
 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun 

hazırlanmış Maliyyə Hesabatları və 

Müstəqil Auditorun Hesabatı 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixində bitən il üzrə 

 



 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

Səhifə 

 

Müstəqil auditorun hesabatı .................................................................................................................... 3 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat ....................................................................................................... 3 

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat ................................................................. 4 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat ................................................................................................ 5 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat ............................................................................................ 6 

 

Maliyyə hesabatları üzrə qeydlər 

 

1 Fond və onun fəaliyyəti ................................................................................................................. 7 

2 Fondun əməliyyat mühiti ............................................................................................................... 8 

3 Əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi.................................................................................................... 9 

4 Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı əhəmiyyətli ehtimallar və mülahizələr ...................................... 15 

5 Dərc olunmuş, lakin hazırda qəbul olunmamış standartlar .......................................................... 17 

6 Yenidən təqdimat və təsnifat........................................................................................................ 18 

7 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar ..................................................................................................... 18 

8 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri ......................................................................................... 19 

9 Banklarda olan depozitlər ............................................................................................................ 20 

10 Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər ......................................................................................... 21 

11 Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər ................................................................................... 26 

12 Digər aktivlər ............................................................................................................................... 26 

13 Dövlət büdcəsindən ayrılmış subsidiyalar üzrə öhdəliklər .......................................................... 26 

14 Digər öhdəliklər ........................................................................................................................... 27 

15 Nizamnamə kapitalı ..................................................................................................................... 27 

16 Dövlət büdcəsindən ayırmalar ..................................................................................................... 27 

17 Faiz gəliri ..................................................................................................................................... 27 

18 Digər əməliyyat gəlirləri .............................................................................................................. 28 

19 Əməliyyat xərcləri ....................................................................................................................... 28 

20 Mənfəət vergisi xərci ................................................................................................................... 28 

21 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi ............................................................................................... 29 

22 Təəhhüdlər və şərti öhdəliklər ..................................................................................................... 36 

23 Ədalətli dəyər haqqında açıqlamalar............................................................................................ 36 

24 Maliyyə alətlərinin qiymətləndirmə kateqoriyaları üzrə təqdim edilməsi ................................... 37 

25 Hesabat dövründən sonrakı hadisələr .......................................................................................... 38 

 

 

 

 















AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
   

31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
 (Əksi göstərilmədiyi hallarda məbləğlər min Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir) 

 

 

7 

1 FOND VƏ ONUN FƏALİYYƏTİ 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (“Fond”) Azərbaycan Respublikasında 

sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi həyata keçirən maliyyə qurumlarından biridir. Fondun məqsədi 

əhalinin məşğulluq fəaliyyətini artırmaq və onlara maliyyə dəstəyini təmin etməklə, Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlara güzəştli kreditlər verməkdən ibarətdir. Sahibkarlığın inkişafına dəstək 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunda innovativ texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal 

və emal müəssisələrinin yaradılması, ixrac əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi, real sektora investisiya 

qoyuluşlarının sürətləndirilməsi və özəl sektorda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin maliyyə 

resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

“Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

haqqında” 31 iyul 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondu ləğv edilərək, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi 

şəxsi yaradılmışdır. Yeni qaydaların tətbiqi sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxışının, eləcə də 

qeyri-neft istehsalının və ixracının genişlənməsinə, istehsal xərclərinin azalmasına, məhsulun maya 

dəyərinin aşağı düşməsinə, yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına, özəl bölmənin dövlət dəstək 

mexanizmlərindən daha geniş istifadəsinə imkan yaradacaqdır. 

Fondun fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf prioritetlərinə və uzunmüddətli 

məqsədlərinə uyğun olaraq nizamlamaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 iyul 2018-

ci il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi” və 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası” təsdiq 

edilmişdir. Qaydaya əsasən Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən olunmuş meyarlara uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən lisenziya verilmiş bütün banklar və bank 

olmayan kredit təşkilatları müvəkkil kredit təşkilatı kimi güzəştli kreditlərin verilməsində iştirak edə bilər.  

Fondun əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

• Fondun vəsaitləri hesabına Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının prioritet 

istiqamətləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrini qanunvericiliyə uyğun 

maliyyələşdirmək; 

• Fonda maliyyə ehtiyatlarının cəlb olunması üçün tədbirlər görmək, o cümlədən maliyyə 

bazarlarından kreditlərin cəlb olunması barədə danışıqlar aparmaq və təkliflər vermək; 

• Fonda sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi üçün verilmiş vəsaitlərin səmərəli və təyinatı 

üzrə istifadə olunmasını təmin etmək; 

• Fondun vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək investisiya layihələrinin ekspertizasını həyata 

keçirmək; 

• Sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş dövlət proqramlarından irəli gələn investisiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsinə üstünlük vermək; 

• Sahibkarlığın inkişafını, yeni iş yerlərinin yaradılmasını təmin edən sahə və regional proqramların 

işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

• Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin alınması üçün investisiya layihələrinin tərtib olunmasına 

dair minimal tələbləri və investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə meyarlarını müəyyən etmək; 

• Kreditlərin öz təyinatına uyğun istifadə olunmasına nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlərin 

keçirilməsi qaydalarını müəyyən etmək; 
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• Sahibkarlıq subyektlərinə zəruri olan hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların toplanmasına və 

yayılmasına, bazar konyunkturunun öyrənilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı proqramların və 

investisiya layihələrinin işlənib hazırlanmasına kömək etmək; 

• Sahibkarlıq subyektləri üçün kadrların hazırlanmasına və onların ixtisaslarının artırılmasına dəstək 

vermək; 

• Sahibkarlıq subyektlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin genişləndirilməsinə yardım etmək; 

• Ölkədə sahibkarlığın bazar infrastrukturlarının formalaşmasına və inkişafına kömək göstərmək; 

• Sahibkarlıq subyektləri üçün zəruri elmi-texniki biliklərin və yeniliklərin təbliğinə kömək etmək. 

• Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər vəzifələri həyata keçirmək. 

Fondun təsdiqlənmiş Nizamnaməsinə uyğun olaraq, Fondun əsas fəaliyyətini həyata keçirmək üçün 

aşağıdakı mənbələr Fondun vəsaitlərini formalaşdıra bilər:  

• Azərbaycan  Respublikasının dövlət büdcəsinin təxsisatları; 

• Fondun fəaliyyətindən əldə olunan daxilolmalar, o cümlədən verilmiş güzəştli kreditlər üzrə əsas 

borc, faiz, cərimə və komisyon haqqı üzrə ödənişlər; 

• Yerli və xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən könüllü verilən ianələr; 

• Xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilən yardımlar, qrantlar, yerli və xarici 

maliyyə bazarlarından qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq dövlət tərəfindən alınmış kreditlər; 

və 

• Qanunvericilikdə  nəzərdə tutulan digər mənbələr. 

Fondun hüquqi və faktiki ünvanı. Fondun baş ofisi Azərbaycan Respublikası, Bakı AZ1122, Şərifzadə 

küçəsi 172 ünvanda yerləşir. 31 dekabr 2020-ci il tarixinə Fondun 83 nəfər işçisi var (2019: 78 nəfər). 

 

2 FONDUN ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ 

Fondun fəaliyyəti əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşir. Beləliklə,Fond inkişafda olan 

bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə bazarlarında 

fəaliyyətlə bağlı risklərə məruz qalır. Hüquqi, vergi və normativ baza və rejimlərin inkişafı davam edir, 

lakin onların müddəalarının həm fərqli şərh olunması, həm də tez-tez dəyişdirilməsi müşahidə olunur. 

Bütün bunların və sair hüquqi və vergi maneələri nəticəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

müəssisələr müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Bununla yanaşı, Azərbaycan manatının son zamanlarda 

kəskin ucuzlaşması və dünya bazarında neftin qiymətinin davamlı şəkildə aşağı olması biznes mühitində 

qeyri-müəyyənlik səviyyəsini artırmışdır. 

Maliyyə hesabatlarında Azərbaycandakı biznes mühitinin Fondun fəaliyyətinə və maliyyə vəziyyətinə 

təsiri Fond rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilir. Gələcəkdə biznes mühiti rəhbərliyin cari 

qiymətləndirməsindən fərqlənə bilər. 

2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Vuhan şəhərində ilk dəfə olaraq yeni növ koronavirus xəstəliyi 

(“COVID-19”) qeydə alınmışdır. Dörd aydan sonra, 11 mart 2020-ci il tarixində Dünya Səhiyyə Təşkilatı 

COVID-19 virusunu pandemiya elan etmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, bir sıra ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycan Respublikasında da 2020-ci ilin aprel ayından başlayaraq xüsusi karantin rejiminin tətbiqi, 
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dövlət əhəmiyyətli fəaliyyət sahələri ilə məşğul olan müəssisələr istisna edilməklə, əksər kommersiya 

şirkətlərinin fəaliyyətinin dondurulmasına səbəb olmuşdur. 

Fond dövlət əhəmiyyətli fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olan müəssisələr siyahısında olduğu üçün xüsusi 

rejimin tətbiqi onun fəaliyyətində əhəmiyyətli məşdudlaşdırmalarla nəticələnməmişdir. Lakin buna 

baxmayaraq, COVID-19-un Fondun əməliyyat və maliyyə nəticələrinə təsiri pandemiyanın davam etmə 

müddəti, yayılması və intensivliyi kimi gələcək hadisələrdən asılıdır ki, bu hadisələrin 

proqnozlaşdırılmasında qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Beləki, pandemiyanın kəskin beynəlxalq səhiyyə 

krizisi kimi inkişafının davam etməsi Fondun fəaliyyətinə, əməliyyatlarının nəticələrinə, maliyyə 

vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin axınına əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər. 

Beynəlxalq kredit reytinq agentlikləri mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının kredit reytinqini 

qiymətləndirirlər. Fitch və S&P Azərbaycan Respublikasının reytinqini “BB+” olaraq 

qiymətləndirmişdir. Moody’s Investors Service, ölkə üçün “Ba2” kredit reytinqini təyin etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının gələcək iqtisadi inkişafı əsasən Hökumətin vergi, hüquq, tənzimləyici və 

siyasi islahatlarla birlikdə həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və pul tədbirlərinin səmərəliliyindən asılıdır. 

Rəhbərlik, Fondun fəaliyyətinə təsir göstərəcək iqtisadi mühitdəki bütün islahatları və nəticədə onların, 

Fondun maliyyə vəziyyətinə necə təsir göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaq iqtidarında deyil.  

Azərbaycan manatı 2020-ci il ərzində sabit qalmışdır. Lakin, gələcək dövrdə məzənnə üzrə qeyri-

müəyyənlik və bank sisteminin davam edən həssaslığı görülən tədbirlərin real iqtisadiyyata ötürülməsinə 

mane olur. 

Beynəlxalq kredit agentliyi olan Standard & Poor’s, 2021-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanın xarici və 

yerli valyuta üzrə uzunmüddətli və qısamüddətli suveren kredit reytinqini “BB+/B” dərəcəsində 

təsdiqləmişdir. 

 

3 ƏSAS UÇOT PRİNSİPLƏRİNİN XÜLASƏSİ 

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsas prinsipləri. Hazırkı maliyyə hesabatları Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq hazırlanmışdır. Fondun maliyyə 

hesabatlarında hesabat tarixi 31 dekabr tarixidir. 

Qeyd olunan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən əsas uçot prinsipləri aşağıda 

göstərilir.  

Maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun olaraq hazırlanması bəzi əhəmiyyətli uçot təxminlərinin 

istifadəsini tələb edir. Bundan əlavə, uçot siyasətini tətbiq edərkən rəhbərlik öz mülahizələrini irəli 

sürməlidir. Daha yüksək mülahizə tələb edən və ya mürəkkəb olan sahələr, həmçinin maliyyə 

hesabatlarının hazırlanması üçün ehtimal və təxminlərin əhəmiyyətli olduğu sahələr Qeyd 4-də açıqlanır. 

Təqdimat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarında, başqa cür qeyd edilmədiyi halda, bütün məbləğlər 

Azərbaycan manatı (“AZN”) ilə ifadə edilmişdir. 

Maliyyə alətləri - əsas qiymətləndirmə üsulları. Maliyyə aləti Fondun maliyyə aktivinin və digər tərəfin 

maliyyə öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan hər hansı müqavilədir. 

Ədalətli dəyər qiymətləndirmə tarixində bazar iştirakçıları arasında könüllü şəkildə əməliyyat həyata 

keçirilərkən aktivi satmaq üçün alınacaq və öhdəliyi ötürərkən ödəniləcək dəyərdir. Ədalətli dəyər ən 

yaxşı olaraq fəal bazarda alınıb satıla bilən qiymət ilə təsdiqlənir. Fəal bazar qiymətlər haqqında davamlı 

olaraq məlumat əldə etmək üçün aktiv və öhdəliklər üzrə əməliyyatların kifayət qədər tez müddətdə və 

həcmdə həyata keçirildiyi bazardır. 
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Fəal bazarda alınıb satılan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri ayrı-ayrı aktiv və ya öhdəliklərin bazar 

qiymətinin müəssisənin istifadəsində olan aktiv və ya öhdəliklərin miqdarına hasili nəticəsində alınan 

məbləğ kimi ölçülür.  

Bu hal hətta bazarın normal gündəlik ticarət dövriyyəsi müəssisənin istifadəsində olan aktiv və 

öhdəliklərin qarşılanması üçün kifayət qədər olmadıqda və bir əməliyyat üzrə mövqelərin satılması üçün 

sifarişlərin yerləşdirilməsi bazar qiymətinə təsir etdikdə baş verir. 

Əməliyyatın qiyməti haqqında bazar məlumatı olmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən 

etmək üçün pul axınlarının diskontlaşdırılması modelindən, həmçinin bazar şərtləri ilə həyata keçirilən 

analoji əməliyyatlar haqqında məlumatlara və ya investisiya olunan müəssisələrin cari dəyərinə əsaslanan 

modellərdən istifadə edilir.  

Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi nəticələri aşağıda göstərildiyi kimi ədalətli dəyər iyerarxiyasının 

səviyələrinə görə təhlil edilir: (i) 1-ci Səviyyəyə oxşar aktivlər və ya öhdəliklər üçün aktiv bazarlarda 

kotirovka olunan (düzəliş edilməyən) qiymətlər ilə qiymətləndirmələr aiddir, (ii) 2-ci Səviyyəyə aktiv və 

ya öhdəlik üçün birbaşa (yəni, qiymətlər) və ya dolayısı ilə (yəni, qiymətlər əsasında hesablananlar) 

müşahidə edilə bilən əhəmiyyətli ilkin məlumatların istifadə edildiyi qiymətləndirmə üsulları ilə 

qiymətləndirmələr aiddir (iii) 3-cü Səviyyəyə aid olan qiymətləndirmələr yalnız müşahidə oluna bilən 

bazar məlumatlarına əsaslanmır (yəni, qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli həcmdə müşahidə oluna 

bilməyən ilkin məlumatlar tələb edilir). Ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələri arasında köçürmələr 

hesabat dövrünün sonunda baş vermiş hesab edilir. Ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələri arasında 

köçürmələr hesabat dövrünün sonunda baş vermiş hesab edilir. 

Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı, buraxılması və ya 

satışı ilə əlaqəlidir. Əlavə xərc əməliyyat 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. Əməliyyat 

xərclərinə borc öhdəlikləri üzrə mükafat və ya diskontlar, maliyyələşdirmə xərcləri, daxili inzibati və ya 

saxlama xərcləri daxil edilmir.  

Amortizasiya olunmuş dəyər (AC) əsas məbləğ üzrə ödənişlərin çıxılmasından və hesablanmış faizlərin 

əlavə edilməsindən, maliyyə aktivləri üçün isə gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyatın çıxılmasından 

sonra maliyyə alətinin ilkin tanınma zamanı qeydə alınan dəyəridir.  

Hesablanmış faizlərə ilkin tanınma zamanı təxirə salınmış əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz dərəcəsi 

metodundan istifadə etməklə ödənilməli məbləğ 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 (o cümlədən təqdim olunma zamanı təxirə salınmış 

komissiyalar, əgər varsa) ayrıca göstərilmir və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda müvafiq 

maddələrin balans dəyərində əks olunur. 

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 gələcək pul ödənişləri və ya daxilolmalarını (kreditlər üzrə gələcək zərərlər istisna olmaqla) 

maliyyə alətinin fəaliyyət müddəti və ya daha qısa müddət ərzində maliyyə alətinin ümumi balans 

dəyərinə diskontlaşdıran dərəcədir.  
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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. Belə 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. Maliyyə aktivləri ilkin olaraq tanındığı zaman, onlar müvafiq olaraq, 

aşağıdakı kateqoriyalardan birində təsnifləşdirilir: (1) mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərdə tanınan 

maliyyə aktivləri (“FVTPL”), (2) digər məcmu gəlirlərdə ədalətli dəyərdə tanınan maliyyə aktivləri 

(“FVTOCI”), yaxud (3) amortizasiya edilmiş dəyərdə (“AC”) qeyd edilmiş maliyyə aktivləri. 

FVTPL kateqoriyasında ölçülən maliyyə alətləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanınır. Bütün digər maliyyə 

alətləri əməliyyat xərcləri də daxil olmaqla, ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanınır. İlkin tanınma zamanı 

ədalətli dəyər ən yaxşı olaraq əməliyyat qiyməti ilə təsdiqlənir. İlkin tanınma zamanı gəlir və ya zərər 

yalnız ədalətli dəyər ilə əməliyyat qiyməti arasında fərq olduqda qeydə alınır.  

Əməliyyat qiyməti eyni maliyyə aləti ilə aparılan digər müşahidə oluna bilən cari bazar əməliyyatları və 

ya əsas məlumat kimi yalnız müşahidə edilə bilən bazarların məlumatlarını istifadə edən qiymətləndirmə 

modeli ilə təsdiqlənir. İlkin tanınmadan sonra amortizasiya olunmuş dəyərdə qiymətləndirilən maliyyə 

aktivləri üzrə gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyat tanınır. 

Qanunvericilik və ya ümumi qəbul edilmiş bazar qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təchiz 

olunması nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin bütün digər alış və satışları (“standart şərtlər” əsasında alış 

və satışlar), Fondun maliyyə aktivini almaq və ya satmaq öhdəliyini qəbul etdiyi əməliyyat tarixində 

qeydə alınır. Alış üzrə bütün digər əməliyyatlar Fondun həmin maliyyə aləti üzrə müqavilə tərəfi olduğu 

halda tanınır. 

Maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə qiymətləndirilməsi: qiymətləndirmə 

kateqoriyaları. Fond maliyyə aktivlərini aşağıdakı kateqoriyalarda təsnifləşdirir: FVTPL, FVOCI və AC. 

Borc maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə ölçülməsi: (i) müvafiq aktivlər portfelinin 

idarə olunması üçün Fondun biznes modelindən və (ii) aktiv üzrə pul axınlarının xüsusiyyətindən asılıdır. 

Maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə qiymətləndirilməsi: biznes model. Biznes 

model Fondun pul axınları əldə etməsi məqsədilə portfelin idarə edilməsi üçün istifadə etdiyi metodu əks 

etdirir və Fondun məqsədinin: (i) aktivlərdən yalnız müqavilə üzrə pul axınlarının əldə edilməsi 

(“müqavilə üzrə pul axınlarının əldə edilməsi üçün aktivin saxlanılması”) və ya (ii) müqavilədə nəzərdə 

tutulan və aktivlərin satışından yaranan pul axınlarının əldə edilməsi (“müqavilə üzrə pul axınlarının əldə 

edilməsi və maliyyə aktivlərinin satılması üçün aktivlərin saxlanılması”) olub-olmadığını müəyyən edir. 

(i) və (ii) bəndlər tətbiq edilmədikdə, maliyyə aktivləri “digər” biznes modellərə aid edilir və FVTPL 

kateqoriyasında ölçülür. 

Biznes model qiymətləndirmə tarixində mövcud olan portfel üzrə müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq 

üçün Fondun həyata keçirməyi planlaşdırdığı fəaliyyətə dair bütün müvafiq sübutlar əsasında aktivlər 

qrupu (portfel səviyyəsində) üçün müəyyən edilir. Biznes modelin müəyyən edilməsi zamanı Fondun 

nəzərə aldığı amillərə portfelin məqsədi və tərkibi, müvafiq aktivlər üzrə pul axınlarının əldə edilməsi ilə 

bağlı keçmiş təcrübə, risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üzrə yanaşmalar və aktivlər üzrə 

gəlirliliyin qiymətləndirilməsi üsulları daxildir. Fondun öz maliyyə aktivləri üçün biznes modellərin 
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müəyyən edilməsi zamanı istifadə etdiyi əsas mülahizələr Qeyd 4-də göstərilir. 

Maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə qiymətləndirilməsi: pul axınlarının 

xüsusiyyətləri. Biznes model müqavilə üzrə pul axınlarının əldə edilməsi və ya müqavilə üzrə pul 

axınlarının əldə edilməsi və maliyyə aktivlərinin satılması üçün aktivlərin saxlanılmasını nəzərdə 

tutduqda, Fond pul axınlarının yalnız əsas borc və faiz ödənişlərindən ibarət olub-olmadığını 

qiymətləndirir (SPPI təhlili).  

Belə bir qiymətləndirmə apararkən Fond müqavilə üzrə pul axınlarının əsas kredit razılaşmasının 

şərtlərinə uyğun olub-olmadığını, yəni faizlərə yalnız kredit riski üzrə ödənişlərin daxil olmasını, pulun 

zaman dəyərini, əsas kredit razılaşmasının digər risklərini və mənfəət marjasını nəzərə alır.  

Müqavilə şərtləri əsas kredit sazişinin şərtlərinə uyğun olmayan riskə və ya dəyişkənliyə məruz qalmanı 

nəzərdə tutduqda, müvafiq maliyyə aktivi FVTPL kateqoriyasında təsnifləşdirilir və qiymətləndirilir. 

SPPI təhlili aktivin ilkin tanınması zamanı həyata keçirilir və sonradan yenidən qiymətləndirilmir. Fondun 

öz maliyyə aktivləri üçün SPPI təhlili həyata keçirdiyi zaman istifadə etdiyi əsas mülahizələr Qeyd 4-də 

göstərilir. 

Maliyyə aktivlərinin yenidən təsnifləşdirilməsi. Maliyyə aktivlərinin idarə edilməsi üzrə biznes model 

tam dəyişdirildikdə, bütün maliyyə alətləri yenidən təsnifləşdirilir. Aktivlərin yenidən təsnifləşdirilməsi 

perspektiv qaydada - biznes modeldəki dəyişiklikdən sonrakı ilk hesabat dövrünün əvvəlindən tətbiq 

edilir. Fond cari və müqayisəli dövr ərzində öz biznes modelini dəyişdirməmiş və maliyyə aktivlərini 

yenidən təsnifləşdirməmişdir. 

Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi: gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyat. Fond amortizasiya 

olunmuş dəyərdə qiymətləndirilən kredit portfeli və maliyyə alətləri üzrə gözlənilən kredit zərərlərini 

(ECL) proqnozlar əsasında qiymətləndirir. Fond hər bir hesabat tarixində maliyyə aktivləri üzrə 

gözlənilən kredit zərərlərini qiymətləndirir və kredit zərərləri üçün ehtiyatı tanıyır. Gözlənilən kredit 

zərərlərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakıları özündə əks etdirir: (i) bir sıra mümkün nəticələrin 

qiymətləndirilməsi yolu ilə müəyyən edilmiş obyektiv və ehtimal ilə ölçülmüş məbləğ, (ii) pulun zaman 

dəyəri və (iii) hesabat tarixində keçmiş hadisələr, cari şərtlər və proqnozlaşdırılan gələcək iqtisadi 

vəziyyət haqqında artıq xərc çəkmədən və ya çalışmadan əldə edilə bilən əsaslandırılmış və təsdiqlənmiş 

məlumat. 

Amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən borc alətləri gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyat çıxılmaqla, 

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda göstərilir. Kredit öhdəlikləri və maliyyə zəmanətləri üzrə 

gözlənilən kredit zərərləri üçün maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda öhdəliyin tərkibində ayrıca ehtiyat 

tanınır. FVOCI kateqoriyasında qiymətləndirilən borc alətlərinin amortizasiya olunmuş dəyərində 

dəyişikliklər gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyat çıxılmaqla mənfəət və ya zərərdə tanınır. Balans 

dəyərindəki digər dəyişikliklər sair məcmu gəlirlərdə FVOCI kateqoriyasında qiymətləndirilən borc 

alətləri üzrə “zərər çıxılmaqla gəlir” kimi tanınır. 

Fond maliyyə aktivlərinin ilkin tanınmasından etibarən kredit keyfiyyətindəki dəyişikliklərə əsaslanaraq 

üç mərhələli dəyərsizləşmə modeli tətbiq edir.  

İlkin tanınma zamanı dəyərsizləşməmiş maliyyə aləti 1-ci Mərhələyə təsnifləşdirilir. 1-ci Mərhələdə 

maliyyə aktivləri üzrə gözlənilən kredit zərərləri növbəti 12 ay ərzində və ya müqavilədə nəzərdə tutulan 

ödəniş tarixinə qədər (12 ay bitənə qədər) baş verə bilən defolt hadisələri nəticəsində yaranmış bütöv 

müddət üçün gözlənilən kredit zərərləri ("12 aylıq gözlənilən kredit zərəri") məbləğində qiymətləndirilir.  

Fond ilkin tanınma vaxtından etibarən kredit riskində əhəmiyyətli dərəcədə artımın (“SICR”) baş 

verdiyini müəyyən edərsə, aktiv 2-ci Mərhələyə köçürülür və həmin aktiv üzrə gözlənilən kredit zərərləri 
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bütöv müddət üçün gözlənilən kredit zərərləri əsasında, yəni müqavilədə göstərilən ödəmə tarixinə qədər, 

lakin gözlənilən hər hansı qabaqcadan ödənişləri nəzərə almaqla ("bütöv müddət üçün gözlənilən kredit 

zərərləri") qiymətləndirilir. Kredit riskində əhəmiyyətli dərəcədə artımın baş verməsinin Fond tərəfindən 

müəyyən edilməsi qaydası Qeyd 4-də təqdim edilir. Fond maliyyə aktivinin dəyərsizləşməsini müəyyən 

edərsə aktiv 3-cü Mərhələyə köçürülür və həmin aktiv üzrə gözlənilən kredit zərərləri bütöv müddət üçün 

gözlənilən kredit zərərləri kimi qiymətləndirilir. Qeyd 21-də gözlənilən kredit zərərlərinin 

qiymətləndirilməsində istifadə edilən ilkin məlumatlar, fərziyyələr və hesablama üsulları haqqında 

məlumat, eləcə də Fond tərəfindən proqnoz məlumatların gözlənilən kredit zərərləri modellərinə daxil 

edilməsi qaydası göstərilir. 

Maliyyə aktivlərinin silinməsi. Maliyyə aktivlərini bərpa etmək üçün Fondun bütün praktiki imkanları 

tükəndikdə və Fond belə aktivlərin bərpasına dair gözləntilərin əsaslandırılmadığı qənaətinə gəldikdə, 

maliyyə aktivləri tam və ya qismən silinir. Aktivlərin silinməsi tanınmanın dayandırılmasını əks etdirir.  

Fond müqaviləyə əsasən ödənilməli məbləğləri bərpa etməyə cəhd etdikdə, lakin həmin məbləğlərin 

bərpası ilə bağlı əsaslandırılmış gözləntiləri olmadıqda, barəsində hələ də məcburi bərpa tədbirləri görülən 

maliyyə aktivlərini silə bilər. 

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması. Fodn 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) Fond 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. 

