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 Qeydlәr
31 dekabr  
2015-ci il  

31 dekabr  
2014-cü il 

Aktivlәr     
Uzunmüddәtli aktivlәr     
Әmlak, qurğu vә avadanlıqlar 10  $ 264,260   $ 229,744 
Qeyri-maddi aktivlәr 11   8,584    8,633 
Bankda depozit 14   20,000    − 
Avans ödәnişlәri (uzunmüddәtli) 19   −    48,869 
Digәr uzunmüddәtli aktivlәr 20   −    126,008 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәri 9   7,244    6,361 
    300,088    419,615 

Cari aktivlәr     
Pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri 13   145,408    158,374 
Bankda depozit 14   −    20,000
Mәhdudiyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri 15   10,000    10,000 
Ticarәt vә digәr debitor borcları 16   109,308    49,578 
Әlaqәli tәrәflәrdәn alınacaq mәblәğlәr 17   −    17,850 
Mal-material ehtiyatları 18   11,337    8,278 
Avans ödәnişlәri (qısamüddәtli) 19   25,938    46,257 
Digәr cari aktivlәr 20   79,437    13 
    381,428    310,350 

Cәmi aktivlәr   $ 681,516   $ 729,965 

Kapital vә öhdәliklәr     
Kapital 21    
Nizamnamә kapitalı   $ 285,846   $ 285,846 
Әlavә ödәnilmiş kapital    448    448 
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt    182,751    193,983 
Mәcmu mәzәnnә fәrqlәri    11    8 
Cәmi kapital    469,056    480,285 

Uzunmüddәtli öhdәliklәr     
Alınmış avanslar (uzunmüddәtli) 12   −    45,787 
Digәr uzunmüddәtli öhdәliklәr 20   −    126,008 
   −    171,795 

Cari öhdәliklәr     
Kreditor borcları vә hesablanmış öhdәliklәr 22   43,486    25,231 
Alınmış avanslar (qısamüddәtli) 12   19,348    40,472 
Әlaqәli tәrәflәrә ödәnilәcәk mәblәğlәr 23   35,486    5,730
Digәr cari öhdәliklәri 20   79,392    − 
Tәxirә salınmış gәlirlәr    −    799 
Ödәnilәcәk mәnfәәt vergisi 9   34,748    5,653 
    212,460    77,885 
Cәmi öhdәliklәr    212,460    249,680 

Cәmi kapital vә öhdәliklәr   $ 681,516   $ 729,965 
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 Qeydlәr 
Nizamnamә 

kapitalı 

Әlavә 
ödәnilmiş 

kapital 

Bölüşdü-
rülmәmiş 

mәnfәәt 

Mәcmu 
mәzәnnә 
fәrqlәri 

Cәmi 
kapital 

1 yanvar 2014-cü il   $ 285,846  $ 448  $ 149,114  $ –  $ 435,408 

Dövr üzrә mәnfәәt    –   –   75,520   –   75,520 
Digәr ümumi gәlir    –   –   –   8   8 

Cәmi ümumi gәlir    –   –   75,520   8   75,528 

Ödәnilmiş dividendlәr 21   –   –   (30,651)   –   (30,651)

31 dekabr 2014-cü il   $ 285,846  $ 448  $ 193,983  $ 8  $ 480,285 

Dövr üzrә mәnfәәt    –   –   51,488   –   51,488 
Digәr ümumi gәlir    –   –   –   3   3 

Cәmi ümumi gәlir    –   –   51,488   3   51,491 

Ödәnilmiş dividendlәr 21   –   –   (62,720)   –   (62,720)

31 dekabr 2015-ci il   $ 285,846  $ 448  $ 182,751  $ 11  $ 469,056 
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 Qeydlәr 2015  2014 
Әmәliyyat fәaliyyәti   
Vergidәn әvvәl mәnfәәt   $ 102,241   $ 96,396 

Vergidәn әvvәl mәnfәәti xalis pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
ilә üzlәşdirmәk üçün qeyri-nağd düzәlişlәr     

