
-

165,674
-

98,310
-

93,950
2,814
-

66,662
-

36,822
3,229
3,486
14,839

4,015
-

123
-

726,324
3,229
10,315
14,839

Total debt
trading
securities

264,783

165,674

98,310

96,764

66,662

58,376

4,015

123

754,707

In thousands of
Azerbaijani
Manats

Corporate bonds
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Notes issued by
international financial
institutions

UK Treasury notes

Government bonds

Mortgage-backed
securities

Total

Total debt trading
securities

US Treasury notes

Neither past due nor
impaired (at fair value)
- AAA
- AA+
- AA
- AA- A+

Corporate bonds

In thousands of
Azerbaijani Manats

An analysis by credit quality of debt trading securities, based on the lowest of the ratings assigned by
Standard and Poor’s, Fitch Ratings and Moody’s, is as follows at 31 December 2009:

32,487
2,091
-

255,846
-

19,037
1,607
-

29,672
-

63,082
10,164
4,727
7,401
1,447

6,441
-

406,565
12,255
4,727
9,008
1,447

34,578

255,846

20,644

29,672

86,821

6,441

434,002

Interest rate, currency, geographical and maturity analyses of trading securities are disclosed in Note 0.
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10. Loans to Local Banks
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

Loans under government guarantee
Refinancing loans
Lender of last resort loans
Less: Provision for impairment
Total loans to local banks

31/12/2009

1,362,003
558,764
39,210

903,742
511,891
69,246

(47,259)

(40,006)

1,912,718

1,444,873

Movements in the provision for impairment of loans to local banks are as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats

Refinancing
loans

Lender of last
resort loans

Total

Provision for impairment at 1 January 2009
(Recovery of)/provision for impairment during the
year

30,907

1,027

31,934

(5,142)

13,214

8,072

Provision for impairment at 31 December 2009

25,765

14,241

40,006

Provision for impairment during the year
Amounts written off during the year as uncollectible

6,744
(5,650)

6,159
-

12,903
(5,650)

Provision for impairment at 31 December 2010

26,859

20,400

47,259

Interest income accrued on loans, for which individual impairment allowances have been recognized, as at 31
December 2010 comprised AZN 4,851 thousand (31 December 2009: AZN 5,521 thousand). In accordance
with the Bank’s internal regulations, loans may only be written off with the approval of the Management
Board.
At 31 December 2010 the Bank had balances with seven counterparty banks (31 December 2009: three
banks) with aggregated loan amounts above AZN 50,000 thousand. The total aggregate amount of these
loans was AZN 1,735,342 thousand (31 December 2009: AZN 1,247,934 thousand) or 88% of the total
amount of loans to local banks (31 December 2009: 83%). Included in these loans were AZN 1,362,003
thousand (31 December 2009: AZN 903,742 thousand) issued to a state controlled and several commercial
banks which were further on-lent to state entities for financing of large scale infrastructural projects
implemented by the Government of Azerbaijan. These loans were effectively collateralized by the guarantee
letters received from Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan.
At 31 December 2010 the Bank had a concentration of loans represented by AZN 1,045,371 thousand due
from one largest borrower (53% of gross loan portfolio) (31 December 2009: due from one largest borrower AZN 1,067,302 thousand or 71% of gross loan portfolio). An allowance of AZN 1,619 thousand (31
December 2009: AZN 784 thousand) was recorded against these loans.
Information about collateral at 31 December 2010 is as follows:
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In thousands of Azerbaijani
Manats

Loans under
government
guarantee

Refinancing
loans

Lender of
last resort
loans

Total

-

90,852

-

90,852

-

40,370
391,284
9,399
-

556
18,254
-

40,926
409,538
9,399

-

1,362,003

531,905

18,810

1,912,718

Loans under
government
guarantee

Refinancing
loans

Lender of
last resort
loans

Total

-

184,298

8,155

192,453

-

15,794
280,801
1,331
1,723
-

850
46,000
-

16,644
326,801
1,331
1,723

Unsecured loans
Loans collateralised by:
- residential real estate
- other real estate
- tradable securities
- guarantee letters from
government

1,362,003

Total loans to local banks

1,362,003

Information about collateral at 31 December 2009 is as follows:
In thousands of Azerbaijani
Manats

Unsecured loans
Loans collateralised by:
- residential real estate
- other real estate
- blocked accounts
- tradable securities
- guarantee letters from
government
- other assets

903,742
-

2,179

-

903,742
2,179

Total loans to local banks

903,742

486,126

55,005

1,444,873

The disclosure above represents the lower of the carrying value of the loan or collateral taken; the remaining
part is disclosed within the unsecured exposures. The carrying value of loans was allocated based on
liquidity of the assets taken as collateral.
The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty.
Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters. The
main types of collateral obtained are residential and other types of which include land, plants, office
buildings, the stores. Management monitors the market value of collateral, requests additional collateral in
accordance with the underlying agreement, and monitors the market value of collateral obtained during its
review of the adequacy of the allowance for loan impairment.
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An analysis by credit quality of loans to local banks outstanding at 31 December 2010 is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats

Loans
Lender of
Refinancing
under
last resort
loans
government
loans
guarantee

Total

Neither past due nor impaired
- Top 20 Azerbaijani banks
- Other banks
- Balances renegotiated in 2010

1,064,405
297,598
-

438,069
26,217
64,479

19,000
-

1,521,474
323,815
64,479

Total neither past due nor impaired

1,362,003

528,765

19,000

1,909,768

Balances individually determined to be impaired
(gross)
- less than 30 days overdue
- 30 to 90 days overdue
- 91 to 180 days overdue
- 181 to 360 days overdue
- over 360 days overdue

-

7,443
800
1,166
9,923
10,667

20,210
-

7,443
21,010
1,166
9,923
10,667

Total individually impaired (gross)

-

29,999

20,210

50,209

Less provision for impairment

-

(26,859)

(20,400)

(47,259)

531,905

18,810

Total loans to local banks
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An analysis by credit quality of loans to local banks outstanding at 31 December 2009 is as follows:
Loans under
government
guarantee

Refinancing
loans

Neither past due nor impaired
- Top 20 Azerbaijani banks
- Other banks
- Balances renegotiated in 2009

903,742
-

323,749
41,592
129,711

46,000
-

1,273,491
41,592
129,711

Total neither past due nor impaired

903,742

495,052

46,000

1,444,794

In thousands of Azerbaijani Manats

Lender of
last resort
loans

Total

Balances individually determined to be impaired
(gross)
- less than 30 days overdue
- 30 to 90 days overdue
- 91 to 180 days overdue
- 181 to 360 days overdue
- over 360 days overdue

-

5,160
1,009
1,080
1,305
8,285

23,246
-

5,160
24,255
1,080
1,305
8,285

Total individually impaired (gross)

-

16,839

23,246

40,085

Less provision for impairment

-

Total loans to local banks

903,742

(25,765)
486,126

(14,241)
55,005

(40,006)
1,444,873

The Bank applied the portfolio provisioning methodology prescribed by IAS 39, Financial Instruments:
Recognition and Measurement, and created portfolio provisions for impairment losses that were incurred but
have not been specifically identified with any individual loan by the end of the reporting period. The Bank’s
policy is to classify each loan as ‘neither past due nor impaired’ until specific objective evidence of
impairment of the loan is identified. The impairment provisions may exceed the total gross amount of
individually impaired loans as a result of this policy and the portfolio impairment methodology.
The primary factors that the Bank considers in determining whether a loan is impaired are its overdue status
and realisability of related collateral, if any. As a result, the Bank presents above an ageing analysis of loans
that are individually determined to be impaired.
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The fair value of collateral in respect of loans individually determined to be impaired at 31 December 2010
was as follows:
Loans
under
government
guarantee

Refinancing
loans

Lender of
last resort
loans

Total

Fair value of collateral - individually
impaired loans
- residential real estate
- other real estate
- tradable securities

-

16,850
27,700
1,706

850
-

17,700
27,700
1,706

Total

-

46,256

850

47,106

In thousands of Azerbaijani Manats

The fair value of collateral in respect of loans individually determined to be impaired at 31 December 2009
was as follows:
Loan under
government
guarantee

Refinancing
loans

Lender of
last resort
loans

Total

Fair value of collateral - individually
impaired loans
- residential real estate
- other real estate
- tradable securities
- other assets

-

7,000
6,000
1,706
1,600

850
-

7,850
6,000
1,706
1,600

Total

-

16,306

850

17,156

In thousands of Azerbaijani Manats

Neither past due nor impaired, but renegotiated loans represent the carrying amount of loans that would
otherwise be past due or impaired whose terms have been renegotiated.
Refer to Note 0 for the estimated fair value of each class of loans to local banks. Interest rate, currency,
geographical and maturity analyses of loans to local banks are disclosed in Note 0. Information on related
party balances is disclosed in Note 0.
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11. Investment Securities
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Loans and advances:
Bonds issued by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan

134,293

134,293

Held-to-maturity investments:
UK Treasury bills
France government Treasury bills
International Bank for Reconstruction and Development
US Treasury bills
Italy government Treasury bills
Germany government Treasury bills
BMT Nordic Investment Bank
Germany State Agency KWF
France State Agency SFE
Spain government Treasury bills
German Regional State

852,944
238,260
137,077
119,778
119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

681,888
161,269
94,058
426,561
-

Investments available-for-sale:
Bonds issued by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan
Azerbaijan Mortgage Fund

40,004
23,160

9,315

Less: Provision for impairment

(4,295)

(4,295)

1,046,106

821,201

Total investment securities
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A comparison of nominal and carrying values of investment securities is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats
Loans and advances:
Bonds issued by the Ministry of
Finance of the Republic of
Azerbaijan