Qarşı tərəf satışa məhdudiyyətlər qoymadan aktivi tam olaraq əlaqəli olmayan üçüncü tərəfə satmaq 

imkanına malik olmadıqda nəzarəti özündə saxlayır. 

Maliyyə öhdəliklərinin qiymətləndirilmə kateqoriyaları. Maliyyə öhdəlikləri aşağıdakılar istisna 

olmaqla, sonradan amortizasiya olunmuş dəyərdə təsnifləşdirilir: (i) FVTPL kateqoriyasında 

qiymətləndirilən maliyyə öhdəlikləri və; (ii) maliyyə zəmanəti müqavilələri və kredit öhdəlikləri. 

Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması. Maliyyə öhdəliyinin tanınması müqavilə üzrə 

öhdəlik icra edildikdə və yaxud ləğv edildikdə və ya icra müddəti başa çatdıqda dayandırılır. 

Mövcud maliyyə öhdəliyi eyni kreditor tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan şərtlərlə mübadilə 

edildikdə və ya mövcud öhdəliyin şərtləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirildikdə, belə mübadilə və ya 

dəyişiklik ilkin öhdəliyin tanınmasının dayandırılması və yeni öhdəliyin tanınması kimi uçota alınır və 

müvafiq balans dəyərləri üzrə fərqlər cari ilin mənfəəti kimi tanınır.  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri pul vəsaitlərinin 

əvvəlcədən məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin cüzi dəyişməsi kimi riskə məruz qalan 

qısamüddətli qoyuluşlardır. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə milli valyutada olan nağd pul və 

müxbir hesablar üzrə məhdudiyyət qoyulmamış vəsaitlər daxildir. Verilmə tarixində istifadəsi üç aydan 

çox müddətə məhdudiyyət qoyulmuş vəsaitlər maliyyə vəziyyəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 

hesabatlarda pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə aid edilmir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

aşağıdakı səbəblərə görə amortizasiya olunmuş dəyərlə qeydə alınır: (i) müqavilə üzrə nağd pul axınlarını 

əldə etmək məqsədilə saxlanılır və həmin nağd pul axınları yalnız əsas borc və faiz ödənişlərindən 

ibarətdir, və (ii) FVTPL kateqoriyasında qiymətləndirilmir. 
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Mənfəət vergisi. Hazırki maliyyə hesabatlarında mənfəət vergisi qüvvədə olan və ya hesabat dövrünün 

sonuna qüvvəyə minmiş qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq əks etdirilir. Mənfəət vergisi xərci il 

üzrə mənfəət və  ya zərərdə tanınır. 

Qeyri-maddi aktivlər. Fondun qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı istifadə müddətinə malik olmaqla 

əsasən kapitallaşdırılmış proqram təminatından ibarətdir.  

Proqram təminatı üzrə əldə edilmiş lisenziyalar həmin proqram təminatının alınması və tətbiq edilməsi 

üçün çəkilmiş xərclərin əsasında kapitallaşdırılır. Proqram təminatı ilə bağlı bütün digər xərclər (məs, 

texniki dəstək xərcləri) çəkildiyi zaman xərcə silinir. Kapitallaşdırılmış qeyri-maddi aktivlər təxmin 

edilən faydalı istifadə müddəti (10 il) ərzində düz xətt metodu ilə amortizasiya olunur. 

Əmlak və avadanlıqlar. Əmlak və avadanlıqlar yığılmış amortizasiya və ehtiyac yaranarsa dəyərsizləşmə 

üzrə ehtiyat çıxılmaqla, ilkin dəyərdə uçota alınır.  

Kiçik həcmli təmir və texniki dəstək xərcləri yarandığı dövrdə xərcə silinir. Əmlak və avadanlıqların əsas 

hissələrinin əvəz edilməsi xərcləri kapitallaşdırılır və əvəz edilmiş hissələr balansdan silinir. 

Rəhbərlik hər bir hesabat dövrünün sonunda əmlak və avadanlıqlar üzrə dəyərsizləşmə əlamətlərini təhlil 

edir. Əgər belə əlamətlər mövcud olarsa, rəhbərlik bərpa edilə bilən dəyəri təxmin edir. Aktivin bərpa 

edilə bilən dəyəri onun satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyərindən daha yüksək 

olan dəyəridir. Balans dəyəri bərpa edilə bilən dəyərə qədər azaldılır və dəyərsizləşmə zərəri il üzrə 

mənfəət və ya zərərdə tanınır. Aktivin istifadə dəyərini və ya satış üzrə məsrəflər çıxılmaqla ədalətli 

dəyərini müəyyən etmək üçün istifadə edilmiş təxminlərdə dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə, əvvəlki illərdə 

tanınmış dəyərsizləşmə zərəri geri qaytarılır. 

Aktivlərin silinməsindən yaranan mənfəət və ya zərər gəlirin məbləği ilə balans dəyəri arasındakı fərq 

kimi müəyyən edilir və il üzrə mənfəət və ya zərərdə sair əməliyyat gəlirləri və ya xərclərinin tərkibində 

tanınır. 

Amortizasiya. Amortizasiyanın hesablanması aktiv istifadə üçün hazır olduğu tarixdən başlanır. Torpaq 

və başa çatdırılmamış tikililər üçün amortizasiya hesablanmır. Əmlak və avadanlıqların digər 

komponentləri üzrə amortizasiya düz xətt metoduna, yəni aşağıdakı amortizasiya dərəcələrindən istifadə 

etməklə əmlak və avadanlıqların təxmini faydalı istifadə müddəti ərzində aktivlərin ilkin dəyərini onların 

qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır: 

 Faydalı istifadə müddəti 

  

Binalar 20 il 

Mebel və digər avadanlıqlar 4 il 

Ofis və kompüter avadanlığı 4 il 

Nəqliyyat vasitələri 4 il 

Digər 5 il 

Aktiv faydalı istifadə müddətinin sonunda nəzərdə tutulan vəziyyətə uyğun olduqda, onun satışı ilə bağlı 

ehtimal olunan xərclər çıxıldıqdan sonra, Fond tərəfindən əldə oluna biləcək qiymətləndirilmiş məbləğ 

aktivin qalıq dəyəridir. Aktivlərin qalıq dəyəri və faydalı istifadə müddəti hər bir hesabat dövrünün 

sonunda nəzərdən keçirilir və lazım olduqda dəyişdirilir.  

Nizamnamə kapitalı. Fondun kapitalı nizamnamə kapitalından və yığılmış zərərlərdən ibarətdir. Qeyd 1-

də göstərildiyi kimi, Fond dövlət təşkilatıdır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Fonda 

vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı icraçı maliyyə agenti qismində çıxış edir. Fonda və Fonddan vəsaitlərin 

ayrılması ödəniş tarixində Fondun kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatında ədalətli dəyərdə tanınır. 
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Faiz gəlir və xərclərininin uçotu. Bütün borc alətləri üzrə faiz gəlirləri və xərcləri effektiv faiz metoduna 

əsasən 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, 

əməliyyat xərcləri, eləcə də bütün digər mükafat və ya güzəştlər daxildir. 

Faiz gəlirləri dəyərsizləşmiş maliyyə aktivləri (3-cü Mərhələ) istisna olmaqla, maliyyə aktivlərinin ümumi 

balans dəyərinə effektiv faiz dərəcəsini tətbiq etməklə hesablanır. Belə aktivlər üzrə faiz gəlirini 

hesablayarkən dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla, aktivin amortizasiya olunmuş dəyərinə effektiv faiz 

dərəcəsi tətbiq edilir. 

Şərti öhdəliklər. Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir, lakin onların 

ödənilməsi üçün ehtiyatların xərclənməsi ehtimalı az olanda, maliyyə hesabatlarında açıqlanır. Şərti 

aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir, lakin onlarla bağlı iqtisadi faydaların daxil 

olması ehtimal ediləndə maliyyə hesabatlarında açıqlanır. 

Əvəzləşdirmə. Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabata daxil edilməsi tanınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş hüququn, eləcə də əvəzləşdirməni aparmaq və ya aktivi realizasiya edərkən müvafiq öhdəliyi də 

satmaq niyyətinin mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər. 

İşçi heyəti ilə bağlı ödənişlər və müvafiq ayırmalar. Əmək haqları, Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələri üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və 

pul şəklində olmayan imtiyazlar Fondun işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. 

Fondun yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş haqlar üzrə ödənişlərdən başqa pensiya və 

analoji ödənişləri həyata keçirmək üçün hər hansı hüquqi və ya işgüzar praktikadan yaranan öhdəliyi 

yoxdur. 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdakı maddələrin likvidlik ardıcıllığı ilə təqdim edilməsi. Fond üçün 

dəqiq müəyyən edilə bilən əməliyyat dövrü olmadığına görə o, cari və uzunmüddətli aktiv və öhdəlikləri 

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda ayrıca göstərmir. Bunun əvəzində aktiv və öhdəliklərin gözlənilən 

ödəmə müddətlərinə görə təhlili 21 saylı Qeyddə təqdim olunur. 

 

4 UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ EHTİMALLAR VƏ 

MÜLAHİZƏLƏR  

Fond maliyyə hesabatlarında tanınan məbləğlərə və aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə növbəti maliyyə 

ili ərzində təsir göstərən ehtimallar və mülahizələr irəli sürür. Həmin ehtimallar və mülahizələr 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 ehtimallar 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: 

Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi. Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi 

müvafiq metodologiya, modellər və ilkin məlumatlardan istifadə etməklə aparılan əhəmiyyətli 

hesablamadır. Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi metodologiyasına dair ətraflı məlumat 21 

saylı Qeyddə açıqlanır. Aşağıdakı komponentlər kredit zərərləri üzrə ehtiyata əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir: defolt, kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması (SICR), defolt ehtimalı (PD), defolta məruz 

qalan dəyər (EAD) və defolt baş verəcəyi halda itirilməsi gözlənilən məbləğ (LGD). Fond gözlənilən 
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kredit zərərləri üzrə hesablamalar və faktiki kredit zərərləri arasında fərqləriin azaldılması üçün modelləri 

və bu modellər üzrə məlumatları müntəzəm olaraq təhlil edir və təsdiqləyir.  

Fond ECL-in qiymətləndirilməsi üçün dəstəkləyici proqnoz məlumatlardan, əsasən də özünün proqnoz 

makroiqtisadi modelinin nəticələrindən istifadə etmişdir.  

Kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması. Kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə bağlı 

qiymətləndirmə aparmaq üçün Fond hesabat və ilkin tanınma tarixlərinə maliyyə aktivi üzrə  hesablanmış 

müvafiq defolt risklərini müqayisə edir.  

Qiymətləndirmə zamanı hesabat tarixinə kredit riskinin müəyyən səviyyəsi deyil, kredit riskinin nisbətən 

artması nəzərdən keçirilir. Fond əldə olunması əlavə xərc tələb etməyən dəstəkləyici və əsaslandırılmış 

məlumatları, o cümlədən borcalanların davranış aspektləri daxil olmaqla, bir sıra amilləri nəzərə alır.  

Fond defolt anına qədər kredit riskinin artması ilə bağlı davranış əlamətlərini müəyyən edir və müvafiq 

proqnoz məlumatlarını fərdi maliyyə aləti və ya portfel səviyyəsində kredit riskinin 

qiymətləndirilməsində istifadə edir.  

Biznes modelin qiymətləndirilməsi. Maliyyə aktivləri biznes model əsasında təsnifləşdirilir. Biznes 

modeli qiymətləndirərkən rəhbərlik birləşmə səviyyəsini və maliyyə alətləri üzrə portfelləri müəyyən 

etmək üçün mülahizələrdən istifadə etmişdir. Satış əməliyyatlarını qiymətləndirərkən Fond onların 

əvvəlki dövrlərdə baş vermə tezliyini, müddətini və dəyərini, satış səbəblərini və gələcək satışlar ilə bağlı 

gözləntiləri nəzərə alır. Kredit keyfiyyətinin pisləşməsinə görə potensial zərərlərin azaldılmasına 

yönəldilmiş satış əməliyyatları “pul axınlarının əldə edilməsi” biznes modelinə uyğun hesab edilir. Kredit 

riskinin idarə olunması tədbirləri ilə bağlı olmayan ödəmə müddətinə qədər həyata keçirilən digər satışlar 

da nadir hallarda baş verməsi və dəyərinin ayrılıqda və ya məcmu olaraq əhəmiyyətli olmaması şərtilə, 

“pul axınlarının əldə edilməsi” biznes modelinə uyğun hesab edilir.  

Fond satış əməliyyatlarının əhəmiyyətini satışların həcmi ilə portfelin orta müddəti ərzində biznes modeli 

qiymətləndirilən portfelin dəyərini müqayisə etməklə qiymətləndirir. Bundan əlavə, yalnız “stress” 

ssenarilərdə və ya Fondun nəzarətində olmayan, təkrar baş verməyən və Fond tərəfindən proqnozalşdırıla 

bilməyən ayrıca hadisə ilə bağlı gözlənilən maliyyə aktivlərinin satışı biznes modelin məqsədi ilə əlaqəli 

olmayan satış əməliyyatı hesab olunur və müvafiq maliyyə aktivlərinin təsnifatına təsir göstərmir.  

“Pul axınlarının əldə edilməsi və satılması” biznes modelində aktivlərin pul axınlarının əldə edilməsi üçün 

saxlanılması nəzərdə tutulsa da, aktivlərin biznes modelin məqsədlərinə (likvidlik ehtiyaclarının idarə 

olunması, müəyyən faiz gəlirlərinin əldə edilməsi və ya maliyyə aktivlərinin müddətinin həmin aktivlərin 

maliyyələşdirdiyi öhdəliklərin müddəti ilə uyğunlaşdırılması) nail olmaq üçün satışı onun tərkib hissəsi 

hesab edilir.  

Digər kateqoriyaya əsasən satış vasitəsilə mənfəət əldə etmək üçün nağd pul axınlarının reallaşdırılması 

məqsədilə idarə olunan maliyyə aktivləri üzrə portfellər daxildir. Bu biznes model adətən müqavilədə 

nəzərdə tutulan pul axınlarının əldə edilməsi ilə əlaqəlidir. 