Köhnәlmә vә amortizasiya 6, 7   20,297    23,495 
Xarici valyuta mәzәnnәsindәn zәrәr    1,655    524 

Dövriyyә kapitalına düzәlişlәr     
Ticarәt vә digәr debitor borclarında artma    (59,730)    (20,671)
Avans ödәnişlәrindә azalma/(artma) (qısamüddәtli)    20,319    (41,444)
Әlaqәli tәrәflәrdәn alınacaq mәblәğlәrdә azalma    −    3,818 
Mal-material ehtiyatlarında azalma/(artma)    (3,059)    1,494 
Digәr cari aktivlәrdә azalma    –    907 
Kreditor borcları vә hesablanmış öhdәliklәrdә 

artma/(azalma)    16,480    (3,542)
Әlaqәli tәrәflәrә ödәnilәcәk mәblәğlәrdә artma    30,902    3,060 
Alınmış avanslarda artma/(azalma) (qısamüddәtli)    (21,124)    40,472 
Tәxirә salınmış gәlirlәrdә azalma    (799)    (1,598)
Avans ödәnişlәrindә azalma (uzunmüddәtli)     48,869    37,007 
Alınmış avanslarda azalma (uzunmüddәtli)     (45,787)    (37,007)
    110,264    102,911 

Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi    (22,540)    (30,173)
Әmәliyyat fәaliyyәti üzrә әldә edilmiş xalis pul 

vәsaitlәrinin hәrәkәti    87,724    72,738 

İnvestisiya fәaliyyәti     
Әsas şirkәtә verilmiş kredit 17   (35,477)    (17,850)
Әmlak, qurğu vә avadanlıqların alınması    (54,751)    (6,816)
Qeyri-maddi aktivlәrin alınması    (46)    − 
İnvestisiya fәaliyyәtin üzrә istifadә edilmiş xalis pul 

vәsaitlәrinin hәrәkәti    (90,274)    (24,666)

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti     
Ödәnilmiş dividendlәr 21   (10,539)    (5,156)
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә istifadә edilmiş xalis 

pul vәsaitlәrinin hәrәkәti (10,539)    (5,156)

Pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәrindә 
xalis artma/(azalma) (13,089)    42,916

Valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişmәsindәn (gәlirin)/zәrәrin 
tәsiri    123    (33)

1 yanvarda pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin 
ekvivalentlәri 13   158,374    115,491 

31 dekabrda pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin 
ekvivalentlәri 13 $ 145,408   $ 158,374 

 
2015-ci ildә Qrupun hәyata keçirdiyi qeyri-nağd әmәliyyatlar elan edilmiş dividendlәrin 52,181 ABŞ dolları 
(2014-cü il: 25,495 ABŞ dolları) mәblәğindә sәhmdardan kredit üzrә alınacaq mәblәğin hesabına 
ödәnilmәsini әks etdirir. 
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1. Şirkәt haqqında mәlumat 
 
“Kaspian Drilinq Kompani Limited” MMC (“Şirkәt”) Azәrbaycan Respublikasının qanunları әsasında, 
müvafiq olaraq, 92.44% vә 7.56% mülkiyyәt paylarına sahib olan Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft 
Şirkәti (“SOCAR”) vә Union Grand Energy PTE LTD (“UGE”) tәrәfindәn mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt 
kimi yaradılmışdır.  
 
Şirkәt Xәzәr dәnizindә qazma xidmәtlәrini AÇG (neft) vә Şah Dәniz (qaz) yataqlarında istismar edilәn, 
müvafiq olaraq, “Dәdә-Qorqud” vә “İstiqlal” sәyyar dәniz qazma qurğuları vasitәsilә hәyata keçirir.  
 
Şirkәt tәrәfindәn birlәşdirilәn Caspian Drilling International Ltd, Caspian Drilling Company USA LLC vә 
Caspian Drilling Company (Israel) Ltd müәssisәlәri hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında 
birlikdә “törәmә müәssisәlәr” adlandırılır. 
 