31/12/2010
Carrying
Nominal
value
value

31/12/2009
Carrying
value

Nominal
Value

134,293

129,840

134,293

129,840

852,944
238,260
137,077

886,984
189,000
130,000

681,888
161,269
94,058
-

672,342
158,722
91,992
-

119,778
119,699
61,569

150,000
150,000
75,000

426,561
-

421,628
-

52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

50,000
50,000
25,000
30,000
25,000
12,984

-

-

-

-

40,004
23,160

40,004
22,694

9,315

9,301

Investment securities (gross)

1,050,401

1,079,522

825,496

811,483

Less: Provision for impairment

(4,295)

-

(4,295)

-

1,046,106

1,079,522

821,201

811,483

Held-to-maturity investments:
UK Treasury bills
France government Treasury bills
International Bank for
Reconstruction and Development
US Treasury bills
Italy government Treasury bills
Germany government Treasury
bills
BMT Nordic Investment Bank
Germany State Agency KWF
France State Agency SFE
Spain government Treasury bills
German Regional State
Investments available for sale:
Bonds issued by the Ministry of
Finance of the Republic of
Azerbaijan
Azerbaijan Mortgage Fund

Investment securities (net)
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Nominal interest rates and maturities of these securities are as follows:
31/12/2010
% p.a.
Maturity
Loans and advances:
Bonds issued by the Ministry of
Finance of the Republic of
Azerbaijan
Investments held to maturity:
UK Treasury bills
France government Treasury bills
International Bank for
Reconstruction and Development
US Treasury bills
Italy government Treasury bills
Germany government Treasury
bills
BMT Nordic Investment Bank
Germany State Agency KWF
France State Agency SFE
Spain government Treasury bills
German Regional State
Investments available for sale:
Bonds issued by the Ministry of
Finance of the Republic of
Azerbaijan
Azerbaijan Mortgage Fund

31/12/2009
% p.a.
Maturity

0.15% - 0.3%

2021 - 2023

0.2% - 0.3%

2021 – 2023

0% - 5.13%
0.56% - 0.63%

2011
2011

0.4% - 0.6%
0.2% - 0.3%
-

2010
2010
-

0.85%
0% - 0.88%
6%

2011
2011
2011

0.1% - 6.5%
-

2010
-

0.56%
3.88%
4%
2%
3.38%
4.13%

2011
2011
2011
2011
2011
2011

-

-

-

-

2.00%
3% - 3.25%

2015
2019

3%

2019

At 31 December 2010, investment securities were represented by the following fixed income and discount
securities:
Bonds issued by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan are AZN denominated:
•

Securities issued with annual effective interest rate of 0.3% (31 December 2009: 0.3%) maturing in
2021 (31 December 2009: 2021). These securities were issued for repayment of debts on centralized
loans of Rural Investment Joint Stock Company during 2001; and

•

Securities issued with annual effective interest rate of 0.15% (31 December 2009: 0.15%) maturing in
2023 (31 December 2009: 2023). These securities were issued to finance loans previously provided to
cover the budget deficits during 1992 - 1996.

•

Securities issued with annual effective interest rate of 2.00% maturing in 2015. These securities were
purchased during the year ended 31 December 2010. These securities were issued by the Ministry of
Finance to finance infrastructural projects.

US Treasury bills are US dollar denominated bills issued by the US Government and traded internationally
and held and managed by the Bank and by the external managers.
UK Treasury bills are GBP denominated bills issued by the UK Government and traded internationally and
held and managed by the Bank and the external managers.
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France government Treasury bills are EUR denominated bills issued by the France Government and traded
internationally and held and managed by the Bank.
Italy Treasury bills are bills issued by the Italy Government denominated in different currencies and traded
internationally and held and managed by the Bank and the external managers.
Spain Treasury bills are US dollar denominated bills issued by the Spain Government denominated in
different currencies and traded internationally and held and managed by the Bank and the external managers.
Germany State Agency KFW and Germany government Treasury bills are bills denominated in different
currencies, issued by the German Government and traded internationally and held and managed by the Bank
and the external managers.
IBRD, BMT Nordic Investment Bank, France State Agency SFE and German Regional State bills are USD
denominated bills and traded internationally and held and managed by the Bank and the external managers.
Azerbaijan Mortgage Fund (“AMF”) securities are AZN denominated securities and traded within the
Republic of Azerbaijan and held and managed by the Bank.
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In thousands of
Azerbaijani
Manats

4,295

(4,295)

170,002

- over 360 days
overdue

Less provision
for impairment

Total debt
securities

UK Treasury bills

238,260

-

-

238,260

238,260
-

France government Treasury
bills
137,077

-

-

137,077

137,077
-

IBRD
119,778

-

-

119,778

119,778
-

US
Treasury
bills
119,699

-

-

119,699

119,699
-

Italy govern-ment
Treasury bills
61,569

-

-

61,569

61,569
-

Germany government Treasury
bills
52,727

-

-

-

Germany State
Agency KWF
-

24,153
-

France State
Agency SFE

-

-

-

-

41,041 27,412 24,153

-

-

41,041 27,412 24,153

41,041
-

Azerbaijan
Mortgage Fund

German
Regional State

Spain government Treasury
bills
-

-

-

-

20,488 10,740 23,160

-

-

20,488 10,740 23,160

20,488 10,740
23,160
-

1,046,106

4,295

1,046,106

791,375
61,569
23,160
170,002

Total

The credit quality information provided in the above table is based on the lowest of the ratings assigned by Standard and Poor’s, Fitch Ratings and Moody’s.

170,002

170,002

Bonds issued
by the Ministry of
Finance of the
Republic of
Azerbaijan

Total neither
past due nor
impaired

Neither past due
nor impaired
- AAA rated
- A- to A+ rated
- BBB- rated
- BB+ rated

BMT Nordic
Investment Bank

An analysis by credit quality of investment securities classified at 31 December 2010 is as follows:
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244
(4,295)
129,998

Less provision for impairment

Total debt securities

161,269

-

426,561

-

161,269

161,269
-

UK
Treasury
bills

-

426,561

426,561
-

US Treasury
bills

94,058

-

-

94,058

94,058
-

France
government
Treasury
bills

9,315

-

-

9,315

9,315

Azerbaijan
Mortgage
Fund

821,201

(4,295)

4,295

821,201

681,888
139,313

Total

Information on related party investment securities is disclosed in Note 33.

Refer to Note 31 for the disclosure of the fair value of each class of investment securities. Interest rate, currency, geographical and
maturity analyses of investment securities are disclosed in Note 27.

4,295

129,998

Total neither past due nor
impaired

Debt securities individually
determined to be impaired (gross)
- over 360 days overdue

129,998

Neither past due nor impaired
- AAA rated
- BB+ rated

In thousands of Azerbaijani Manats

Bonds issued by
the Ministry of
Finance of the
Republic of
Azerbaijan

An analysis by credit quality of investment securities classified at 31 December 2009 is as follows:
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12. Premises, Equipment and Intangible Assets
In thousands of
Azerbaijani Manats

Note

Carrying amount at
1 January 2009
Additions
Transfers
Disposals at cost
Accumulated
depreciation of disposals
Depreciation charge

26

Carrying amount at
31 December 2009
Cost at 31 December
2009
Accumulated
depreciation

Carrying amount at
31 December 2010
Cost at 31 December
2010
Accumulated
depreciation
Carrying amount at
31 December 2010

Buildings

26

Furniture Computers
Motor Assets under
and
and office
vehicles construction
fixtures equipment

Total

-

12,947

10,036

2,083

718

-

4
3,752
(21)

352
1,312
(230)

393
43
(1,043)

116
(130)

-

9

188
(4,412)

904
(911)

102
(175)

-

1,203
(6,653)

-

15,536

7,246

1,469

631

-

24,882

-

24,045

29,852

5,058

1,744

-

60,699

-

Carrying amount at
31 December 2009
Additions
Disposals at cost
Accumulated
depreciation of disposals
Depreciation charge

Land

(22,606)

(3,589) (1,113)

5,107

30,891

865
(5,107)
- (1,424)

- (35,817)

-

15,536

7,246

1,469

631

-

24,882

5,513
-

123
-

1,001
(47)

1,588
(186)

58
(12)

5,810
-

14,093
(245)

-

(737)

47
(3,124)

186
(991)

12
(176)

-

245
(5,028)

5,513

14,922

5,123

2,066

513

5,810

33,947

5,513

24,168

30,806

6,460

1,790

5,810

74,547

-

5,513

(9,246) (25,683)

14,922

5,123

(4,394) (1,277)

2,066

513

- (40,600)

5,810

33,947

Construction in progress consists of construction and refurbishment of premises and equipment for regional
offices. Upon completion, assets are transferred to premises and equipment.
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At 31 December 2009, included in office and computer equipment were assets held under finance leases with
a carrying value of AZN 272 thousand.
The movements in intangible assets which comprised acquired computer software and licenses were as
follows:
Note

2010

2009

11,541
3,436
14,977

10,729
812
11,541

(5,125)
(1,224)
(6,349)

(4,038)
(1,087)
(5,125)

6,416
8,628

6,691
6,416

31/12/2010

31/12/2009

2,785
1,748
228
117
1,001

1,727
2,514
1,266

Less: Provision for impairment

(35)

(35)

Total other financial assets

5,844

5,472

Cost:
1 January
Additions
31 December
Accumulated amortization:
1 January
Amortisation charge
31 December

26

Carrying amount:
1 January
31 December

13. Other Financial Assets
In thousands of Azerbaijani Manats
Receivables for investments disposed
Loans to employees
Advances received for foreign currency dealing operations
Foreign exchange forward contracts
Other debtors
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Note
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An analysis by credit quality of other financial assets outstanding at 31 December 2010 is as follows:

In thousands of Azerbaijani
Manats

Receivables
for
investments
disposed

2,785
-

Neither past due nor impaired
- Collected or settled after the end
of the reporting period
- Loans guaranteed by salaries
Total neither past due nor
impaired
Less provision for impairment

Total other financial assets

Loans to
employees

Advances
received
for foreign
currency
dealing
operations

Foreign
exchange
forward
contracts

Other
debtors

Total

1,748

228
-

117
-

1,001
-

4,131
1,748

1,748

228

117

1,001

-

-

-

228

117

1,001

2,785

2,785

(35)
1,713

5,879

(35)
5,844

An analysis by credit quality of other financial assets outstanding at 31 December 2009 is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats
Neither past due nor impaired
- Collected or settled after the end of the reporting
period
- Loans guaranteed by salaries
Total neither past due nor impaired
Less provision for impairment
Total other financial assets

Foreign
exchange
forward
contracts

Loans to
employees

Other
debtors

Total

1,727

1,266
-

3,780
1,727

2,514

1,727

1,266

5,507

-

(35)

-

(35)

2,514

1,692

1,266

5,472

2,514
-

Refer to Note 0 for the disclosure of the fair value of each class of other financial assets. Currency,
geographical and maturity analyses of other financial assets are disclosed in Note 0. Information on related
party balances is disclosed in Note 0.
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14. Other Assets
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Prepayments to suppliers

45,370

42,839

Total other assets

45,370

42,839

39,917

6,687

5,453

36,152

Current
Non-current

At 31 December 2010, the balance of prepayments to suppliers included total of AZN 30,005 thousand (31
December 2009: AZN 16,101 thousand) paid for the construction of the Bank’s new office building, regional
branches and buildings intended to be used for other purposes, also AZN 11,470 thousand (31 December
2009: AZN 9,691 thousand) paid for the production of banknotes and coins.
Information on related party balances is disclosed in Note 0.
15. Money Issued in Circulation
Money issued in circulation represents the amount of national currency of the Republic of Azerbaijan issued
by the Bank. This comprises the Azerbaijani Manat issued into circulation from 1 January 2006, and old
Azerbaijani Manat (“AZM”) issued into circulation since the introduction of the national currency in 1992.
The Azerbaijani Manat was denominated on 1 January 2006 and, starting from that date, AZM 5,000 is equal
to 1 AZN.
During the year ended 31 December 2010 the Bank accepted new banknotes amounting to AZN 50,000
thousand from the printing company (2009: AZN 7,916,800 thousand).

1 January
Banknotes issued into circulation
Old banknotes withdrawn from circulation
Commemorative coins issued in circulation
New coins issued into circulation

31 December
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2010

2009

4,512,710
1,278,349

4,425,821

(49)
2,209

5,793,219

85,793
(99)
55
1,140

4,512,710
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16. Amounts Due to Credit Institutions
Amounts due to credit institutions comprise the following:
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Current accounts
Obligatory reserves
Repurchase transactions
Blocked accounts

704,681
20,860
5,775
1,589

374,089
17,955
999
1,331

Amounts due to credit institutions

732,905

394,374

Included in current accounts and obligatory reserves is a balance of AZN 407,008 thousand (31 December
2009: AZN 165,033 thousand) with five largest local banks (31 December 2009: with five largest local
banks).
Obligatory reserves represent legal reserves required of credit institutions to be maintained with the Bank,
and are calculated as 0.5% (31 December 2009: 0.5%) of the bank’s eligible liabilities to customers. Current
accounts and obligatory reserves are non interest-bearing.
At 31 December 2010, repurchase transactions represented agreements with commercial banks for short-term
notes.
Refer to Note 0 for the disclosure of the fair value of each class of amounts due to credit institutions. Interest
rate, currency, geographical and maturity analysis of amounts due to credit institutions are disclosed in Note
0. Information on related party balances is disclosed in Note 0.
17. Amounts Due to Government Organizations
Amounts due to government organizations consist of the following:
In thousands of Azerbaijani Manats
Amounts due to the Central Treasury of the Republic of
Azerbaijan
Amounts due to the State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan
Other demand deposits
Amounts due to government organizations

31/12/2010

31/12/2009

1,140,700

902,275

71,056
42,456

65,004
9,083

1,254,212

976,362

Amounts due to the State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan were placed with the Federal Reserve Bank
of New York with interest rate based on the Federal Reserve rate.
Interest rate, currency, geographical and maturity analysis of amounts due to government organisations are
disclosed in Note 0.
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18. Amounts Due to Other Organisations
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Public organisations
Other financial institutions
Other

1,347
250
807

1,981
328
984

Amounts due to other organisations

2,404

3,293

Refer to Note 0 for the disclosure of the fair value of each class of amounts due to other organisations.
Interest rate, currency, geographical and maturity analysis of amounts due to other organisations are
disclosed in Note 0. Information on related party balances disclosed in Note 0.
19. Debt Securities in Issue
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Short-term notes

34,193

7,996

Total debt securities in issue

34,193

7,996

Information about short-term notes is as follows:
Interest
rate p.a.

Maturity

Nominal
value

Carrying
value

Market price, %
of nominal value

31 December 2010

1.42% 2.16%

January 5 January 26,
2011

34,218

34,193

99.83 - 99.89

31 December 2009

1.0%

January 13 January 27,
2010

8,000

7,996

99.92

Refer to Note 0 for the disclosure of the fair value of each class of debt securities in issue. Interest rate,
currency, geographical and maturity analysis of debt securities in issue are disclosed in Note 0.
20. Amounts Due to International Financial Institutions
In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010

31/12/2009

Borrowings from International Development Association (IDA)
Amounts due to other international financial institutions

4,019
98

4,424
268

Total amounts due to international financial institutions

4,117

4,692
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Borrowings from IDA are loans with original maturity of 19 years and bear interest of 1.0% (2009: 1.0%) per
annum. The IDA loans are received from the Ministry of Finance of Azerbaijan through a secondary
agreement. The repayment of the first loan commenced in 2005, the second loan in 2007 on a semi-annual
basis for the amount of USD 85 thousand and USD 149 thousand per period, respectively. The repayment of
the third loan has not started yet. The loans are denominated in US Dollars. First and second loans will be
fully repaid by 2021.
Refer to Note 0 for disclosure of the fair value of each class of amounts due to international financial
institutions. Interest rate, currency, geographical and maturity analysis of amounts due to international
financial institutions are disclosed in Note 0.
21. Other Financial Liabilities
In thousands of Azerbaijani Manats
Amounts payable for investments securities purchased
Foreign exchange forward contracts
Advances received for the purchase of foreign currency
Amounts in the course of settlement

Note

31/12/2010

31/12/2009

3,619
1,437
222
139

240
106
176

5,417

522

30

Total other financial liabilities

Refer to Note 0 for disclosure of the fair value of each class of other financial liabilities.
22. Equity
The authorized and fully paid capital of the Bank is AZN 10,000 thousand.
During the year ended 31 December 2009, the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan contributed
additional capital to the Bank by issuing non-interest bearing promissory notes with the nominal amount of
AZN 255,400 thousand with maturity in 2019. The purpose of contribution was to cover the capital deficit of
the Bank in the amount of AZN 255,399 thousand which occurred further to losses amounting to AZN
402,155 thousand arising in 2008 from the revaluation of foreign currency position of the Bank due to the
appreciation of Azerbaijani Manat against foreign currencies. The notes were initially recognised at the fair
value of AZN 209,517 thousand with the corresponding increase in capital reserves. Refer to Note 0.
23. Interest Income and Expense
In thousands of Azerbaijani Manats

2010

2009

Interest income
Loans to local banks
Trading securities
Placements with non-resident credit institutions
Promissory note from the government
Investment securities held-to-maturity
Investments securities available for sale
Other

43,459
21,566
8,558
4,635
4,499
331
671

34,743
44,906
6,204
2,320
17,362
13
290

Total interest income

83,719

105,838
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In thousands of Azerbaijani Manats
Interest expense
Liabilities on transactions with the International Monetary Fund
Debt securities issued
Amounts due to international financial institutions
Amounts due to government organisations

2010

2009

763
212
41
12

707
970
45
5

Total interest expense

1,028

1,727

Net interest income

82,691

104,111

Interest income includes AZN 598 thousand (2009: AZN 398 thousand) interest income recognised on
impaired loans to local banks.
24. Fee and Commission Income and Expense
In thousands of Azerbaijani Manats

2010

2009

Fee and commission income
Fee and commission income not relating to financial instruments
at fair value through profit or loss:
- Settlements operations
- Currency conversion operations
- Cash operations
- Cash collections and transportation

3,012
2,032
84
3

2,871
395
1,025
-

Total fee and commission income

5,131

4,291

Fee and commission expense
Fee and commission expense not relating to financial instruments
at fair value through profit or loss
- Currency conversion operations
- Securities operations
- Settlements operations
- Cash operations

1,217
747
43
2

31
614
21
-

Total fee and commission expense

2,009

666

Net fee and commission income

3,122

3,625

Securities operations is primarily comprised of fees incurred in relation to external asset managers’ services
in managing certain of the Bank’s investment portfolios under the Asset Management Agreements entered
into by the Bank with three external asset managers.
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The Bank involved external asset managers to manage certain volume of the Bank’s foreign currency
denominated assets and appointed them as its agents and delegated them to manage the investment and
reinvestment of certain monies and assets which are deposited from time to time by the Bank. The Bank
entered into a Custodian Agreement with a leading foreign bank specialized in this area to serve as the
Custodian of the investment portfolios. The funds and assets are held at the third party Custodian, which
monitors portfolios and is provided by the Bank the authority to release or deliver securities of the portfolio,
register securities, and conduct transactions based on the asset manager’s requests on buy/sell decisions. The
Custodian provides the Bank a monthly report of all monies received in respect of the portfolio or paid out of
the portfolio. Investment emphasis is on high-quality instruments with a high degree of marketability and
liquidity. A minimum credit quality of AA- by Standard & Poor’s (or Aa3 by Moody’s) is a benchmark for
these investments. The assets placed with external managers can be recalled by the Bank upon 30 days’
written notice in advance.
The external asset managers, acting as agents, have complete discretion but within the set of investment
guidelines prescribed by the Bank, for the account of the Bank to buy, sell or otherwise deal in investment
securities and other assets, make deposits, subscribe to issues and offers for sale, and accept placements,
underwritings and sub-underwritings, of any investments, advise on or execute transactions in unregulated
collective investment schemes, effect transactions in markets identified in investment guidelines, negotiate
and execute counterparty and account opening documentation, take all day to day decisions and otherwise act
as the external managers judge appropriate in relation to the management of the funds.
25. Other Income
In thousands of Azerbaijani Manats