Pul axınlarının yalnız əsas borc və faiz ödənişləri (“SPPI”) meyarına uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi. Maliyyə aktivi üzrə pul axınlarının yalnız əsas borc və faiz ödənişləri meyarına 

uyğunluğunu müəyyən etmək üçün mülahizələrin irəli sürülməsi tələb edilir. Pulun zaman dəyəri elementi 

aşağıdakı hallarda dəyişdirilə bilər, məsələn, müqavilə üzrə faiz dərəcəsi mütəmadi olaraq dəyişildikdə, 

lakin bu dəyişikliyin müddəti borc aləti üzrə faiz dərəcəsinin qüvvədə olduğu müddətə uyğun gəlmədikdə 

(məsələn, kredit üç aylıq banklararası faiz dərəcəsinə əsaslanır, lakin həmin faiz dərəcəsi hər ay 

dəyişdirilir). Pulun zaman dəyərinin dəyişdirilməsi effekti hər bir dövrdə və məcmu olaraq maliyyə 

alətinin istifadə müddəti ərzində müvafiq alət üzrə nağd pul axınlarını yalnız əsas borc və faiz ödənişləri 
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meyarına uyğun olan nağd pul axınlarından ibarət baza borc aləti ilə müqayisə etməklə 

qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə maliyyə bazarlarında baş verə bilən əsaslandırılmış mümkün 

maliyyə stress-ssenariləri daxil olmaqla, bütün əsaslandırılmış mümkün ssenarilər üçün həyata 

keçirilmişdir.  

Fond baza alətlərə nisbətdə kənarlaşmaların əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olmasını müəyyən etmək üçün 

5%-lik göstərici tətbiq etmişdir. Ssenaridə nəzərdə tutulan nağd pul axınları bazadan əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqləndikdə, qiymətləndirilən alət üzrə nağd pul axınları yalnız əsas borc və faiz ödənişləri meyarına 

uyğun gəlmir və maliyyə aləti sonradan FVTPL kateqoriyasında qeydə alınır. 

Fond müqavilə üzrə pul axınlarının müddətini və ya məbləğini dəyişən müqavilə şərtlərini müəyyən etmiş 

və nəzərdən keçirmişdir. Pul axınları o halda yalnız əsas borc və faiz ödənişləri meyarına uyğun hesab 

edilir ki, kreditin şərtlərinə görə onu vaxtından əvvəl ödəmək mümkün olsun, vaxtından əvvəl ödənilən 

məbləğ əsas borcu və hesablanmış faizləri, eləcə də müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsinə görə 

əsaslandırılmış əlavə kompensasiyanı özündə əks etdirsin.  

Aktiv üzrə əsas məbləğ əsas borc üzrə sonrakı ödənişlər (yəni, effektiv faiz metodundan istifadə etməklə 

müəyyən edilmiş faizsziz ödənişləri) çıxılmaqla, ilkin tanınma zamanı ədalətli dəyərə bərabərdir. 

Bu qaydada istisna hal olaraq standart, həmçinin qabaqcadan ödəniş elementlərinə malik olan alətlərə 

yalnız əsas borc və faiz ödənişləri meyarına uyğun olmaq üçün aşağıdakı şərtlərə cavab verməyə imkan 

yaradır: (i) aktiv mükafat və ya güzəştlə verildikdə (ii) qabaqcadan ödəniş məbləği müqavilə üzrə nominal 

dəyərdən və hesablanmış faizlərdən, eləcə də müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsinə görə 

əsaslandırılmış əlavə kompensasiyadan ibarət olduqda və (ii) ilkin tanınma zamanı vaxtından əvvəl ödəniş 

elementinin ədalətli dəyəri əhəmiyyətsiz olduqda. 

 

5 DƏRC OLUNMUŞ, LAKİN HAZIRDA QƏBUL OLUNMAMIŞ STANDARTLAR 

Fondun 1 yanvar 2021-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün məcburi 

xarakter daşıyan və Fond tərəfindən əvvəllər qəbul edilməyən bəzi yeni standartlar və onlara dair şərhlər 

aşağıda göstərilir: 

MHBS 17 “Sığorta müqavilələri” (18 may 2017-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 2023-cü il və ya bu 

tarixdən sonra başlanan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MHBS 17 şirkətlərə sığorta müqavilələrinin 

uçotu üzrə mövcud praktikanı tətbiq etməyə icazə verən MHBS 4-ü əvəz edir. MHBS 4-ə əsasən 

investorlar analoji sığorta şirkətlərində maliyyə nəticələrini müqayisə etmək və üzləşdirməkdə çətinlik 

çəkirdilər. MHBS 17 sığortaçının təkrar sığorta müqavilələri daxil olmaqla, bütün növ sığorta 

müqavilələrinin uçotu standartının prinsiplərinə əsaslanan yeganə standartdır. Bu standartın tələbinə görə 

sığorta müqavilələri qrupları (i) müqavilələrin yerinə yetirilməsi üçün nağd pul axınları üzrə mövcud olan 

bütün məlumatları müşahidə edilə bilən bazar məlumatlarına uyğun olaraq nəzərə alan riskə görə 

düzəldilmiş gələcək nağd pul axınlarının diskont dəyəri ilə (müqavilələrin yerinə yetirilməsi üzrə nağd 

pul axınları); (ii) müqavilələr qrupu üzrə bölüşdürülməmiş mənfəəti (müqavilələr üzrə servis marjası) 

toplamaqla (dəyər öhdəlik olduqda) və ya çıxmaqla (dəyər aktiv olduqda) tanınmalı və 

qiymətləndirilməlidir. Sığortaçılar sığorta müqavilələri qrupundan yaranan gəliri sığorta proqramını 

təqdim etdiyi dövr ərzində, eləcə də riskdən azad olunduğu halda əks etdirəcəklər. Müqavilələr qrupu üzrə 

zərər mövcuddursa və ya mövcud olarsa müəssisə dərhal zərəri əks etdirəcək. 

 

Rəhbərlik yeni standartların həyata keçirilməsi, maliyyə hesabatlarına təsir göstərməsi və Fond tərəfindən 

qəbulu müddətini də nəzərə alır.  
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Yuxarıda başqa cür nəzərdə tutulmadığı hallarda, yeni standartlar və şərhlərin Fondun maliyyə 

hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsiri gözlənilmir. 

 

6 YENİDƏN TƏQDİMAT VƏ TƏSNİFAT 

31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il ərzində rəhbərlik əvvəlki illərin maliyyə hesabatlarında 

müəyyən xətalar aşkar etmişdir. Aşağıda göstərildiyi kimi bu xətalar retrospektiv şəkildə düzəldilmişdir. 

 

  Daha əvvəl 

təqdim 

olunmuş 

Səhvlərin 

düzəldilməsi 

Yenidən 

hesablanmış 

 Qeydlər 31 dekabr 2019-

cu il  

31 dekabr 2019- 

cu il  

31 dekabr 2019- 

cu il 

Bölüşdürülməmiş mənfəət  (86,289) (74,951) (161,240) 

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər (a) 863,952 (74,951) 789,001 

 

  Daha əvvəl 

təqdim 

olunmuş 

Səhvlərin 

düzəldilməsi/Yeni

dən təsnifləşdirmə 

Yenidən 

hesablanmış 

 Qeydlər 31 dekabr 2019-

cu il tarixində 

başa çatmış il 

üzrə 

31 dekabr 2019- 

cu il tarixində 

başa çatmış il 

üzrə 

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində başa 

çatmış il üzrə 

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat 

ayırmaları (a)(b) (39,128) 37,922 (1,206) 

Ümidsiz borcun silinməsi (b) - (1,097) (1,097) 

 

  Daha əvvəl 

təqdim 

olunmuş 

Səhvlərin 

düzəldilməsi 

Yenidən 

hesablanmış 

 Qeydlər 1 yanvar 2019-

cu il 

1 yanvar 2019-

cu il 

1 yanvar 2019-cu il 

Bölüşdürülməmiş mənfəət  (51,792) (111,776) (163,568) 

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər (a) 894,241 (111,776) 782,465 

 

(a) Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların əvvəlki dövr üzrə yenidən hesablanaraq 

düzəlişlər edilməsi. 

(b) Məhkəmə qərarı ilə “Azərbaycan Beynəlxaq Bankı” ASC üzrə silinmiş borcların Kreditlərin 

dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat ayırmalarından çıxarılaraq ümidsiz borcun silinməsi kimi yenidən 

təsnifləşdirilməsi. 

 

7 ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 

Hazırkı maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün tərəflər bu halda əlaqəli hesab edilir ki, bir tərəf digər 

tərəfə nəzarət etmək və ya maliyyə və ya əməliyyat qərarlarının qəbul edilməsində mühüm təsir göstərmək 

iqtidarında olsun.  

Hər bir potensial əlaqəli tərəf münasibətlərini nəzərdən keçirdikdə, diqqət bu münasibətlərin yalnız 

hüquqi formasına deyil, mahiyyətinə də yönəldilməlidir. Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan 

tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı, əlaqəli tərəflər arasında 

aparılan əməliyyatların şərtləri, müddətləri və məbləğləri əlaqəli olmayan tərəflər arasında aparılan 

əməliyyatlarla eyni olmaya bilər. Əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatların xarakterinə görə onlar 
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kommersiya cəhətdən müstəqil tərəflər arasında həyata keçirilən əməliyyatların şərtlərinə uyğun hesab 

edilə bilməz. 

31 dekabr 2020, 31 dekabr 2019 və 1 yanvar 2019-cu il tarixinə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə qalıqlar 

aşağıdakı kimi olmuşdur: 

  

Azərbaycan 

Hökuməti və dövlət 

nəzarəti altında 

olan müəssisələr 

Azərbaycan 

Hökuməti və dövlət 

nəzarəti altında 

olan müəssisələr 

Azərbaycan 

Hökuməti və dövlət 

nəzarəti altında 

olan müəssisələr 

  
Məbləğ Məbləğ (Yenidən 

hesablanmış) 

Məbləğ (Yenidən 

hesablanmış) 

 31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 1 yanvar 2019-cu il 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat    

AKTİVLƏR    

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 53,288 55,129 63,318 

 

2020 və 2019-cu illər üzrə əlaqəli tərəflərlə həyata keçirilmiş əməliyyatlar üzrə gəlir və xərc maddələri 

aşağıdakı kimi olmuşdur: 

  

Azərbaycan Hökuməti və 

dövlət nəzarəti altında 

olan müəssisələr 

Azərbaycan Hökuməti və 

dövlət nəzarəti altında 

olan müəssisələr 

  Məbləğ Məbləğ 
   

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat   

Faiz gəliri 567 606 

Fond üzərində nəzarət Azərbaycan hökumətinə məxsusdur. Bu səbəbdən, BMS 24-ə uyğun olaraq 

Hökumət, dövlət idarələri və Azərbaycan Respublikası hökumətinin nəzarəti altında olan müəssisələr ilə 

həyata keçirilmiş əməliyyatlar yuxarıda göstərildiyi kimi, əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlara daxil 

edilmişdir. 

Əsas idarəedici heyətə ödənişlər aşağıdakı cədvəldə göstərir: 

  
31 dekabr 2020-ci il 

tarixində bitən il 

31 dekabr 2019-cu il 

tarixində bitən il 

Qısamüddətli ödənişlər:   
- Əmək haqları və digər qısamüddətli ödənişlər 351 226 

- Sosial müdafiə xərcləri 79 50 

    
   

Cəmi 430 276 

      

 

8 PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 

 31 dekabr 2020-

ci il  

31 dekabr 2019-

cu il  

Banklarda yerləşdirilmiş müxbir hesablar və overnayt məbləğlər:   

- Azərbaycan Respublikası 95,453 56,353 
   

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 95,453 56,353 
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31 dekabr 2020-ci il tarixinə Fondun pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 279 min AZN məbləği 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında, qalan vəsaitlər isə “Paşa Bank” ASC-də saxlanılmışdır. 31 

dekabr 2019-cu il tarixinə Fondun bütün pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri “Paşa Bank” ASC-də 

saxlanılmışdır. 

“Standard&Poors” agentliyinin reytinqlərinə əsasən 31 dekabr 2020-ci il və 31 dekabr 2019-cu il 

tarixlərinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə 

göstərilir: 

 31 dekabr 

2020-ci il  

31 dekabr 

2019-cu il 
   

Cari və dəyərsizləşməmiş   

-  BB+ reytinqi olan 279 - 

-  B+ reytinqi olan 95,174 56,353 

   

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 95,453 56,353 

 

Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1-ci 

Mərhələyə aid edilmişdir. Bu qalıqlar üzrə gözlənilən kredit zərərlərinin məbləği əhəmiyyətsiz olduğuna 

görə Fond pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə kredit zərərləri üçün ehtiyat yaratmamışdır. 

Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi yanaşması 21 saylı Qeyddə göstərilir. 