Şirkәtin rәsmi ünvanı: Azәrbaycan Respublikası, Bakı, AZ1007, Nәsibbәy Yisifbәyli küçәsi, 86. 
 
 
2.1 Maliyyә hesabatlarının hazırlanmasının әsası 
 
Şirkәtin vә onun törәmә müәssisәlәrinin (birlikdә “Qrup”) konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatları 
Mühasibat Uçotunun Beynәlxalq Standartları Komitәsi (“MUBSK”) tәrәfindәn buraxılmış Maliyyә 
Hesabatlarının Beynәlxalq Standartları (“MHBS”) әsasında hazırlanmışdır.  
 
Aşağıdakı mühasibat uçotu qaydalarında tәsvir olunanlar istisna olmaqla, konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatları ilkin maya dәyәri әsasında hazırlanmışdır. Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatları ABŞ dolları 
ilә tәqdim tәqdim edilir vә xüsusi olaraq qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, bütün dәyәrlәr әn yaxın minә 
qәdәr yuvarlaqlaşdırılır. 
 
 
2.2 Konsolidasiya prinsiplәri 
 
Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatları Şirkәtin vә onun törәmә müәssisәlәrinin 31 dekabr 2015-ci il 
tarixinә maliyyә hesabatlarından ibarәtdir. Törәmә müәssisәlәr tәsis edildiyi vә ya satınalındığı tarixdәn 
(yәni Şirkәt nәzarәti әldә etdiyi tarixdәn) etibarәn tam konsolidasiya edilir vә hәmin nәzarәt başa çatdığı 
tarixәdәk konsolidasiya edilmәsi davam edir. Törәmә müәssisәnin maliyyә hesabatları әsas şirkәtin maliyyә 
hesabatları ilә eyni dövrlәr üzrә vә eyni mühasibat uçotu prinsiplәri әsasında hazırlanır. Qrup daxilindә olan 
bütün qalıqlar, әmәliyyatlar, qrup daxilindә aparılan әmәliyyatlardan әldә edilәn reallaşdırılmamış gәlirlәr vә 
zәrәrlәr vә dividendlәr tamamilә silinir. 
 
 
2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı 
 
a) Xarici valyutanın çevrilmәsi 
 
Azәrbaycan Respublikasında rәsmi pul vahidi Azәrbaycan manatıdır (“AZN”). Lakin, 21 saylı “Xarici 
valyuta mәzәnnәlәrindә dәyişikliklәrin tәsiri” Mühasibat Uçotunun Beynәlxalq Standartına (“MUBS”) vә 
onun şәrhlәrinә müvafiq olaraq, Şirkәtin müvafiq hadisә vә şәraitlәrinin iqtisadi mahiyyәtini әks etdirәn pul 
ölçü vahidi ABŞ dollarıdır, çünki Şirkәtin alınmış әmlak, qurğu vә avadanlıqlarının, satışlarının, alışlarının, 
ticarәt debitor borclarının vә kreditor borclarının böyük hissәsinin qiymәtlәndirilmәsi, yaranması, ödәnilmәsi 
vә ya digәr yolla ölçülmәsi ABŞ dolları ilә hәyata keçirilir.  
 
Qrupun İsrail törәmә müәssisәsinin funksional valyutası törәmә müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi әsas iqtisadi 
sistemin valyutası olan İsrail Şekelidir (“ISL”). 



“Kaspian Drilinq Kompani Limited” MMC 
Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına dair qeydlәr (davamı) 
31 dekabr 2015-ci il tarixindә başa çatan il üzrә 
(Bütün mәblәğlәr min ABŞ dolları ilә tәqdim edilir) 

 
 

7 

2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
a) Xarici valyutanın çevrilmәsi (davamı) 
 
Xarici valyuta ilә aparılmış әmәliyyatlar ilk tanınmada әmәliyyat tarixindә qüvvәdә olan müvafiq 
mәzәnnәlәri istifadә etmәklә Qrupun müvafiq törәmә müәssisәsinin funksional valyutası ilә qeydә alınır.  
 