2010

2009

Income from sales of commemorative coins
Other

827
630

1,119
187

1,457

1,306

Total other income
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26. Administrative and Other Operating Expenses
In thousands of Azerbaijani Manats
Staff costs
Bank notes and coins production and transportation
expenses
Depreciation of premises and equipment
Security
Amortisation of software and other intangible assets
Communications
Software maintenance fees
Office supplies
Repairs and maintenance of property and equipment
Insurance
Heating and lighting
Business travel and related
Charity
Printing
Legal and consultancy
Utilities
Occupancy and rent
Expenses related to the purchase of non-dwelling areas for
Azerbaijan Mortgage Fund and the Financial Monitoring
Service
Other
Total administrative and other operating expenses

Note

12
12

2010

2009

12,021

11,300
3,904

5,115
5,028
1,334
1,224
550
482
420
365
236
248
185
93
87
68
34
34

6,653
1,381
1,087
534
488
603
387
129
246
160
89
88
948
40
14

3,529

13,250
839

31,053

42,140

Included in staff costs are statutory pension contributions of AZN 2,059 thousand (2009: AZN 1,955
thousand).
In 2009 expenses related to the purchase of non-dwelling areas for Azerbaijan Mortgage Fund and Financial
Monitoring Service amounted to AZN 8,833 thousand and AZN 4,417 thousand, respectively.
27. Financial Risk Management
The activities of the Bank are exposed to various risks. Risk management therefore is a critical component of
its banking activities. Risk is inherent in the Bank’s activities but it is managed through a process of ongoing
identification, measurement and daily monitoring, subject to risk limits and other controls. Each individual
within the Bank is accountable for the risk exposures relating to his or her responsibilities. The Bank is
exposed to credit risk, liquidity risk and market risk. It is also subject to operating risks.
The independent risk control process does not include business risks such as changes in the environment,
technology and industry. They are monitored through the Bank’s strategic planning process.
The Management Board is ultimately responsible for identifying and controlling risks; however, there are
separate business units responsible for managing and monitoring the various risks:
Management Board. The Management Board is responsible for the overall risk management approach, risk
tolerance levels and for approving the main principles of risk management.
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Investment Committee. The Investment Committee is responsible for defining the acceptable limits for
management of the Bank’s foreign currency assets in accordance with the “Regulations for Management of
Foreign Currency Assets of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan”.
Risk Management Unit. The Risk Management Unit of the Market Operations Department permanently
controls the limits set for management of foreign currency assets in accordance with the “Regulations for
Management of Foreign Currency Assets of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan”, “Main
Directions for Management of Foreign Currency Assets of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan”,
and “Operational Investment Strategy for Management of Foreign Currency Assets of the Central Bank of
the Republic of Azerbaijan”.
Internal Audit. Risk management processes throughout the Bank are audited annually by the Internal Audit
that examines both the adequacy of the procedures and the Bank’s compliance with the procedures. Internal
Audit discusses the results of all assessments with management, and reports its findings and
recommendations to the Chairman of the Bank.
Risk measurement and reporting systems. Depending on the structure of operations, the risk management in
the Bank is conducted by centralized and non-centralized method. Financial risk management is conducted
centrally whereas operational risk management is not centralized.
Operations are allocated among members of the Management Board based on control principle. Each Board
member must control the operations under his sector of responsibility.
Risk management is conducted directly by various departments. There are also special committees and
commissions within the Bank for conducting operations and control such as the Investment Committee,
Credit Committee, and Regular Commission on determination of official exchange rates of the Bank, and
others.
The risk related to the Bank’s foreign currency assets is a significant risk. Segregation of duties, procedures
and reporting for risk management are regulated by the “Guidelines on Management of Foreign Currency
Assets of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan”. Acceptable limits on managed risks are stipulated
in the “Guidelines on Management of Foreign Currency Assets of the Central Bank of the Republic of
Azerbaijan”, “Main Directions of Management of Foreign Currency Assets of the Central Bank of the
Republic of Azerbaijan”, “Operational Investment Strategy for Management of Foreign Currency Assets of
the Central Bank of the Republic of Azerbaijan” and “Investment Rules for Management of Assets by
Foreign Managers”. These limits are defined by the Investment Committee and approved by the Management
Board. Permanent control over risks is exercised by Risk Management Division of the Market Operations
Department and Financial Market Operations Division of the Payment Systems and Settlements Department.
Operational risks management is conducted by the Management Board and the Internal Audit Department.
The Management Board approves operational procedures and guidelines for limitation of operational risk.
The Internal Audit Department regularly monitors and reports to the Management Board on the
implementation of operational procedures.
Excessive risk concentration. Concentrations arise when a number of counterparties are engaged in similar
business activities, or activities in the same geographic region, or have similar economic features that would
cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political
or other conditions. Concentrations indicate the relative sensitivity of the Bank’s performance to
developments affecting a particular industry or geographical location.
In order to avoid excessive concentrations of risks, the Bank’s policies and procedures include specific
guidelines to focus on maintaining a diversified portfolio.
Credit risk. The Bank is exposed to credit risk, which is the risk that one party will incur a loss because the
other party failed to comply with its financial obligations. Exposure to credit risk arises as a result of the
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Bank’s lending and other transactions with counterparties giving rise to financial assets. Credit risk is
managed and controlled through proper selection of investment assets, credit quality of investment assets and
setting limits on the amount of investment per investment asset.
The Bank structures the levels of credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in
relation to one borrower, or groups of borrowers, and to geographical and industry segments. Limits on the
level of credit risk by product and industry sector are approved regularly by management. Such risks are
monitored on a revolving basis and subject to an annual or more frequent review.
In accordance with the investment guidelines of the Bank, only investment instruments with short-term
ratings of not less than A-1+ (Standard & Poor’s), F-1 (Fitch) or P-1 (Moody’s) and long-term ratings of not
less than AA- (Standard & Poor’s, Fitch) or Aa3 (Moody’s) may be used for management of the Bank’s
assets. At the same time, the maximum amount invested in one commercial bank is defined as the equivalent
of US Dollar 100 million. Subject to the terms of the investment instrument, minimal credit rating is defined
as A+ (Standard & Poor’s, Fitch) for investment instruments with a term of up to 1 month, AA- (Standard &
Poor’s, Fitch) for deposits with a term from one to six months, and AA+ (Standard & Poor’s, Fitch) for
deposits with a term over six months. When different credit ratings are designated by the various agencies,
the rating meeting the minimum required level for this asset is used.
The Bank classifies loans based on a credit rating system. This provides early identification of possible
changes in the creditworthiness of counterparties. Credit rating allows the Bank to assess the potential loss as
a result of the risks to which the Bank is exposed and take corrective action.
Bank accounts
The Bank may open correspondent accounts in central banks of countries with a country rating of not less
than AA- (Standard&Poor’s, Fitch) or Aa3 (Moody’s), International Settlements Bank and commercial banks
with rating of not less than AA- (Standard&Poor’s, Fitch) or Aa3 (Moody’s).
Depository services
Central banks with a country rating of not less than AA- (Standard&Poor’s, Fitch) or Aa3 (Moody’s),
International Settlements Bank and commercial banks with a rating of not less than AA- (Standard&Poor’s,
Fitch) or Aa3 (Moody’s) may act as foreign depository for securities of the Bank.
Financial market counterparties
Only financial institutions with credit rating of not less than A+ (Standard & Poor`s, Fitch) and A1
(Moody`s) may be financial market counterparties of the Bank.
Derivative financial instruments
Credit risk arising from derivative financial instruments is, at any time, limited to those with positive fair
values, as recorded in the statement of financial position.
The Bank’s maximum exposure to credit risk is reflected in the carrying amounts of financial assets in the
consolidated statement of financial position. The impact of possible netting of assets and liabilities to reduce
potential credit exposure is not significant. The credit risk is mitigated by collateral and other credit
enhancements as disclosed in Notes 0, 0, 0, 0 and 0.
In order to monitor credit risk exposures, regular reports are produced by the officers of Market Operations
Department based on a structured analysis focusing on the customer’s business and financial performance.
Any significant exposures against customers with deteriorating creditworthiness are reported to and reviewed
by the Management Board.
The Bank’s Market Operations Department reviews ageing analysis of outstanding loans and follows up on
past due balances. Management therefore considers it appropriate to provide ageing and other information
about credit risk as disclosed in Notes 0, 0, 0 and 0.
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Loans to local banks portfolio is classified as follows:
- Refinancing loans
- Lender of last resort loans
- Loans under government guarantee
The Bank classifies its investment held to maturity portfolio as follows:
High grade - government securities having no changes in the terms and conditions, and no overdue in
principal and interest.
Sub-standard grade – government securities having changes in the terms and conditions of loan
agreements and no overdue in principal and interest.
It is the Bank’s policy to maintain accurate and consistent risk ratings across the credit portfolio. The
attributed risk ratings are assessed and updated regularly.
Impairment assessment. The main considerations for loan impairment assessment include whether any
payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties in the
cash flows of the counterparties, bankruptcy or a financial reorganisation of the counterparty, credit rating
downgrades, or infringement of the original terms of the contract. The Bank addresses impairment
assessment in two areas: individually assessed allowances and collectively assessed allowances.
Individually assessed allowances. The Bank determines the allowances appropriate for each individually
significant loan on individual basis. Items considered when determining allowance amounts include the
sustainability of the counterparty’s business plan, its ability to improve performance once a financial
difficulty has arisen, projected receipts should bankruptcy ensue, the availability of other financial support
and the realisable value of collateral, and the timing of the expected cash flows. The impairment losses are
evaluated at each reporting date, unless unforeseen circumstances require more careful attention.
Collectively assessed allowances. Allowances are assessed collectively for losses on loans to banks that are
not individually significant and for individually significant loans where there is not yet objective evidence of
individual impairment. Allowances are evaluated on each reporting date with each portfolio receiving a
separate review.
The collective assessment takes account of impairment that is likely to be present in the portfolio even
though there is no yet objective evidence of the impairment in an individual assessment. Impairment losses
are estimated by taking into consideration of the following information: historical losses on the portfolio,
current economic conditions, the appropriate delay between the time a loss is likely to have been incurred
and the time it will be identified as requiring an individually assessed impairment allowance, and expected
receipts and recoveries once impaired. The management is responsible for deciding the length of this period
which can extend for as long as one year.
Market risk. The Bank takes on exposure to market risks. Market risks arise from open positions in
(a) currency and (b) interest rate, all of which are exposed to general and specific market movements.
Management sets limits on the value of risk that may be accepted, which is monitored on a daily basis.
However, the use of this approach does not prevent losses outside of these limits in the event of more
significant market movements.
Currency risk. Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes
in foreign exchange rates. Subject to the currency structure of assets, the value of assets of the Bank is
exposed to risk of changes in exchange rates of main foreign currencies.
The assets of the Bank are primarily maintained in US Dollars, Euro and Pound Sterling. Currency
composition of assets was defined by the “Main Directions for Management of Currency Assets of the
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Central Bank of the Republic of Azerbaijan” approved by the resolution of the Management Board dated 4
March 2009. This document is taken as a basis by the Market Operations department of the Bank, who is the
major body responsible for management of the currency risk. Also the department acts in accordance with its
own charter approved by the Management Board.
Currency risk is managed through diversification of foreign currency portfolio and determination of the
below parameters:
• foreign currencies subject to management;
• maximum share of the managed currency in the total assets denominated in foreign currencies
(minimum volume for the base currency).
The table below summarises the Bank’s exposure to foreign currency exchange rate risk on its monetary
assets and liabilities at 31 December 2010:
AZN
Financial assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the
IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the
Government
Other financial assets
Total financial assets
Financial liabilities:
Money issued in
circulation
Amounts due to credit
institutions
Amounts due to
government
organizations
Amounts due to other
organisations
Debt securities issued
Amounts due to
international financial
institutions
Liabilities on transactions
with the International
Monetary Fund
Other financial liabilities
Total financial liabilities
Derivatives
Net balance sheet
position
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USD