 

9 BANKLARDA OLAN DEPOZİTLƏR 

Banklardan alınacaq vəsaitlər aşağıdakılardan ibarətdir: 
 
 31 dekabr 

2020-ci il  

31 dekabr 

2019-cu il 

   
Bankda olan müddətli depozit 30,083 - 

   
Cəmi banklardan alınacaq vəsaitlər 30,083 - 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Fondun depozitlər üzrə açıqlanması aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 
Bankın adı Müqavilə 

tarixi 

Bitmə tarixi Valyuta İllik faiz 

dərəcəsi 

Müqavilə 

məbləği 

31 dekabr 

2020-ci il 

tarixinə 

“Paşabank” ASC 05.03.2020 06.03.2021 AZN 4% 10,000 10,000 

“Paşabank” ASC 05.03.2020 06.03.2021 AZN 4% 10,000 10,000 

“Paşabank” ASC 05.03.2020 06.03.2021 AZN 4% 10,000 10,000 

Hesablanmış faiz   
   83 

Cəmi   
   30,083 

 

Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə banklarda olan depozitlər 1-ci Mərhələyə aid 

edilmişdir. Bu qalıqlar üzrə gözlənilən kredit zərərlərinin məbləği əhəmiyyətsiz olduğuna görə Fond 

banklarda olan depozitlər üzrə kredit zərərləri üçün ehtiyat yaratmamışdır. Gözlənilən kredit zərərlərinin 

qiymətləndirilməsi yanaşması 21 saylı Qeyddə göstərilir. 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
   

31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
 (Əksi göstərilmədiyi hallarda məbləğlər min Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir) 

 

 

21 

10 KREDİT TƏŞKİLATLARINA VERİLMİŞ KREDİTLƏR 

Kredit təşkilatlaırna verilmiş kreditlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

31 dekabr 

2020-ci il 

 31 dekabr 

2019-cu il 

(Yenidən 

hesablanmış) 

 1 yanvar 

2019-cu il  

(Yenidən 

hesablanmış) 
    

Amortizasiya olunmuş dəyərdə kredit təşkilatlarına 

verilmiş kreditlərin ümumi balans dəyəri 1,002,149 1,018,235 1,010,493 

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat çıxılmaqla (266,336) (229,234) (228,028) 
    

Cəmi kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 735,813 789,001 782,465 

Fond kreditləri aşağıdakı limitlər üzrə təsnifləşdirir: 

- 50,000 AZN-dək – kiçik həcmli kreditlər;  

- 50,001 AZN-dən 1,000,000 AZN-dək – orta həcmli kreditlər; 

- 1,000,001 AZN-dən 10,000,000 AZN-dək - böyük həcmli kreditlər. 

31 dekabr 2020-ci il, 31 dekabr və 1 yanvar 2019-cu ill tarixinə amortizasiya olunmuş dəyərdə kredit 

təşkilatlarına verilmiş kreditlərin ümumi balans dəyəri və kredit zərərləri üzrə ehtiyatın kateqoriyalar üzrə 

təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 
  31 dekabr 2020-ci il  

  
 Ümumi qalıq 

dəyəri  

 Kreditlərin 

dəyərsizləşməsi 

üzrə ehtiyat  

 Qalıq dəyəri  

    

İri həcmli kreditlər 876,987 (211,837) 665,150 

Orta həcmli kreditlər 55,136 (7,554) 47,582 

Kiçik həcmli kreditlər 70,026 (46,945) 23,081 
    

Cəmi amortizasiya olunmuş dəyərdə kredit 

təşkilatlarına verilmiş kreditlər 1,002,149 (266,336) 735,813 

        

 

 
  31 dekabr 2019-cu il (Yenidən hesablanmış) 

  
 Ümumi qalıq 

dəyəri  

 Kreditlərin 

dəyərsizləşməsi 

üzrə ehtiyat  

 Qalıq dəyəri  

    

İri həcmli kreditlər 903,800 (181,293) 722,507 

Orta həcmli kreditlər 43,004 (7,142) 35,862 

Kiçik həcmli kreditlər 71,431 (40,799) 30,632 
    

Cəmi amortizasiya olunmuş dəyərdə kredit 

təşkilatlarına verilmiş kreditlər 1,018,235 (229,234) 789,001 
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  1 yanvar 2019-cu il (Yenidən hesablanmış) 

  
 Ümumi qalıq 

dəyəri  

 Kreditlərin 

dəyərsizləşməsi 

üzrə ehtiyat  

 Qalıq dəyəri  

    

İri həcmli kreditlər 909,414 (39,386) 870,028 

Orta həcmli kreditlər 28,631 (1,515) 27,116 

Kiçik həcmli kreditlər 72,448 (187,127) (114,679) 
    

Cəmi amortizasiya olunmuş dəyərdə kredit 

təşkilatlarına verilmiş kreditlər 1,010,493 (228,028) 782,465 

        

Hesabat dövrünün əvvəli və sonu arasındakı müddətdə amortizasiya olunmuş dəyərdə kredit təşkilatlarına 

verilmiş kreditlər üçün ümumi balans dəyərində dəyişikliklər aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 Ümumi qalıq dəyəri 
 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

  
(12 aylıq 

GKİ) 

(SICR zamanı 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

(dəyərsizləşmiş 

aktivlər üzrə 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

  

     
1 yanvar 2020-ci il tarixinə 727,069 56,679 234,487 1,018,235      
Dövr üzrə kredit zərərləri üçün 

ehtiyata təsir edən dəyişikliklər: 
    

     
Yeni yaradılmış və ya alınmış 86,645 8,189 - 94,834 

Tanınması dayandırılmış və ya 

ödənilmiş (85,977) (28,051) 2,616 (111,412) 

Hesablanmış faizlərdə dəyişiklik 22 - 470 492 

           
İl üzrə ümumi qalıq dəyərində cəmi 

hərəkət 690 (19,862) 3,086 (16,086) 

           
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə 

ehtiyat (30,976) (10,392) (224,968) (266,336) 

           
31 dekabr 2020-ci il tarixinə 696,783 26,425 12,605 735,813 
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 Ümumi qalıq dəyəri 
 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

  
(12 aylıq 

GKİ) 

(SICR zamanı 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

(dəyərsizləşmiş 

aktivlər üzrə 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

  

     
1 yanvar 2019-cu il tarixinə 

(Yenidən hesablanmış) 746,209 38,750 225,534 1,010,493      
Dövr üzrə kredit zərərləri üçün 

ehtiyata təsir edən dəyişikliklər:          
Yeni yaradılmış və ya alınmış 140,683 15,932 - 156,615 

Tanınması dayandırılmış və ya 

ödənilmiş (157,220) 1,995 7,530 (147,695) 

Hesablanmış faizlərdə dəyişiklik (2,603) 2 1,423 (1,178) 

           
İl üzrə ümumi qalıq dəyərində cəmi 

hərəkət (19,140) 17,929 8,953 7,742 

           
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə 

ehtiyat (31,462) (10,213) (187,559) (229,234) 

           
31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

(Yenidən hesablanmış) 695,607 46,466 46,928 789,001 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il ərzində kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə 

ehtiyatda hərəkət aşağıdakı kimi olmuşdur: 

  

 Kiçik 

həcmli 

kreditlər   

 Orta həcmli 

kreditlər   

 İri həcmli 

kreditlər   
 Cəmi   

     

İlin əvvəlinə qalıq dəyəri (40,799) (7,142) (181,293) (229,234) 

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat ayırmaları (6,146) (412) (30,544) (37,102) 

      

İlin sonuna qalıq dəyəri (46,945) (7,554) (211,837) (266,336) 

          

 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə bitən il ərzində kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə 

ehtiyatda hərəkət aşağıdakı kimi olmuşdur: 

  

 Kiçik 

həcmli 

kreditlər   

 Orta həcmli 

kreditlər   

 İri həcmli 

kreditlər   
 Cəmi   

     
İlin əvvəlinə qalıq dəyəri (187,127) (1,515) (39,386) (228,028) 

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat ayırmaları 146,328 (5,627) (141,907) (1,206) 

           
İlin sonuna qalıq dəyəri (40,799) (7,142) (181,293) (229,234) 

          

31 dekabr 2019-cu il tarixinə bitən il üzrə Fond məhkəmə qərarı ilə “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 

üzrə 1,097 min AZN məbləğində ümidsiz borcu tam silmişdir. 

Dövr ərzində kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə kredit zərərləri üçün ehtiyata müxtəlif amillər 
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təsir göstərmişdir. Gözlənilən kredit zərərlərinin qiymətləndirilməsi haqqında məlumat 21 saylı Qeyddə 

göstərilir. 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlərin keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı 

cədvəldə göstərilir: 

 
 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

  
(12 aylıq 

GKİ) 

(SICR 

zamanı bütöv 

müddət üçün 

ECL) 

(dəyərsizləşmiş 

aktivlər üzrə 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

  

     

Ödənişi 30 gündən az gecikdirilmiş 727,758 36,736 4,395 768,889 

Ödənişi 30-90 gün gecikdirilmiş - - - - 

Ödənişi 91-180 gün gecikdirilmiş - - - - 

Ödənişi 181-360 gün gecikdirilmiş - - 6,396 6,396 

Ödənişi 360 gündən çox gecikdirilmiş - 82 226,782 226,864 

      
     

Ümumi qalıq dəyəri 727,758 36,818 237,573 1,002,149 

      
     

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat (30,976) (10,392) (224,968) (266,336) 

      
     

Qalıq dəyəri 696,782 26,426 12,605 735,813 

          

31 dekabr 2019-cu il tarixinə kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlərin keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı 

cədvəldə göstərilir: 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

  
(12 aylıq 

GKİ) 

(SICR 

zamanı bütöv 

müddət üçün 

ECL) 

(dəyərsizləşmiş 

aktivlər üzrə 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

  

     

Ödənişi 30 gündən az gecikdirilmiş 700,719 56,622 102,095 859,436 

Ödənişi 30-90 gün gecikdirilmiş - - - - 

Ödənişi 91-180 gün gecikdirilmiş - - - - 

Ödənişi 181-360 gün gecikdirilmiş - 1 3,031 3,032 

Ödənişi 360 gündən çox gecikdirilmiş 26,350 56 129,361 155,767 

      
     

Ümumi qalıq dəyəri 727,069 56,679 234,487 1,018,235 

      
     
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat (31,462) (10,213) (187,559) (229,234) 

      
     

Qalıq dəyəri 695,607 46,466 46,928 789,001 
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1 yanvar 2019-cu il tarixinə kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlərin keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə 

göstərilir: 

 Mərhələ 1 Mərhələ 2 Mərhələ 3 Cəmi 

  
(12 aylıq 

GKİ) 

(SICR 

zamanı bütöv 

müddət üçün 

ECL) 

(dəyərsizləşmiş 

aktivlər üzrə 

bütöv müddət 

üçün ECL) 

  

     

Ödənişi 30 gündən az gecikdirilmiş 622,798 38,649 5,286 666,733 

Ödənişi 30-90 gün gecikdirilmiş - 6 1 7 

Ödənişi 91-180 gün gecikdirilmiş 529 - 286 815 

Ödənişi 181-360 gün gecikdirilmiş 568 95 43,358 44,021 

Ödənişi 360 gündən çox gecikdirilmiş 122,315 - 176,602 298,917 

      
     

Ümumi qalıq dəyəri 746,210 38,750 225,533 1,010,493 

      
     

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat (36,998) (11,574) (179,456) (228,028) 

           

Qalıq dəyəri 709,212 27,176 46,077 782,465 

          

Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrə təhlili aşağıda göstərilir: 

   31 dekabr 2020-ci il    31 dekabr 2019-cu il    1 yanvar 2019-cu il  

    Məbləğ  %   Məbləğ   %    Məbləğ   %  
          

Kənd təsərrüfatı 
 

659,383 65.80  678,964 66.68  900,397 89.10 

Sənaye  219,766 21.93  204,015 20.04  75,038 7.43 

Xidmət  123,000 12.27  135,256 13.28  35,058 3.47 

           
          
Amortizasiya olunmuş 

dəyərdə kredit 

təşkilatlarına verilmiş 

kreditlərin ümumi 

qalıq dəyəri 

 

1,002,149 100  1,018,235 100  1,010,493 100 
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11 ƏMLAK, AVADANLIQ VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 

  Bina  

 Mebel 

və 

qurğular  

 Ofis və 

kompüter 

avadanlığı  

 Nəqliyyat 

vasitələri  

 Qeyri-

maddi 

aktivlər  

 Cəmi  

1 yanvar 2019-cu il tarixinə 

qalıq dəyəri - 6 56 19 30 111 

Əlavələr 6,639 23 53 213 6 6,934 

Köhnəlmə xərci (172) (7) (29) (19) (7) (234) 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

qalıq dəyəri 6,467 22 80 213 29 6,811 

Əlavələr - 3 - 124 165 292 

Köhnəlmə xərci (332) (9) (28) (58) (10) (437) 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

qalıq dəyəri 6,135 16 52 279 184 6,666 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

dəyər 6,639 194 231 259 81 7,404 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

yığılmış köhnəlmə (172) (172) (151) (46) (52) (593) 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

qalıq dəyəri 6,467 22 80 213 29 6,811 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə dəyər 6,639 197 231 383 246 7,696 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

yığılmış köhnəlmə (504) (181) (179) (104) (62) (1,030) 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

qalıq dəyəri 6,135 16 52 279 184 6,666 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Fondun əsas vəsaitlərinin əhəmiyyətli hissəsi ilkin dəyəri 6,639 min AZN, 

qalıq dəyəri isə 6,135 min AZN təşkil edən inzibati binadan ibarət olmuşdur. İnzibati binanın əldə 

edilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat 16 saylı Qeyddə göstərilmişdir. 

 

12 DİGƏR AKTİVLƏR 

31 dekabr 2020 və 31 dekabr 2019-cu il tarixlərinə digər aktivlərin tərkibinə Fondun əməliyyat fəaliyyəti 

ilə bağlı yaranmış müxtəlif debitor borcları və avans ödənişləri, o cümlədən 31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

həmin aktivlərin tərkibinə mənfəət vergisi üzrə 888 AZN məbləğində artıq ödəmə daxildir. 

 

13 DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏN AYRILMIŞ SUBSİDİYALAR ÜZRƏ ÖHDƏLİKLƏR 

Fonda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2020-ci il tarixli 1052 nömrəli Fərmanı və 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 9 iyul 2020-ci il tarixli 249 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektlərinə veriləcək bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi və kredit faizlərinin 

subsidiyalaşdırılması Qaydası”na uyğun olaraq 20,000 min AZN və “Koronavirus (COVID-19) 

pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin mövcud kredit 

portfeli üzrə kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması Qaydası”na uyğun olaraq 50,000 min AZN 

məbləğində vəsait köçürülmüşdür. Fond dövlət zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə ödənilməli olan faizlərin 
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50 faizinə, mövcud portfel üzrə ödənilməli olan faizlərin 10 faizinə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

subsidiya verilməsini təmin edir. 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Fond dövlət zəmanəti verilən və mövcud portfel üzrə kreditlərə görə müvafiq 

olaraq 476 min AZN və 20,057 min AZN məbləğində faiz subsidiyası ödəmişdir. 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə dövlət büdcəsindən ayrılmış subsidiya üzrə öhdəliklərin qalığı 49,467 min 

AZN təşkil etmişdir. 

 

14 DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə digər öhdəliklərin tərkibinə Fondun əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış 

müxtəlif kreditor borcları və mənfəət vergisi üzrə 36,000 AZN məbləğində vergi öhdəliyi daxildir. 31 

dekabr 2019-cu il il tarixinə digər öhdəliklərin tərkibinə Fondun əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış 

müxtəlif kreditor borcları daxildir. 

 

15 NİZAMNAMƏ KAPİTALI 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 31 iyul 2018-ci il tarixli 224 nömrəli Fərmanına əsasən 

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ləğv edilərək, İqtisadiyyat Nazirliyinin 

tabeliyində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxsi yaradılıb. Həmin Fərmana əsasən Fondun 

nizamnaməsi 1,094,254,581 AZN məbləğində elan edilmişdir.  

 

16 DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏN AYIRMALAR 

Azərbaycan Respublikası İqtisasdiyyat Nazirinin 14 may 2019-cu il tarixli Əmri və Fondla Azərbaycan 

Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi arasında 25 iyun 2019-cu il tarixində imzalanmış təhvil-təslim aktı ilə 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Aparatının balansında olan, Bakı şəhəri, Şərifzadə küçəsi, 172 ünvanında 

yerləşən, ümumi sahəsi 2,650 kv.m, yenidən qiymətləndirilmiş dəyəri 6,639,000 AZN təşkil edən inzibati 

bina Fondun balansına köçürülmüşdür. 

Bundan əlavə, 31 dekabr 2019-cu il tarixinə dövlət büdcəsi ilə hesablaşmaların tərkibinə Azərbaycan 

Respublikası İqtisasdiyyat Nazirinin 3 yanvar 2019-cu il tarixli Əmrinə əsasən, “Azərlotoreya” ASC-nin 

balansından Fondun balansına köçürülmüş ümumi qalıq dəyəri 10,669 AZN təşkil edən Hyundai Sonata 

və Toyota Camry markalı 2 ədəd avtomobil, 2020-ci və 2019-cu il ərzində Fond tərəfindən Azərbaycan 

Respublikası İqtisasdiyyat Nazirliyinə ödənilmiş müvafiq olaraq 1,328 min və 552 min AZN məbləğində 

vəsaitlər daxildir.  

17 FAİZ GƏLİRİ 

 31 dekabr 2020-ci 

il tarixində bitən il 

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində bitən il 
   

Faiz gəliri:   

Banklara verilmiş kreditlər 7,895 8,019 

Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 331 293 

Yerli banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər 1,190 417 
   

Cəmi faiz gəliri 9,416 8,729 
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18 DİGƏR ƏMƏLİYYAT GƏLİRLƏRİ 

 31 dekabr 2020-ci 

il tarixində bitən il 

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində bitən il 
   

Digər əməliyyat gəlirləri:   

Komisyon haqqı 28 - 

Zəmanət haqqı 651 - 

Digər 9 1 
   

Cəmi digər əməliyyat gəlirləri 688 1 

 

31 dekabr 2020-ci il tarixində bitən il üzrə Fondun digər əməliyyat gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi 

COVİD-19 pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə verilən 

kreditlərə görə dövlət zəmanətinin verilməsi ilə əlaqədar olaraq kredit təşkilatlarından alınan komisyon 

haqqı və birdəfəlik zəmanət haqqından ibarət olmuşdur. Komisyon haqqı zəmanətin qüvvəyə mindiyi 

tarixdən kredit təşkilatına verilmiş cəmi zəmanət məbləğinin 0,5 faizi həcmində hesablanır. Birdəfəlik 

zəmanət haqqı kredit təşkilatı tərəfindən verilmiş kredit məbləğinin 1 faizi həcmində hesablanır, zəmanət 

haqqının 50 faizi Qaydaya əsasən Maliyyə Nazirliyinə köçürülür və qalan hissəsi gəlir kimi tanınır. 

 

Dövlət zəmanəti verilmiş kreditlərlə bağlı ətraflı məlumat 13 saylı Qeyddə göstərilmişdir. 

 

19 ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 

 31 dekabr 2020-ci 

il tarixində bitən il 

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində bitən il 

İşçi heyəti ilə bağlı xərclər 3,984 3,321 

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya xərcləri 436 234 

Ezamiyyə və əlaqəli xərclər 22 66 

Sığorta xərcləri 115 65 

Reklam və marketinq xidmətləri 4 63 

Ofis ləvazimatları 26 57 

Peşəkar xidmətlər 21 43 

Bank komissiyaları 38 35 

Rabitə xərcləri 29 34 

Digər xərclər 337 112 

   

Cəmi əməliyyat xərcləri 5,012 4,030 

 

20 MƏNFƏƏT VERGİSİ XƏRCİ 

Fondun hazırkı maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş 2020-ci il üzrə mənfəətinə tətbiq edilən mənfəət 

vergisi dərəcəsi 20% təşkil edir (2019: 20%). 2020-ci il üzrə mənfəət vergisi xərci 221 min AZN (2019-

cu il: 84 min AZN) təşkil etmişdir. 
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21 MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

Fond daxilində risklərin idarə edilməsi funksiyası maliyyə riskləri, əməliyyat və hüquqi risklər ilə 

əlaqədar həyata keçirilir. Maliyyə risklərinə bazar riski (o cümlədən valyuta, faiz dərəcəsi və digər qiymət 

riskləri), kredit riski və likvidlik riski daxildir. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi funksiyasının əsas 

məqsədi risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu limitlərə riayət edilməsidir. Əməliyyat və hüquqi 

risklərin idarə edilməsində məqsəd bu risklərin azaldılması üçün nəzərdə tutulan daxili qayda və 

prosedurlara müvafiq qaydada riayət edilməsini təmin etməkdən ibarətdir. 

Fondun hər bir əməkdaşı öz vəzifələri daxilində risklərə görə məsuliyyət daşıyır. Fond kredit riski, bazar 

riski və əməliyyat riskinə məruz qalır. 

Müstəqil şəkildə aparılan risklərə nəzarət prosesinə əməliyyat mühiti, texnologiyalar və sənayedə baş 

verən dəyişikliklər kimi biznes riskləri daxil deyil. Belə risklərə Fondun strateji planlaşdırma prosesi 

vasitəsilə nəzarət edilir. 

Müşahidə Şurası risklərin müəyyən edilməsi və nəzarət edilməsinə görə ümumi məsuliyyət daşıyır, lakin 

müxtəlif risklərin idarə olunması və monitorinqi üçün ayrıca şöbələr məsuliyyət daşıyır: 

İdarə Heyəti. İdarə Heyətinin Sədri risklərin idarə olunmasına ümumi yanaşma, qəbul edilə bilən risk 

səviyyələri və risklərin idarə olunması üzrə əsas prinsiplərin təsdiq edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. 

Daxili nəzarət siyasət və prosedurları 

Risklərin müəyyən edilməsi və nəzarət olunmasında Müşahidə Şurasının birbaşa cavabdeh olmasına 

baxmayaraq, İdarə Heyəti Fondda əməliyyatların həcminə və xarakterinə uyğun olan daxili nəzarət 

sistemlərinin işlənib hazırlanması, icrası və saxlanmasına görə məsuliyyət daşıyır. 

Daxili nəzarət sistemlərinin məqsədi aşağıdakıları təmin etməkdir:  

• Risklərin düzgün və hərtərəfli qiymətləndirilməsi və idarə olunması; 

• Düzgün rəhbərlik, mühasibatlıq və maliyyə hesabatı funksiyaları, o cümlədən əməliyyatların düzgün 

təsdiqi, emalı və qeydə alınması; 

• Mühasibatlıq qeydlərinin, rəhbərlik məlumatının, normativ hesabatların tamlığı, dəqiqliyi və 

vaxtında hazırlanması və s.; 

• Saxtakar və ya qeyri-qanuni hərəkətlərin, o cümlədən aktivlərin mənimsənilməsi hallarının baş 

vermə ehtimalının araşdırılması; 

• Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsi. 

Rəhbərlik risklərin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi, nəzarət mexanizmlərinin yaradılması və onların 

səmərəliliyinin yoxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Rəhbərlik mütəmadi olaraq əlavə nəzarət 

mexanizmləri tətbiq edir, yaxud zəruri hesab olunduqda, mövcud nəzarət mexanizmlərinə dəyişikliklər 

edir.  

Fond səmərəli əməliyyatları və müvafiq hüquqi və normativ tələblərlə uyğunluğu, o cümlədən 

aşağıdakıları təmin etmək məqsədilə standartlar, siyasət və prosedurlar sistemi işləyib hazırlamışdır:  

• vəzifələrin düzgün bölünməsi, o cümlədən əməliyyatların müstəqil təsdiqi tələbləri; 

• əməliyyatların qeydə alınması, üzləşdirilməsi və onlara nəzarət tələbləri; 

• normativ və digər hüquqi tələblərə uyğunluq;  

• nəzarət sistemləri və prosedurların sənədləşdirilməsi; 
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• təlim və peşəkar inkişaf. 

Ölçüsündən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq, əməliyyatların təsdiqlənməsi üçün tələblər iyerarxiyası 

mövcuddur. 

Fondun qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu müntəzəm olaraq Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatası tərəfindən yoxlanılır.  

Fondun risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sistemləri üzrə tələbləri Fondun Müşahidə Şurası 

tərəfindən təsdiqlənir və risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət sistemləri əməliyyatların həcmi, xarakteri 

və mürəkkəbliyinə müvafiqdir. 

Risklərin idarə edilməsi üzrə siyasət və prosedurlar  

Risklərin idarə edilməsi Fondun fəaliyyəti üçün zəruridir və Fondun əməliyyatlarının mühüm elementidir. 

Risklərin idarə edilməsi siyasətinin məqsədi Fondun qarşılaşdığı riskləri müəyyən, təhlil və idarə etmək, 

müvafiq risk məhdudiyyətləri və nəzarətini təşkil etmək, davamlı olaraq riskin səviyyəsinə nəzarət etmək 

və məhdudiyyətlərə əməl etməkdir. Risklərin idarə edilməsi siyasətləri və prosedurları bazar şəraitlərində, 

təklif olunan məhsul və xidmətlərdə dəyişiklikləri və yaranan qabaqcıl təcrübəni əks etdirmək üçün 

müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir.  

Müşahidə Şurası risklərin idarə edilməsi strategiyasını, müvafiq siyasət və prosedurları təsdiq edir.  

Fondun qəbul etdiyi aktivlər-öhdəliklər və risklərin idarə edilməsi strategiyası Fondun Müşahidə Şurası 

vasitəsilə risklərin idarə edilməsi, kredit, bazar və əməliyyat riskləri üzrə siyasətləri əhatə edir. Həm xarici, 

həm daxili risk amilləri Fondun bütün səviyyələrində və sahələrində müəyyən edilib idarə olunur və 

tənzimlənir. Risk amillərinin tam spektrinin və cari risklərin tənzimlənməsi prosedurlarının təminat 

səviyyəsinin müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.  

Kredit və bazar risklərinin standart təhlili ilə yanaşı, investisiya layihələrinin ekspertizası və monitorinqi 

şöbəsi əməliyyat şöbələri ilə dövri görüşlər keçirməklə və onların ixtisas sahələri üzrə ekspert rəylərini 

əldə etməklə maliyyə və qeyri-maliyyə risklərin monitorinqini aparır. 

Layihələrin monitorinqi Fondun risklərinin idarə edilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. Müvəkkil kredit 

təşkilatları Fond tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq ildə iki dəfədən az olmayaraq 

Fondun vəsaitlərinin hər bir sahibkarlıq subyekti tərəfindən investisiya layihəsi üzrə istifadə edilməsinin 

monitorinqini aparır və bu barədə Fonda hesabat verirlər. Hesabatın strukturu və forması Fond tərəfindən 

müəyyən edilir.  

Müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən aparılan monitorinq zamanı güzəştli kredit vəsaitinin təyinatı üzrə 

istifadə edilməməsi halları aşkar edildikdə, müvəkkil kredit təşkilatı güzəştli kreditin və hesablanmış faiz 

borcunun vaxtından əvvəl ödənilməsini sahibkarlıq subyektindən tələb etməlidir. Sahibkarlıq subyektinin 

öz öhdəliyini yerinə yetirib-yetirməməsindən asılı olmayaraq, müvəkkil kredit təşkilatı on bank günü 

ərzində məhz bu layihə üzrə əsas kredit və faiz borcunu bütövlükdə Fondun hesabına köçürməlidir. 

Vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə Fond maliyyələşdiriyi sahibkarlıq 

subyektlərində müstəqil monitorinqlər apara bilər. Fond tərəfindən aparılan monitorinq zamanı güzəştli  

kredit vəsaitinin  təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları aşkar edildikdə, Fondun yazılı tələbinə əsasən 

həmin sahibkarlıq subyektinə verilmiş güzəştli kredit və faiz borcu müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən 

sahibkarlıq subyektinin onun qarşısında öhdəliklərini icra edib-etməməsindən asılı olmayaraq on bank 

günü ərzində bütövlükdə Fondun hesabına köçürülür. Fondun tələbindən sonra müvəkkil kredit təşkilatları 

tərəfindən vəsaitin köçürülməsi gecikdirildikdə, onlar cərimə ödəyirlər. Gecikdirmə otuz təqvim 

günündən çox olarsa, Fond gecikdirilən məbləğin qaytarılması üçün qanunvericiliyə uyğun tədbirlər 

görür.  