EUR

GBP

SDR

Other

Total

101

2,567,416

1,146,646

49,184

-

108

3,763,455

1,912,718
193,162

501,539
397,468

179,234
217,215

69,083
238,261

189,638
-

4,851
-

189,638
754,707
1,912,718
1,046,106

216,472
2,934
2,325,387

2,785
3,469,208

8
1,543,103

356,528

189,638

4,959

216,472
5,727
7,888,823

5,793,219

-

-

-

-

-

5,793,219

609,125

112,596

11,184

-

-

-

732,905

932,147

313,407

7,400

1,149

-

109

1,254,212

2,400
34,193

3
-

1
-

-

-

-

2,404
34,193

73

4,044

-

-

-

-

4,117

656
139
7,371,952

3,619
433,669

222
18,807

1,149

225,792
225,792

109

226,448
3,980
8,051,478

-

69,090

(55,540)

(10,515)

-

(4,355)

(1,320)

(5,046,565)

3,104,629

1,468,756

344,864

(36,154)

495

(163,975)
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Derivatives presented above are monetary financial assets or monetary financial liabilities, but are presented
separately in order to show the Bank’s gross exposure.
The table below summarises the Bank’s exposure to foreign currency exchange rate risk on its monetary
assets and liabilities at 31 December 2009:

Financial assets
Cash and cash
equivalents
SDR holdings with the
IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from
the Government
Other financial assets
Total financial assets
Financial liabilities:
Money issued in
circulation
Amounts due to credit
institutions
Amounts due to
government
organizations
Amounts due to other
organisations
Debt securities issued
Amounts due to
international financial
institutions
Liabilities on transactions with the International Monetary Fund
Other financial liabilities
Total financial
liabilities
Derivatives
Net balance sheet
position

AZN

USD

EUR

GBP

SDR

Other

Total

180

1,733,867

1,193,005

60,158

-

234

2,987,444

1,444,873
139,313

326,015
426,561

62,132
94,058

41,727
161,269

191,284
-

4,128
-

191,284
434,002
1,444,873
821,201

211,837
2,795

163

-

-

-

-

211,837
2,958

1,798,998

2,486,606

1,349,195

263,154

191,284

4,362

6,093,599

4,512,710

-

-

-

-

-

4,512,710

347,609

42,879

3,886

-

-

-

394,374

870,497

104,120

1,281

354

-

110

976,362

3,286
7,996

3
-

4
-

-

-

-

3,293
7,996

243

4,449

-

-

-

-

4,692

656
176

-

106

-

242,905
-

-

243,561
282

5,743,173

151,451

5,277

354

242,905

110

6,143,270

-

80,117

(62,006)

(11,929)

-

(3,908)

2,274

(3,944,175) 2,415,272

1,281,912

250,871

(51,621)

344

(47,397)
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Amounts disclosed in respect of derivatives represent the fair value, at the end of the reporting period, of the
respective currency that the Bank agreed to buy (positive amount) or sell (negative amount) before netting of
positions and payments with the counterparty. The amounts by currency are presented gross as stated in Note
0. The net total represents the fair value of the currency derivatives. The above analysis includes only
monetary assets and liabilities.
The following tables present sensitivities of profit or loss to reasonably possible changes in exchange rates
applied at the end of the reporting period relative to the functional currency of the Bank, with all other
variables held constant:
In thousands of Azerbaijani Manats
Increase in currency rate of 1%
Increase in currency rate of 5%
Increase in currency rate of 10%
Decrease in currency rate of 1%
Decrease in currency rate of 5%
Decrease in currency rate of 10%

In thousands of Azerbaijani Manats
Increase in currency rate of 1%
Increase in currency rate of 5%
Increase in currency rate of 10%
Decrease in currency rate of 1%
Decrease in currency rate of 5%
Decrease in currency rate of 10%

USD

EUR

2010
GBP

31,046
155,231
310,463
(31,046)
(155,231)
(310,463)

14,688
73,438
146,876
(14,688)
(73,438)
(146,876)

3,449
17,243
34,486
(3,449)
(17,243)
(34,486)

SDR

Other

(362)
(1,808)
(3,615)
362
1,808
3,615

5
25
50
(5)
(25)
(50)

USD

EUR

2009
GBP

SDR

Other

24,153
120,764
241,527
(24,153)
(120,764)
(241,527)

12,819
64,096
128,191
(12,819)
(64,096)
(128,191)

2,509
12,544
25,087
(2,509)
(12,544)
(25,087)

(516)
(2,581)
(5,162)
516
2,581
5,162

3
17
34
(3)
(17)
(34)

The exposure was calculated only for monetary balances denominated in currencies other than the functional
currency of the Bank.
Interest rate risk. The Bank takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market
interest rates on its financial position and cash flows. Interest margins may increase as a result of such
changes but may reduce or create losses in the event that unexpected movements arise. The main objective
when managing the interest rate risk is to maintain stable return on investments while not exceeding the risk
levels that can be undertaken per investment policies. Management monitors on a daily basis and sets limits
on the level of mismatch of interest rate repricing that may be undertaken.
The table below summarises the Bank’s exposure to interest rate risks. The table presents the aggregated
amounts of the Bank’s financial assets and liabilities at carrying amounts, categorised by the earlier of
contractual interest repricing or maturity dates.
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In thousands of Azerbaijani
Manats
31 December 2010
Total financial assets
Total financial liabilities
Net interest sensitivity gap
at 31 December 2010
31 December 2009
Total financial assets
Total financial liabilities
Net interest sensitivity gap
at 31 December 2009

Demand and
less than
1 month

From 1 to
6 months

From 6 to
12 months

More than
1 year

Total

3,573,826
7,821,937

2,023,053
4,248

215,651
6,263

2,076,410
220,467

7,888,940
8,052,915

(4,248,111)

2,018,805

209,388

1,855,943

(163,975)

3,782,061
5,894,428

584,021
-

258,889
13,930

1,471,142
235,152

6,096,113
6,143,510

(2,112,367)

584,021

244,959

1,235,990

(47,397)

All of the Bank’s debt instruments reprice within 5 years (2009: all reprice within 5 years).
The Bank monitors interest rates for its financial instruments. The table below summarises interest rates at
the respective reporting date based on reports reviewed by key management personnel. For securities, the
interest rates represent yields to maturity based on market quotations at the reporting date:
In % p.a.
Assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Other financial assets:
- Loans to employees
Liabilities
Debt securities issued
Amounts due to international financial
institutions
Liabilities on transactions with the
International Monetary Fund