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
   

31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
 (Əksi göstərilmədiyi hallarda məbləğlər min Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir) 

 

 

31 

Tələb edilən vəsaitin köçürülməsi otuz təqvim gününü keçdiyi təqdirdə, Fond gecikdirilən məbləğin 

qaytarılması üçün qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görür. 

Fondun vəsaitlərinin qaytarılması. Fond tərəfindən müəyyən edilmiş monitorinqin keçirilmə 

qaydalarının müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən 3 (üç) dəfə və daha çox pozulması halları aşkar 

edildikdə, həmin müvəkkil kredit təşkilatları üçün Fond tərəfindən müəyyən edilmiş əsas və əlavə limitlər 

ləğv edilə və ya o, müvəkkil kredit təşkilatları sırasından çıxarıla bilər. 

Bazar riski. Bazar riski maliyyə alətinin ədalətli dəyərinin və ya gələcək pul axınlarının bazar 

qiymətlərində baş verən dəyişikliklər səbəbindən tərəddüd edəcəyi riskdir. Bazar riski bazar şəraitlərində 

ümumi və spesifik xarakterli dəyişikliklərin və bazar qiymətlərinin dəyişkənlik səviyyəsində 

dəyişikliklərin təsirinə məruz qalan faiz dərəcələrində, valyutada və qiymətli kağızlarda açıq mövqelərlə 

əlaqədar yaranır. Fond bazar riskinin mühüm konsentrasiyasına malik deyil. 

Kredit riski. Kredit riski müvəkkil kredit təşkilatlarının müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi 

təqdirdə, Fondun maliyyə itkisi ilə üzləşəcəyi riskdir. 

Fond borcalan kredit təşkilatlarının kreditlərinin maliyyələşdirilməsi üzrə hədlər müəyyən etməklə kredit 

risklərinin tənzimlənməsi üçün siyasət və prosedurlara malikdir. Kredit riski səviyyəsinin məhsul, 

borcalan və sənaye sahələri üzrə limitləri müntəzəm olaraq rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. Belə risklərə 

mütəmadi nəzarət olunur və onlar hər il və ya daha mütəmadi nəzərdən keçirilir. 

Hər bir müvəkkil kredit təşkilatı üçün ilin əvvəlində onların məcmu kapitalına və müvafiq maliyyə-

statistik göstəricilərinə münasibətdə Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən fərdi limit müəyyən edilir. 

Ayrılmış limit istifadə edildikdən sonra müvəkkil kredit təşkilatlarının müraciəti əsasında Fondun 

Müşahidə Şurasının qərarı ilə qaytarılan kredit vəsaitləri, habelə digər daxilolmalar hesabına onlara 

sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə əlavə limit müəyyən 

edilə bilər. 

Müvəkkil bankların Fonddan cəlb etdikləri vəsaitlərin ümumi məbləğinin qalığı onların məcmu 

kapitallarının, bank olmayan kredit təşkilatlarının isə onların nizamnamə kapitallarının 100 faizinədək ola 

bilər. 

Fondun Müşahidə Şurasının müvəkkil kredit təşkilatlarına limitlərin müəyyən edilməsi barədə müvafiq 

qərar  qəbul  etməsi  üçün  kredit təşkilatlarının  maliyyə  məlumatlarını  əks etdirən  müvafiq  arayış 

sahibkarların  inkişafı şöbəsinin  sahibkarlarla  və  müvəkkil  kredit təşkilatları  ilə iş sektoru  tərəfindən 

hazırlanaraq Müşahidə Şurasına  təqdim edilir. Kredit  risklərinin  monitorinqi  məqsədi ilə  investisiya 

layihələrinin ekspertizası və monitorinqi şöbəsinin işçiləri mütəmadi olaraq müştərinin fəaliyyətinin və 

maliyyə  göstəricilərinin  ətrafı  təhlili  əsasında  hesabatlar  hazırlayır. Ödəmə  qabiliyyəti aşağı olan 

müştərilər ilə bağlı əhəmiyyətli risklər haqqında məlumat  

Müşahidə Şurasının nəzərinə çatdırılır və onun tərəfindən təhlil edilir. Fond kredit riskinin monitorinqi 

üçün rəsmiləşdirilmiş daxili kredit reytinqlərindən istifadə etmir. Rəhbərlik vaxtı keçmiş kreditlərə xüsusi 

nəzarət edir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı müəyyən tarix üçün  müvəkkil kredit 

təşkilatlarının maliyyə-statistik göstəriciləri barədə Fonda məlumat təqdim edir. Bu məlumat məktub  

şəklində təqdim olunur və maliyyə institutları və onların cəmi aktivləri, öhdəlikləri, məcmu kapitalı, kredit 

portfeli, məcmu kapitalın adekvatlığı əmsalı, mənfəət və ya zərəri kimi əsas maliyyə göstəricilərini əks 

etdirir.   
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Fondun investisiya layihələrinin ekspertizası və monitorinqi şöbəsi kreditlərin ödəmə müddətləri üzrə 

təhlilini aparır və vaxtı keçmiş kreditlərə xüsusi nəzarət edir. Bu səbəbdən rəhbərlik kreditlərin ödəmə 

müddətləri və kredit riski haqqında məlumatları aşağıda təqdim edir. 

Fərdi müştəri təhlili ilə yanaşı, kredit portfeli kredit konsentrasiyası və bazar riskləri ilə əlaqədar Maliyyə 

və Kreditlərin Uçotuna Nəzarət şöbəsi tərəfindən qiymətləndirilir.  

Kredit riskinin maksimal dərəcəsi, bir qayda olaraq, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda maliyyə 

aktivlərinin balans dəyərində və uçota alınmamış müqavilə öhdəliklərinin məbləğlərində əks olunur. 

Potensial kredit riskinin azaldılması məqsədi ilə aktivlərin və öhdəliklərin mümkün qarşılıqlı 

əvəzləşdirilməsi effekti əhəmiyyətli xarakter daşımır.  

Aşağıdakı cədvəldə hesabat tarixinə maliyyə aktivləri ilə bağlı maksimal kredit riski təqdim olunur: 

  31 dekabr 

2020-ci il  

 31 dekabr 

2019-cu il 

(Yenidən 

hesablanmış) 

 1 yanvar 

2019-cu il 

(Yenidən 

hesablanmış) 

AKTİVLƏR    

Pul vəsaitləri və onlaırn ekvivalentləri 95,453 56,353 61,321 

Banklarda olan depozitlər 30,083 - - 

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 735,813 789,001 782,465 

    

Cəmi balans üzrə risklər 861,349 845,354 843,786 

Kredit riski üzrə konsentrasiya. Fond kredit riski üzrə konsentrasiyaya məruz qalır. 31 dekabr 2020-ci il 

tarixinə 2 kontragentin (2019: 2 kontragent) Fond qarşısında 100,000 min AZN-dən yuxarı öhdəliyi 

olmuşdur. Həmin öhdəliklərin gözlənilən kredit itkisindən xalis ümumi məbləği 392,359 min AZN (2019: 

358,522 min AZN) olub, kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlərin 53%-ni (2019: 45%) təşkil etmişdir. 

Gözlənilən kredit zərərlərinin (ECL) qiymətləndirilməsi. ECL gələcək pul axınlarındakı azalmaların 

ehtimal ilə ölçülmüş cari dəyərinin qiymətləndirilməsidir (yəni, müəyyən müddət ərzində çəki qismində 

müvafiq defolt riskləri istifadə olunmaqla kredit zərərlərinin orta çəkisidir). ECL-in qiymətləndirilməsi 

obyektivdir və gələcəkdə makroiqtisadi vəziyyətin inkişafı üzrə gözləntilərə defolt riskinin 

uyğunlaşdırılması yolu ilə müəyyən edilir. ECL-in qiymətləndirilməsi Fond tərəfindən istifadə olunan 

dörd parametr əsasında həyata keçirilir: defolt ehtimalı (“PD”), defolta məruz qalan dəyər (“EAD”), defolt 

baş verəcəyi halda itirilməsi gözlənilən məbləğ (“LGD”) və diskont dərəcəsi (“DR”). 

EAD hesabat dövründən sonra riskin məbləğində gözlənilən dəyişiklikləri nəzərə alaraq, gələcək defolt 

tarixində riskin qiymətləndirilməsi, o cümlədən əsas borc və faizlərin ödənilməsi və kredit öhdəlikləri 

üzrə vəsaitlərin gözlənilən istifadəsidir.  

Kreditlə bağlı öhdəliklər üzrə EAD kreditə konvertasiya əmsalından istifadə etməklə qiymətləndirilir. 

Kreditə konvertasiya əmsalı müəyyən müddət ərzində müqavilə üzrə öhdəlik məbləğinin balans 

öhdəliyinə çevrilməsi ehtimalını əks etdirən göstəricidir. 

PD – müəyyən müddət ərzində defoltun baş vermə ehtimalının qiymətləndirilməsidir. LGD – defolt baş 

verdiyi zaman yaranan zərərin qiymətləndirilməsidir.  

Bu, müqavilə üzrə ödənilməli gələcək pul axınları ilə borcalanın, həmçinin təminatın satışından əldə 

etməsi gözlənilən pul axınları arasındakı fərqə əsaslanır. Adətən bu göstərici EAD-nin faiz nisbəti kimi 
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ifadə edilir. Gözlənilən zərərlər hesabat dövrünün sonuna cari dəyərə diskontlaşdırılır. ECL-in 

hesablanması üçün istifadə edilən diskont dərəcəsi ilkin effektiv faiz dərəcəsi və ya onun təxmini 

dəyəridir. 

Gözlənilən kredit zərərləri maliyyə alətinin bütöv müddəti üzrə modelləşdirilir. Bütöv müddət borc 

alətlərinin ödəmə tarixinədək qalan müddət ərzində gözlənilən hər hansı qabaqcadan ödənişlər nəzərə 

alınmaqla müəyyənləşdirilir. 

“Bütöv müddət üzrə ECL” modelində maliyyə alətinin qalan müddəti ərzində bütün mümkün defolt 

hadisələrinin baş verməsi nəticəsində yaranan zərərlər qiymətləndirilir. "12 aylıq ECL" modeli hesabat 

dövründən sonra 12 ay ərzində və ya bitmə tarixinə bir ildən az qalmış maliyyə alətinin qalan müddəti 

ərzində hesablanır və bitmə tarixinədək qalan müddət üzrə gözlənilən kredit zərərlərinin bir hissəsini 

təşkil edir. 

Aşağıdakı şərtlərdən biri və ya bir neçəsinin baş verdiyi təqdirdə Fond defolt vəziyyətinin yarandığını 

hesab edir: 

● borcalanın müqavilə üzrə ödənişləri 90 gündən artıq gecikdirildikdə; 

● maliyyə aktivi aparıcı beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən D (C) kredit reytinqinə endirildikdə; 

● borcalanın bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyası geri çağırıldıqda; 

Aşağıdakı şərtlərdən biri və ya bir neçəsinin baş verdiyi təqdirdə Fond maliyyə alətləri üzrə kredit riskinin 

əhəmiyyətli dərəcədə artdığını hesab edir: 

• müvəkkil kredit təşkilatlarının əməliyyat fəaliyyəti nəticələrində faktiki və ya gözlənilən əhəmiyyətli 

dəyişiklik olduqda; 

• ilkin tanınma vaxtından etibarən aparıcı beynəlxalq kredit reytinqi agentlikləri tərəfindən maliyyə 

alətlərinin uzunmüddətli kredit reytinqi 5 pillə endirildikdə. 

Məlumatların açıqlanması məqsədilə Fond defolt anlayışını dəyərsizləşmiş aktivlər anlayışına tam 

uyğunlaşdırmışdır. Yuxarıda qeyd edilən defolt anlayışı Fondun bütün maliyyə aktivlərinə tətbiq edilir. 

Maliyyə aləti ardıcıl olaraq altı ay ərzində defolt meyarlarından birinə uyğun olmadıqda, həmin alət artıq 

defolt hesab edilmir (məsələn, vaxtı keçmiş öhdəliklər icra edildikdə). Bu altı aylıq dövr, gecikmənin 

aradan qaldırılmasından sonrakı dövrdə maliyyə alətinin defolt vəziyyətinə yenidən düşməsi ehtimalı 

əsasında aparılan təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir. 

Hazırkı maliyyə hesabatlarında tanınmış ECL səviyyəsi ilkin tanınmadan sonra borcalanın kredit riskinin 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsindən asılıdır. Bu yanaşma gözlənilən kredit zərərlərinin 

qiymətləndirilməsi üçün üç mərhələli modelə əsaslanır. 1-ci Mərhələ - ilkin tanınma zamanı 

dəyərsizləşməmiş və həmin vaxtdan kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artmamış maliyyə aktivləri üzrə 12 

aylıq ECL əsasında dəyərsizləşmə ehtiyatı tanınır. İlkin tanınma vaxtından etibarən kredit riski 

əhəmiyyətli dərəcədə artmış, lakin hələ dəyərsizləşmiş maliyyə aləti 2-ci Mərhələyə köçürülür və 

dəyərsizləşmə ehtiyatı bütöv müddət üçün gözlənilən kredit zərərləri əsasında tanınır.  

Maliyyə aləti dəyərsizləşdikdə 3-cü Mərhələyə köçürülür və dəyərsizləşmə ehtiyatı bütöv müddət üçün 

gözlənilən kredit zərərləri əsasında tanınır. Aktivin 3-cü Mərhələyə köçürülməsi nəticəsində Fond faiz 

gəlirini ümumi balans dəyəri əsasında tanımağı dayandırır və faiz gəlirini hesablayarkən gözlənilən kredit 

zərərləri çıxılmaqla, balans dəyərinə aktivin effektiv faiz dərəcəsini tətbiq edir. 

Kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması meyarı artıq yerinə yetirilmədikdə, maliyyə aləti 1-ci 

Mərhələyə geri köçürülür. Əgər maliyyə aktivi kredit riskinin əhəmiyyətli artması nəticəsində 2-ci 
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Mərhələyə köçürülmüşdürsə, Fond həmin kredit riskinin aktuallığının saxlanması və ya dəyişməsindən 

əmin olmaq üçün ona nəzarət edir. 