31/12/2010
EUR
GBP

AZN

USD

2.5
0.95
2.0

0.21
0.52
0.79
-

0.19
1.29
0.6
-

1.15
0.58
-

11.0

-

-

-

SDR

Other

0.29
-

2.9
-

-

-

1.8

-

-

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0

-

The sign “-“ in the table above means that the Bank does not have the respective assets or liabilities in the
corresponding currency.
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In % p.a.
Assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Other financial assets:
- Loans to employees
Liabilities
Debt securities issued
Amounts due to international financial
institutions
Liabilities on transactions with the
International Monetary Fund

31/12/2009
EUR
GBP

AZN

USD

5.1
0.4
2.0

0.20
1.07
0.6
-

0.18
2.1
1.1
-

-

-

11.0

0.5
0.7
0.6
-

SDR

Other

0.4
-

1.3
-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0

-

Geographical risk concentrations. The geographical concentration of the Bank’s financial assets and
liabilities at 31 December 2010 is set out below:
In thousands of Azerbaijani Manats

Azerbaijan

Financial assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Other financial assets

105,849
1,912,718
193,162
216,472
2,942

3,657,606
189,638
754,707
852,944
2,902

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
5,844

Total financial assets

2,431,143

5,457,797

7,888,940

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
-

4,117

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
4,117

361

226,448
5,056

226,448
5,417

Total financial liabilities

7,817,294

235,621

8,052,915

Net position in on-balance sheet financial instruments

(5,386,151)

5,222,176

(163,975)

Financial liabilities
Money issued in circulation
Amounts due to credit institutions
Amounts due to government organizations
Amounts due to other organisations
Debt securities issued
Amounts due to international financial institutions
Liabilities on transactions with the International Monetary
Fund
Other financial liabilities
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Assets and liabilities have been based on the country in which the counterparty is located.
The geographical concentration of the Bank’s assets and liabilities at 31 December 2009 is set out below:
In thousands of Azerbaijani Manats

Azerbaijan

Financial assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Other financial assets

105,207
1,444,873
139,313
211,837
2,958

2,882,237
191,284
434,002
681,888
2,514

2,987,444
191,284
434,002
1,444,873
821,201
211,837
5,472

Total financial assets

1,904,188

4,191,925

6,096,113

4,512,710
394,374
976,362
3,293
7,996
-

4,692

4,512,710
394,374
976,362
3,293
7,996
4,692

309

243,561
213

243,561
522

Total financial liabilities

5,895,044

248,466

6,143,510

Net position in on-balance sheet financial instruments

(3,990,856)

3,943,459

(47,397)

Financial liabilities
Money issued in circulation
Amounts due to credit institutions
Amounts due to government organizations
Amounts due to other organisations
Debt securities issued
Amounts due to international financial institutions
Liabilities on transactions with the International
Monetary Fund
Other financial liabilities

OECD

Total

Liquidity risk. Liquidity risk is the risk that the Bank will be unable to meet its payment obligations when
they fall due under normal and stress circumstances. Management of the liquidity risk by the Bank is based
on keeping the liquidity at required level for meeting the requirements of the Bank in any condition.
In order to achieve the Bank’s primary goals of maintaining currency stability and control over monetary
policy, the Bank maintains operational foreign currency assets which are a group of liquid assets from its
foreign currency assets to ensure timely intervention when deemed necessary. Such group of operational
liquid foreign currency assets of the Bank is adequate for meeting the foreign currency demand for currency
intervention, financing foreign trade equivalent of three-month import, and financing short-term foreign debt
of the country. Liquidity risk management consists of identifying the liquid assets and determining the
minimum liquidity limits of foreign currency assets over its investment period.
The table below shows liabilities at 31 December 2010 by their remaining contractual maturity. The amounts
disclosed in the maturity table are the contractual undiscounted cash flows. Such undiscounted cash flows
differ from the amount included in the statement of financial position because the amount in the statement of
financial position is based on discounted cash flows. Financial derivatives are included at the contractual
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amounts to be paid or received, unless the Bank expects to close the derivative position before its maturity
date in which case the derivatives are included based on the expected cash flows.
The maturity analysis of financial instruments at 31 December 2010 is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats

Assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the
Government

Demand
and less
than
1 month

From 12
From 1 to From 6 to
months to 5
6 months 12 months
years

2,572,949 1,190,506
189,638
754,707
17,947
178,474
23,532
34,448
654,062 192,047

Over 5
years

Total

282,250
40,004

1,410,515
125,545

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106

-

-

-

-

216,472

216,472

22,996
(22,879)
4,020

11

72

281

1,343

22,996
(22,879)
5,727

322,535

1,753,875

7,888,940

Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial assets
Total

3,573,826 2,023,053 215,651

Liabilities
Money in circulation
5,793,219
Amounts due to credit institutions 731,316
Amounts due to government
organizations
1,254,212
Amounts due to other
organisations
2,404
Debt securities in issue
34,218
Amounts due to international
financial institutions
309
Liabilities on transactions with the
International Monetary Fund
226,542

-

1,589

-

-

5,793,219
732,905

-

-

-

-

1,254,212

-

-

-

-

2,404
34,218

-

207

1,542

2,204

4,262

470

564

4,511

-

232,087

71,010
(72,344)
3,980

20,491
(20,594)
-

-

-

-

91,501
(92,938)
3,980

8,044,866

367

2,360

6,053

2,204

8,055,850

316,482

1,751,671

(166,910)

Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial liabilities
Total potential future payments
for financial obligations
Liquidity gap arising from
financial instruments

264

(4,471,040) 2,022,686 213,291

Independent auditor’s repotr

The table below shows maturity analysis of non-derivative financial assets at their carrying amounts and
based on their contractual maturities except for assets that are readily saleable in case it would be necessary
to meet cash outflows on financial liabilities. Such financial assets are included in the maturity analysis
based on their expected date of disposal. Impaired loans are included at their carrying amounts net of
impairment provisions and based on the expected timing of cash inflows. Derivatives are presented based on
their contractual maturities.
When the amount payable is not fixed, the amount disclosed is determined by reference to the conditions
existing at the end of the reporting period. Foreign currency payments are translated using the spot exchange
rate at the end of the reporting period.
The maturity analysis of financial instruments at 31 December 2009 is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats

Assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the
Government

Demand
and less
than
1 month

From 12
From 1 to From 6 to
months to 5
6 months 12 months
years

Over 5
years

Total

2,987,444
191,284
434,002
156,329
9,315

161,822
422,106

92,202
166,612

143,148
53,027

891,372
170,141

2,987,444
191,284
434,002
1,444,873
821,201

-

-

-

-

211,837

211,837

54,620
(52,106)
1,173

93

75

409

1,208

54,620
(52,106)
2,958

3,782,061

584,021

258,889

196,584

-

1,330

-

-

4,512,710
394,374

-

-

-

-

976,362

-

-

-

-

3,293
8,000

-

210

2,045

2,333

5,089

510

612

4,896

-

249,680

-

-

-

-

(30,534)
30,774
282

510

2,152

6,941

2,333

6,150,030

583,511

256,737

189,643 1,272,225

(53,917)

Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial assets
Total

Liabilities
Money in circulation
4,512,710
Amounts due to credit institutions 393,044
Amounts due to government
organizations
976,362
Amounts due to other
organisations
3,293
Debt securities in issue
8,000
Amounts due to international
financial institutions
501
Liabilities on transactions with
the International Monetary Fund 243,662

1,274,558 6,096,113

Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial liabilities

(30,534)
30,774
282

Total potential future payments
for financial obligations
6,138,094
Liquidity gap arising from
financial instruments
(2,356,033)
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The Bank does not use the above maturity analysis based on undiscounted contractual maturities of liabilities
to manage liquidity. Instead, the Bank monitors expected maturities and the resulting expected liquidity gap
as follows:
The maturity analysis of financial instruments at 31 December 2010 is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats

Assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the
Government

Demand
and less
than
1 month

From 12
From 1 to From 6 to
months to
6 months 12 months
5 years

Over 5
years

Total

2,572,949
189,638
754,707
17,947
34,448

1,190,506
178,474
654,062

23,532
192,047

282,250
40,004

1,410,515
125,545

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106

-

-

-

-

216,472

216,472

22,996
(22,879)
4,020

11

72

281

1,343

22,996
(22,879)
5,727

3,573,826

2,023,053

215,651

322,535

1,753,875

7,888,940

5,793,219
731,316

-

1,589

-

-

5,793,219
732,905

1,254,212
2,404
34,193

-

-

-

-

1,254,212
2,404
34,193

305

-

188

1,506

2,118

4,117

974

4,145

4,486

27,976

188,867

226,448

(71,010)
72,344
3,980

(20,491)
20,594
-

-

-

-

(91,501)
92,938
3,980

Total potential future payments for
financial obligations

7,821,937

4,248

6,263

29,482

190,985

8,052,915

Liquidity gap arising from
financial instruments

(4,248,111) 2,018,805

209,388

293,053

1,562,890

(163,975)

Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial assets
Total
Liabilities
Money in circulation
Amounts due to credit institutions
Amounts due to government
organizations
Amounts due to other organisations
Debt securities in issue
Amounts due to international
financial institutions
Liabilities on transactions with the
International Monetary Fund
Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial liabilities
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The maturity analysis of financial instruments at 31 December 2009 is as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats

Assets
Cash and cash equivalents
SDR holdings with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the
Government

Demand
and less
than
1 month

From 12
From 1 to From 6 to
months to
6 months 12 months
5 years

Over 5
years

Total

2,987,444
191,284
434,002
156,329
9,315

161,822
422,106

92,202
166,612

143,148
53,027

891,372
170,141

2,987,444
191,284
434,002
1,444,873
821,201

-

-

-

-

211,837

211,837

54,620
(52,106)
1,173

93

75

409

1,208

54,620
(52,106)
2,958

3,782,061

548,021

258,889

196,584

1,274,558

6,096,113

4,512,710
393,044

-

1,330

-

-

4,512,710
394,374

976,362
3,293
7,996

-

-

-

-

976,362
3,293
7,996

501

-

210

1,648

2,333

4,692

-

-

12,390

36,193

194,978

243,561

- inflows
- outflows
Other financial liabilities

(30,534)
30,774
282

-

-

-

-

(30,534)
30,774
282

Total potential future payments for
financial obligations

5,894,428

-

13,930

37,841

197,311

6,143,510

(2,112,367)

584,021

244,959

158,743

1,077,247

(47,397)

Gross settled forwards:

- inflows
- outflows
Other financial assets
Total
Liabilities
Money in circulation
Amounts due to credit institutions
Amounts due to government
organizations
Amounts due to other organisations
Debt securities in issue
Amounts due to international
financial institutions
Liabilities on transactions with the
International Monetary Fund
Gross settled forwards:

Liquidity gap arising from
financial instruments

The entire portfolio of trading securities is classified within demand and less than one month based on
management’s assessment of the portfolio’s realisability.
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The matching and/or controlled mismatching of the maturities and interest rates of assets and liabilities is
fundamental to the management of the Bank. It is unusual for banks ever to be completely matched since
operations carried are often of an uncertain term and of different types. An unmatched position potentially
enhances profitability, but can also increase the risk of losses. The maturities of assets and liabilities and the
ability to replace, at an acceptable cost, interest-bearing liabilities as they mature, are important factors in
assessing the liquidity of the Bank and its exposure to changes in interest and exchange rates.
28. Management of Capital
The capital of the Bank comprises the residual value of the Bank’s assets after deduction of its all liabilities.
The Bank’s objectives when managing capital are to maintain an appropriate level of capital to ensure
economic independence of the Bank and ability to perform its functions. The Bank considers total capital
under management to be equity shown in the statement of financial position.
No external capital requirements exist for the Bank as the central bank, except for the size of the statutory
capital and minimum amount capital reserves stipulated by the Law of the Republic of Azerbaijan “On the
Central Bank of the Republic of Azerbaijan” (the “Law”).
As disclosed in Note 0, at 31 December 2010 the authorized and fully paid capital of the Bank was AZN
10,000 thousand (31 December 2009: AZN 10,000 thousand).
According to Article 10.3 of the Law, capital reserves should make up 15% of the national currency in cash
put into circulation by the Bank and are established by allocations from the profit for the year. The difference
resulting from the revaluation of assets and liabilities that are held in gold and foreign currency because of
changes in the rate of Azerbaijani Manat is accounted for in the profit and loss of the Bank, but shall not be
taken into consideration in the calculation of the capital reserves. Upon establishment of capital reserves, the
residual balance of realized profit of the Bank shall be transferred to the State Budget.
Due to the fact that the capital reserves of the Bank at 31 December 2009 were not at the level required by
the Law, there were no transfers made to the State Budget during the year 2010. At 31 December 2010, the
Bank did not have the capital reserves required by the Law and therefore, no liability was recognised for the
transfers to the State Budget.
In accordance with Article 14 of the Law, the Bank cannot be declared bankrupt. Any deficit in capital is to
be covered by the Government of Azerbaijan. As disclosed in Note 0, in 2009 the Ministry of Finance of the
Republic of Azerbaijan representing the Government made a capital contribution by issuing promissory
notes to cover the capital deficit of the Bank. At 31 December 2010, the Bank had also a capital deficit of
AZN 80,930 thousand. It is expected that the capital deficit existing at 31 December 2010 will covered by
the government in accordance with the law of the Republic of Azerbaijan “On the Central Bank of
Azerbaijan Republic”.
29. Contingencies and Commitments
Legal proceedings. From time to time and in the normal course of operations, claims against the Bank may
be received. On the basis of its own estimates and both internal professional advice management is of the
opinion that no material losses will be incurred in respect of claims and accordingly no provision has been
made in these consolidated financial statements.
Operating lease commitments. As at 31 December 2010 and 2009, the Bank did not have material
commitments under non-cancellable operating leases.
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30. Derivative Financial Instruments

In thousands of Azerbaijani Manats
Foreign exchange forwards: fair
values, at the end of the reporting
period, of
- USD receivable on settlement (+)
- USD payable on settlement (-)
- Euros receivable on settlement (+)
- Euros payable on settlement (-)
- Pound Sterling receivable on
settlement (+)
- Pound Sterling payable on
settlement (-)
- Other currencies receivable on
settlement (+)
- Other currencies payable on
settlement (-)
Net fair value of foreign exchange
forwards

31/12/2010
Contracts
Contracts
with
Note with positive
negative fair
fair value
value

31/12/2009
Contracts
Contracts
with
with
positive
negative
fair value
fair value

27
503
(22,379)
17,135
-

2,778
(500)

91,234
(268)
(72,675)

54,619
-

(2,528)

(40,609)

(21,480)

-

2,425

(11,496)

(2,858)

-

-

(3,908)

(6,935)

-

-

(1,437)

2,514

(240)

267
(13,060)

2,580
-

0, 0

117

28,026
83

Foreign exchange derivative financial instruments entered into by the Bank are generally traded in an overthe-counter market with professional market counterparties on standardised contractual terms and conditions.
Derivatives have potentially favourable (assets) or unfavourable (liabilities) conditions as a result of
fluctuations in market interest rates, foreign exchange rates or other variables relative to their terms. The
aggregate fair values of derivative financial assets and liabilities can fluctuate significantly from time to
time.

269

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan

31. Fair Value of Financial Instruments
(a) Fair values of financial instruments carried at amortised cost.
Fair values of financial instruments carried at amortised cost are as follows:

In thousands of Azerbaijani Manats
FINANCIAL ASSETS
Cash and cash equivalents
- Cash on hand
- Placements with non-resident credit institutions
SDR holdings with the IMF
Loans to local banks
- Loans under government guarantee
- Refinancing loans
- Lender of last resort loans
Investment securities
- Bonds issued by the Ministry of Finance of the
Republic of Azerbaijan
- UK Treasury bills
- France government Treasury bills
- International Bank for Reconstruction and
Development
- US Treasury bills
- Italy government Treasury bills
- Germany government Treasury bills
- BMT Nordic Investment Bank
- Germany State Agency KWF
- France State Agency SFE
- Spain government Treasury bills
- German Regional State
Promissory note from the Government
Other financial assets
- Receivables for investments disposed
- Loans to employees
- Advances received for foreign currency dealing
operations
- Other debtors
TOTAL FINANCIAL ASSETS CARRIED AT
AMORTISED COST
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31/12/2010
Carrying
Fair
amount
value

31/12/2009
Carrying
Fair
amount
value

105,849
105,849
105,207
3,657,606 3,657,606 2,882,237
189,638
189,638
191,284

105,207
2,882,237
191,284
963,499
486,126

18,810

18,810

129,998
238,260
137,077

113,811
238,260
137,077

129,998
161,269
94,058

101,440
161,269
94,058

119,778
119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740
216,472

119,778
119,699
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740
216,472

426,561
211,837

426,561
211,837

2,785
1,713

2,785
1,713

1,692

1,692

228
1,001

228
1,001

1,266

1,266

5

7,070,952 7,054,765 5,650,282

5,681,481
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31/12/2010
Carrying
Fair
amount
value

In thousands of Azerbaijani Manats
FINANCIAL LIABILITIES
5,793,219 5,793,219
Money issued in circulation
Amounts due to credit institutions
- Current accounts
704,681
704,659
- Obligatory reserves
20,860
20,860
- Repurchase transactions
5,775
5,797
- Blocked accounts
1,589
1,589
Amounts due to government organizations
- Amounts due to the Central Treasury of the Republic
of Azerbaijan
1,140,700 1,140,700
- Amounts due to the State Oil Fund of the Republic of
Azerbaijan
71,056
71,056
- Other demand deposits
42,456
42,456
Amounts due to other organisations
- Public organisations
1,347
1,347
- Other financial institutions
250
250
- Other
807
807
Debt securities issued
- Short-term notes
34,193
34,193
Amounts due to international financial institutions
- Borrowings from International Development
Association (IDA)
4,019
4,016
- Amounts due to other international financial
institutions
98
98
Liabilities on transactions with the International
Monetary Fund
- IMF current accounts
656
656
- Borrowings from the IMF
37,792
41,042
- SDR allocation
188,000
188,000
Other financial liabilities
- Amounts payable for investments securities purchased
3,619
3,619
- Advances received for the purchase of foreign
currency
222
222
- Amounts in the course of settlement
139
139
TOTAL FINANCIAL LIABILITIES CARRIED
AT AMORTISED COST

31/12/2009
Carrying
Fair
amount
Value
4,512,710

4,512,710
374,089
17,955
999

902,275

902,275

65,004
9,083

65,004
9,083

1,981
328
984

1,981
328
984

7,996

7,996

4,424

4,295

268

268

656
49,273
193,632
282
-

656
53,230
193,632
282
-

106
176

106
176

8,051,478 8,054,725 6,143,270

6,147,098
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(b) Analysis by fair value hierarchy of financial instruments carried at fair value.
For financial instruments carried at fair value, the level in the fair value hierarchy into which the fair values
are categorised are as follows:
31/12/2010

In thousands of Azerbaijani
Manats

31/12/2009

Quoted price
in an active
market
(Level 1)

Valuation
technique with
inputs observable
in markets
(Level 2)

754,707

-

434,002

-

63,164
-

117

9,315
-

2,514

817,871

117

443,317

2,514

FINANCIAL ASSETS
Trading securities
Investment securities available for
sale
Foreign exchange forward contracts
TOTAL FINANCIAL ASSETS
CARRIED AT FAIR VALUE

Quoted price
Valuation
in an active
technique with
market
inputs observable
(Level 1)
in markets (Level 2)

Management applies judgement in categorising financial instruments using the fair value hierarchy. If a fair
value measurement uses observable inputs that require significant adjustment, that measurement is a Level 3
measurement. Significance of a valuation input is assessed against the fair value measurement in its entirety.