Kredit riski parametrlərinin əsas hesablanma prinsipləri. EAD gözlənilən ödəniş qrafikinə, o cümlədən 

əsas məbləğ və faiz ödənişlərinə əsasən müəyyən edilir. Amortizasiya olunan maliyyə alətləri və 

birdəfəlik kreditlər üçün EAD borcalan tərəfindən 12 ay müddətinə və ya bütöv müddət üzrə ödənişlər 

əsasında müəyyən edilir.  

Bu zaman borcalan tərəfindən gözlənilən artıq ödəmə də nəzərə alınır. Hesablamaya, həmçinin vaxtından 

əvvəl ödəniş və ya yenidən maliyyələşdirmə ehtimalları daxildir. 

ECL-in hesablanması üçün iki növ defolt ehtimalından istifadə edilir: 12 aylıq və bütöv müddət üçün 

defolt ehtimalı. 12 aylıq defolt ehtimalının qiymətləndirilməsi əvvəlki dövrlər üzrə defolt haqqında 

mövcud olan ən son məlumatlara əsaslanır və zərurət yarandıqda, dəstəklənən proqnoz məlumatları da 

nəzərə alınır. Bütöv müddət üçün defolt ehtimalı maliyyə alətinin qalan müddəti ərzində defoltun baş 

vermə ehtimalının qiymətləndirilməsini əks etdirir və maliyyə alətinin bütün müddəti ərzində 12 aylıq 

defolt ehtimalının məbləğinə bərabərdir.  

Fond fərdi sahibkarları maliyyələşdirmək üçün kredit təşkilatlarına güzəştli kreditlər ayırır. Bu səbəbdən 

defolt riski dedikdə həmin kredit təşkilatlarının məruz qaldığı defolt və Fondun maliyyələşdirdiyi portfel 

üzrə defolt nəzərdə tutulur. ECL-in hesablanması məqsədilə kredit təşkilatları iki kateqoriyaya bölünür: 

• Banklar  

• Bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) və kredit ittifaqları 

LGD defolt olmuş kredit üzrə zərərin həcmi ilə bağlı Fondun proqnozunu əks etdirir. LGD kontragentin 

növündən, iddianın növündən və prioritetindən, eləcə də girovun və ya digər kredit təminatının 

mövcudluğundan asılıdır. 12 aylıq və bütöv müddət üzrə LGD defolt hadisəsinin baş verməsindən sonra 

gözlənilən defolt vəziyyətindən qayıtma hallarına təsir edən amillər əsasında müəyyən edilir. LGD Dünya 

Bankı tərəfindən birbaşa olaraq Azərbaycan üçün təqdim edilmiş proqnozlara əsasən müəyyən edilmişdir. 

ECL modellərinə daxil edilmiş proqnoz məlumatlar. Kreditlər üzrə PD hesablanmasının son 36 aylıq 

məlumatları özünə daxil etməsi səbəbindən mövcud makroiqtisadi şərait ECL-in hesablanmasında artıq 

nəzərə alınmışdır. Xarici reytinq agentliklərinin məlumatlarında PD və LGD ilə bağlı makroiqtisadi 

amillər də öz əksini tapmışdır. 

Bəktestinq. Fond maliyyə aktivləri üzrə təxminlər və faktiki zərərlər arasındakı fərqlərin azaldılması üçün 

öz metodologiya və fərziyyələrini müntəzəm olaraq nəzərdən keçirir. Belə fərqlərin təhlili (bək-testinq) 

ən azı ildə bir dəfə aparılır. Bəktestinq nəticələri Fondun rəhbərliyinə təqdim edilir və səlahiyyətli 

şəxslərlə razılaşdırıldıqdan sonra modellərin və fərziyyələrin təkmilləşdirilməsi üçün növbəti addımlar 

müəyyən edilir. 

Valyuta riski. Valyuta riski mübadilə məzənnələrinin dəyişməsindən yaranır. Fondun bütün əməliyyatları 

milli valyutada aparıldığı üçün Fond valyuta riskinə birbaşa məruz qalmır. 

Faiz dərəcəsi riski. Fond bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul 

vəsaitlərinin hərəkətinə təsiri ilə əlaqədar riskə məruz qalır. 31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixinə Fond 

dəyişən faizli qeyri-kommersiya maliyyə aktiv və öhdəliklərinə malik olmadığına görə əhəmiyyətli 

dərəcədə faiz dərəcəsi riskinə məruz qalmamışdır. 

Əməliyyat riski. Əməliyyat riski sistemlərin nasazlığı, işçilərin səhvi, saxtakarlıq və ya xarici hadisələr 

nəticəsində yaranan riskdir.  
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Nəzarət mexanizmlərində nasazlıq baş verdikdə əməliyyat riskləri nüfuza xələl gətirə, hüquqi və ya 

tənizmləyici orqanlar tərəfindən sanksiyaların tətbiq edilməsinə və ya maliyyə zərərlərinə gətirib çıxara 

bilər. Fond bütün əməliyyat risklərinin aradan qaldırılmasını proqnozlaşdıra bilməz, lakin nəzarət sistemi 

və potensial risklərin monitorinqi və onlara qarşı cavab tədbirləri görməklə, Fond həmin riskləri idarə edə 

bilər. Nəzarət mexanizmlərinə vəzifələrin effektiv bölgüsü, sistemə giriş, avtorizasiya və üzləşdirmə 

prosedurları, işçi heyətinin təlimləndirilməsi və qiymətləndirilməsi prosesləri daxildir. 

Likvidlik riski. Likvidlik riski Fondun hesablaşması nağd pul və ya digər maliyyə aktivləri ilə aparılan 

maliyyə öhdəlikləri ilə bağlı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çətinliklərlə üzləşməsi riskidir. Fond 31 

dekabr 2020-ci il, 31 dekabr 2019-cu və 1 yanvar 2019-cu il tarixlərinə əhəmiyyətli maliyyə öhdəliklərinə 

malik olmadığı üçün likvidlik riskinə məruz qalmamışdır. Aşağıdakı cədvəllərdə maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabatda əks etdirilmiş məbləğlərin ödəniş müddətləri üzrə təhlili təqdim olunur: 

 

  

 Tələb 

edilənədək və 

1 aydan az  

 1 aydan 

6 ayadək  

 6 aydan 

12 

ayadək  

 12 aydan 

1 ilədək  

 5 ildən 

artıq  
 Cəmi  

       

31 dekabr 2020-ci il 

tarixinə 

      

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 95,453 - - - - 95,453 

Banklarda olan depozitlər 83 30,000 - - - 30,083 

Kredit təşkilatlarına 

verilmiş kreditlər 2,553 2,775 10,891 373,282 346,312 735,813 

Dövlət büdcəsindən 

ayrılmış subsidiyalar üzrə 

öhdəliklər (5,870) (18,273) (25,324) - - (49,467) 

Maliyyə öhdəlikləri (27) - - - - (27) 

        
       

Gözlənilən ödəmə 

müddətləri üzrə xalis 

mövqe 92,192 14,502 (14,433) 373,282 346,312 811,855 

              

 

  

 Tələb 

edilənədək və 

1 aydan az  

 1 aydan 

6 ayadək  

 6 aydan 

12 

ayadək  

 12 aydan 

1 ilədək  

 5 ildən 

artıq  
 Cəmi  

       

31 dekabr 2019-cu il 

tarixinə       
Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 56,353 - - - - 56,353 

Kredit təşkilatlarına 

verilmiş kreditlər 15,665 7,523 8,146 363,281 394,386 789,001 

Maliyyə öhdəlikləri (18) - - - - (18) 

               

Gözlənilən ödəmə 

müddətləri üzrə xalis 

mövqe 72,000 7,523 8,146 363,281 394,386 845,336 
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 Tələb 

edilənədək və 

1 aydan az  

 1 aydan 

6 ayadək  

 6 aydan 

12 

ayadək  

 12 aydan 

1 ilədək  

 5 ildən 

artıq  
 Cəmi  

       

1 yanvar 2019-cu il 

tarixinə       
Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 61,321 - - - - 61,321 

Kredit təşkilatlarına 

verilmiş kreditlər 13,206 9,923 17,009 318,446 423,881 782,465 

Maliyyə öhdəlikləri (44) - - - - (44) 

               

Gözlənilən ödəmə 

müddətləri üzrə xalis 

mövqe 74,483 9,923 17,009 318,446 423,881 843,742 

              

 

22 TƏƏHHÜDLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİKLƏR 

Məhkəmə prosesləri. Müəyyən dövrlərdə və əməliyyatların normal gedişi zamanı Fonda qarşı iddialar 

irəli sürülə bilər. Rəhbərlik öz ehtimallarına və Fondun mütəxəssislərinin məsləhətinə əsasən iddialarla 

bağlı heç bir əhəmiyyətli zərərin yaranmayacağını hesab edir və müvafiq olaraq, bu maliyyə 

hesabatlarında heç bir ehtiyat yaradılmamışdır.  

23 ƏDALƏTLİ DƏYƏR HAQQINDA AÇIQLAMALAR 

Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi nəticələri aşağıda göstərildiyi kimi ədalətli dəyər iyerarxiyasının 

səviyyələrinə görə təhlil edilir: (i) 1-ci səviyyəyə oxşar aktiv və öhdəliklər üçün fəal bazarlarda kotirovka 

olunan qiymətlərlə qiymətləndirmələr (təshih edilməmiş) (ii) 2-ci səviyyəyə aktiv və ya öhdəlik üçün 

birbaşa (yəni, qiymətlər) və ya dolayısı ilə (yəni, qiymətlərdən yaranan) müşahidə edilə bilən ilkin 

əhəmiyyətli məlumatların istifadə edildiyi qiymətləndirmə üsulları vasitəsilə əldə edilən 

qiymətləndirmələr və (iii) 3-cü səviyyəyə müşahidə edilən bazar məlumatlarına əsaslanmayan 

qiymətləndirmələr (müşahidə edilməyən ilkin məlumatlar) daxildir. Maliyyə alətlərini ədalətli dəyərlə 

qiymətləndirmə iyerarxiyalarına bölmək üçün rəhbərlik peşəkar mülahizələr irəli sürür.  

Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə düzəlişlər tələb edən müşahidə edilə bilən 

məlumatlardan istifadə edildikdə, bu qiymətləndirmə 3-cü Səviyyəyə aid edilir. İstifadə edilən 

məlumatların əhəmiyyətliliyi bütövlükdə ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi ilə ölçülür.  

31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il tarixlərinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda ədalətli dəyərdə tanınan 

maliyyə alətləri mövcud olmamışdır. 

Ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməyən, lakin ədalətli dəyəri açıqlanan aktiv və öhdəliklər 

Üç aydan artıq ödəmə müddəti olan aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri belə maliyyə aktivlərinin ödəmə 

müddətlərinin nisbətən qısa olması ilə əlaqədar olaraq təxminən onların ədalətli dəyərini əks etdirir. Sair 

maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri oxşar kredit riskinə və ödəmə müddətinə malik olan yeni alətlər üçün 

ilin sonuna müvafiq bazar dərəcələri ilə diskontlaşdırılmış gələcək pul axınlarının cari dəyəri kimi 

hesablanır.  
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Rəhbərlik hesab edir ki, maliyyə hesabatlarında tanınmış maliyyə aktiv və öhdəliklərinin balans dəyəri 

təxminən onların ədalətli dəyərinə bərabərdir və ədalətli dəyər iyerarxiyasının 2-ci Səviyyəsinə aid 

edilmişdir.   

24 MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ KATEQORİYALARI ÜZRƏ 

TƏQDİM EDİLMƏSİ 

BMHS 9 “Maliyyə alətləri” standartına uyğun olaraq, maliyyə aktivləri aşağıdakı kateqoriyalara 

təsnifləşdirilir: (a) FVTPL kateqoriyasında ölçülən maliyyə aktivləri; (b) FVOCI kateqoriyasında ölçülən 

borc alətləri; (c) FVOCI kateqoriyasında ölçülən pay alətləri və (d) amortizasiya olunmuş dəyərdə ölçülən 

maliyyə aktivləri. FVTPL kateqoriyasında ölçülən maliyyə aktivləri iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) 

FVTPL kateqoriyasında məcburi qaydada ölçülən aktivlər və (ii) ilkin tanınma zamanı həmin 

kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər. 31 dekabr 2020-ci il, 31 dekabr və 1 yanvar 2019-cu il tarixlərinə 

maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının üzləşdirilməsi 

aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

  

 Amortizasiya olunmuş 

dəyərdə maliyyə 

aktivləri  

 Cəmi  

   

Aktivlər 
  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 95,453 95,453 

Banklarda olan depozitlər 30,083 30,083 

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 735,813 735,813 

    
   

Cəmi maliyyə aktivləri 861,349 861,349 

      

  

 Amortizasiya olunmuş 

dəyərdə maliyyə 

aktivləri  

 Cəmi  

   

Aktivlər 
  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 56,353 56,353 

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 789,001 789,001 

    
   

Cəmi maliyyə aktivləri 845,354 845,354 

      

 

  

 Amortizasiya olunmuş 

dəyərdə maliyyə 

aktivləri  

 Cəmi  

   

Aktivlər 
  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 61,321 61,321 

Kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər 782,465 782,465 

    
   

Cəmi maliyyə aktivləri 843,786 843,786 

      

 

31 dekabr 2020-ci və 2019-cu il, 1 yanvar 2019-cu il tarixlərinə Fondun bütün maliyyə öhdəlikləri 

amortizasiya olunmuş dəyərdə uçota alınmışdır. 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
   

31 DEKABR 2020-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
 (Əksi göstərilmədiyi hallarda məbləğlər min Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir) 
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25 HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR 

Fond hesabat dövründən sonra mühüm səhm əməliyyatları həyata keçirmişdir. Belə ki, 16 mart 2021-ci il 

tarixində Maliyyə Nazirliyinin ümumi dəyəri 9,999,983 AZN olan istiqraz alışını həyata keçirmişdir. 
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