In thousands of Azerbaijani Manats

31/12/2010
31/12/2009
Valuation
Valuation
technique with
technique with
inputs observable in inputs observable in
markets (Level 2)
markets (Level 2)

FINANCIAL LIABILITIES
- Foreign exchange forward contracts

1,437

240

TOTAL FINANCIAL LIABILITIES CARRIED AT
FAIR VALUE

1,437

240

(c) The methods and assumptions applied in determining fair values.
Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged in a current transaction between
willing parties, other than in a forced sale or liquidation, and is best evidenced by an active quoted market
price. Where quoted market prices are not available, the Bank used valuation techniques. The fair value of
floating rate instruments that are not quoted in an active market was estimated to be equal to their carrying
amount. The fair value of unquoted fixed interest rate instruments was estimated based on estimated future
cash flows expected to be received discounted at current interest rates for new instruments with similar credit
risk and remaining maturity. When determining fair values of foreign exchange forward contracts using a
valuation technique, the management assumed that foreign exchange rate patterns would change as expected
and at the dates of settlement of the contracts they would not be significantly different from rates used as
input to valuation technique.

272

Independent auditor’s repotr

Discount rates used depend on currency, maturity of the instrument and credit risk of the counterparty and
were as follows:

Cash and cash equivalents
- Placements with non-resident credit institutions
Trading securities
- Corporate bonds
- US Treasury notes
- Notes issued by international financial institutions
- Agency notes
- UK Treasury notes
- Government bonds
- Regional authority notes
- Mortgage-backed securities
Loans to local banks
- Loans under government guarantee
- Refinancing loans
- Lender of last resort loans
Special Drawing Rights holdings with the IMF
Investment securities
- Bonds issued by the Ministry of Finance of the
Republic of –Azerbaijan
- UK Treasury bills
- France government Treasury bills
- International Bank for Reconstruction and
Development
- US Treasury bills
- Italy government Treasury bills
- Germany government Treasury bills
- BMT Nordic Investment Bank
- Germany State Agency KWF
- France State Agency SFE
- Spain government Treasury bills
- German Regional State
- Azerbaijan Mortgage Fund
Promissory note from the Government
Other financial assets
- Loans to employees
Debt securities in issue
Amounts due to International financial institutions
- Borrowings from International Development
Association (IDA)
- Amounts due to other international financial
institutions
Liabilities on transactions with the International
Monetary Fund

31/12/2010

31/12/2009

0.11% - 0.35% p.a.

0.18 % - 0.5% p.a.

0.36% - 5.25% p.a.
0.3% - 5.4% p.a.
0.38% - 4.88% p.a.
0.8% - 4.9% p.a.
3 month LIBOR,
3 month LIBOR+
2% - 5% p.a.
0.75%, 02% - 6.5% p.a.
0.49% - 5.35% p.a.
2.25% - 9% p.a.
9% p.a.
3 month – LIBOR –
0.03% - 6.5% p.a.
0.05%, 0.73% - 6.5% p.a.
0.73% p.a.
5.50% - 6.50% p.a.
0.3% - 6.5% p.a.
3% - 4% p.a.
2% - 4% p.a.
2% p.a.
0.22% - 0.4%p.a.

3% - 4% p.a.
2% - 4% p.a.
2% p.a.
0.22 % - 0. 4% p.a.

0.15% - 2% p.a.

0.2% - 0.3% p.a.

0% -5.13% p.a.
0.56% - 0.63% p.a.

0.4% - 0.6% p.a.
0.2% - 0.3% p.a.

0.85% p.a.
0% - 0.88% p.a.
6% p.a.
0.56% p.a.
3.88% p.a.
4% p.a.
2% p.a.
3.38% p.a.
4.13% p.a.
3% - 3.25% p.a.

0.1% - 6.5% p.a.
3% p.a.

2% p.a.

2% p.a.

11% p.a.

11% p.a.

1.42% - 2.16% p.a.

1.0% p.a.

1% p.a.

1.0% p.a.

1% p.a.

1.0% p.a.

0.5% p.a.

0.5% p.a.
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32. Presentation of Financial Instruments by Measurement Category
For the purposes of measurement, IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement, classifies
financial assets into the following categories: (a) loans and receivables; (b) available-for-sale financial assets;
(c) financial assets held to maturity and (d) financial assets at fair value through profit or loss (“FVTPL”).
Financial assets at fair value through profit or loss have two subcategories: (i) assets designated as such upon
initial recognition, and (ii) those classified as held for trading. The following table provides a reconciliation
of financial assets with these measurement categories as of 31 December 2010:
Loans and
receivables

Availablefor-sale
assets

Trading
assets

Held to
maturity

Total

ASSETS
Cash and cash equivalents
Special Drawing Rights with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Other financial assets

3,763,455
189,638
1,912,718
170,002
216,472
5,727

23,160
-

754,707
117

852,944
-

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
5,844

TOTAL FINANCIAL ASSETS

6,258,012

23,160

754,824

852,944

7,888,940

In thousands of Azerbaijani Manats

The following table provides a reconciliation of financial assets with the measurement categories at
31 December 2009:
In thousands of Azerbaijani Manats

Loans and
receivables

AvailableTrading
for-sale
assets
assets

Held to
maturity

Total

ASSETS
Cash and cash equivalents
Special Drawing Rights with the IMF
Trading securities
Loans to local banks
Investment securities
Promissory note from the Government
Other financial assets

2,987,444
191,284
1,444,873
129,998
211,837
2,958

9,315
-

434,002
2,514

681,888
-

2,987,444
191,284
434,002
1,444,873
821,201
211,837
5,472

TOTAL FINANCIAL ASSETS

4,968,394

9,315

436,516

681,888

6,096,113

As of 31 December 2010 and 31 December 2009 all of the Bank’s financial liabilities except for derivatives
were carried at amortised cost. Derivatives belong to the fair value through profit or loss measurement
category.
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33. Related Party Transactions
Parties are generally considered to be related if the parties are directly or indirectly under common control or
one party has the ability to control the other party or can exercise significant influence over the other party in
making financial or operational decisions. In considering each possible related party relationship, attention is
directed to the substance of the relationship, not merely the legal form.
Related parties may enter into transactions which unrelated parties might not, and transactions between
related parties may not be effected on the same terms, conditions and amounts as transactions between
unrelated parties.
As disclosed in the Note 0, the Bank early adopted amendment to IAS 24, Related Party Disclosures and
used exemption for disclosure of immaterial balances and transactions with government-related entities.
“Other related parties” represent the Azerbaijan Mortgage Fund (“AMF”) and the Financial Monitoring
Service (“FMS”). The Bank acts as supervisor of these entities as mandated by law, but it has no title over
their assets and liabilities, has no share ownership and rights over their economic benefits arising from their
activities. Refer to Note 0.
At 31 December 2010 and 31 December 2009, the outstanding balances with related parties were as follows:
31/12/2010

In thousands of Azerbaijani
Manats
Loans and advances
(contractual interest rate: 3 11% p.a.)

Government
of
Azerbaijan
Key
and
management
personnel
Government
controlled
entities

31/12/2009
Government
of Azerbaijan
Other
Key
and
related
management
Government
parties
personnel
controlled
entities

Other
related
parties

1,045,371

51

-

1,041,821

52

-

Impairment provisions for
loans and advances

(1,619)

(1)

-

-

(1)

-

Investment securities
(contractual interest rate:
0.15 – 2.00% p.a.)

174,297

-

23,160

134,293

-

9,315

Impairment provisions for
investment securities

(4,295)

-

-

(4,295)

-

-

Promissory note from the
Government

216,472

-

-

211,837

-

-

-

-

892

-

-

-

103,887

-

-

7,025

-

-

1,252,325

-

1,887

976,362

-

-

Other assets
Amounts due to credit
institutions (non-interest
bearing)
Amounts due to government
organisations (non-interest
bearing)
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31/12/2010

In thousands of Azerbaijani
Manats

31/12/2009

Government
of
Azerbaijan
Key
and
management
Government
personnel
controlled
entities

Government
of Azerbaijan
Other
Key
and
related
management
Government
parties
personnel
controlled
entities

Other
related
parties

Amounts due to other
organisations (non-interest
bearing)

-

-

-

2,380

-

-

Liabilities on transactions
with the International
Monetary Fund (contractual
interest rate: 0. 5% p.a.)

225,792

-

-

242,905

-

-

Amounts due to international
financial institutions
(contractual interest rate:
1.0% p.a.)

4,019

-

-

4,424

-

-

The income and expense items with related parties for 2010 and 2009 were as follows:
2010

2009

Government
of Azerbaijan
Key
and
management
Government
personnel
In thousands of Azerbaijani controlled
entities

Government
of
Azerbaijan
Key
and
management
personnel
Government
controlled
entities

Other
related
parties

Manats

Interest income on loans
and advances

Other
related
parties

31,472

3

-

10,059

5

-

864

-

331

286

-

13

Interest income on
promissory note from the
Government

4,635

-

-

2,320

-

-

Provision for loan
impairment

1,619

-

-

-

-

-

-

-

1,658

-

-

13,250

Interest income on
investment securities

Administrative and other
operating expenses
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Key management compensation is presented below:
2010

2009

Expense

Accrued
liability

Expense

Accrued
liability

Short-term benefits:
- Salaries

627

-

577

-

Total

627

-

577

-

In thousands of Azerbaijani Manats

During the year ended 31 December 2010, the Bank made a settlement of liabilities in the amount of AZN
11,445 thousand on behalf of the Government of Azerbaijan Republic (2009: AZN 14,298 thousand).
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