Qrupun müvafiq törәmә müәssisәsinin funksional valyutası ilә hәlә ölçülmәmiş monetar aktivlәr vә 
öhdәliklәr hәmin müәssisәnin funksional valyutasına maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın tarixinә qüvvәdә 
olan müvafiq mәzәnnә ilә çevrilir. 
 
Qrupun müvafiq törәmә müәssisәlәrinin funksional valyutalarında yenidәn ölçülmә nәticәsindә yaranan 
mәzәnnә gәlir vә zәrәrlәri konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә ümumi gәlir haqqında hesabatda 
qeydә alınır. 
 
Konsolidasiya zamanı Qrupun törәmә müәssisәlәrinin aktivlәri vә öhdәliklәri hesabat tarixindә qüvvәdә olan 
mәzәnnә ilә ABŞ dollarına çevrilir vә onların maliyyә nәticәlәri haqqında hesabatları il üzrә orta mәzәnnә ilә 
çevrilir. Konsolidasiya üçün çevirmә zamanı yaranan mәzәnnә fәrqi digәr ümumi gәlirdә tanınır.  
 
AZN Azәrbaycan Respublikasından kәnarda tam sәrbәst dönәrli valyuta deyildir. Azәrbaycan Respublikası 
daxilindә rәsmi mәzәnnә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir vә ümumiyyәtlә bazar mәzәnnәsinә 
kifayәt qәdәr uyğun hesab olunur. 
 
31 dekabr 2015-ci il tarixinә xarici valyuta qalıqlarının çevrilmәsindә istifadә olunan әsas valyuta 
mәzәnnәlәri: 1 AZN üçün 0.6413 ABŞ dolları, 1 ISL üçün 0.2565 ABŞ dolları (2014-cü il: 1 AZN = 
1.2748 ABŞ dolları, 1 ISL = 0.2261 ABŞ dolları). 
 
b) Gәlirlәrin tanınması 
 
Gәlirlәr, ödәnişin nә zaman edildiyindәn asılı olmayaraq, Qrupun iqtisadi fayda әldә etmәsi gözlәnildikdә vә 
etibarlı şәkildә ölçülә bildikdә tanınır. Gәlirlәr alınmış vә ya alınacaq vәsaitin әdalәtli dәyәri ilә, endirim, 
güzәşt, vergi vә ya rüsumları çıxmaqla vә ödәnişin müәyyәn edilmiş şәrtlәrini nәzәrә almaqla ölçülür. Әsas 
şirkәt vә ya agent kimi çıxış etmәsini müәyyәn etmәk mәqsәdilә Qrup gәlirlәrә dair razılaşmaları xüsusi 
meyar әsasında qiymәtlәndirir.  
 
Qazma xidmәtlәri 
 
Qazma xidmәtlәrinin göstәrilmәsindәn gәlirlәr aylıq әsasla görülәn işlәr üçün razılaşdırılmış gündәlik tariflәr 
әsasında tanınır.  
 
Malların satışı 
 
Malların satılmasından gәlirlәr adәtәn mallar çatdırıldığı zaman mülkiyyәt hüququndan irәli gәlәn risk vә 
faydalar alıcıya keçәndә tanınır. 
 
Әvәzi ödәnilәcәk maddәlәrdәn gәlirlәr 
 
Әvәzi ödәnilәcәk maddәlәrdәn gәlirlәr müәyyәn avadanlıq, material vә ehtiyatlar, üçüncü tәrәflәrin 
xidmәtlәri vә müştәrinin tәlәbi ilә çәkilmiş digәr xәrclәr üzrә әlavә ödәnişlәrdәn ibarәtdir. Әvәzi ödәnilәcәk 
maddәlәrdәn gәlirlәr xalis mәblәğdә tanınır vә konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi 
gәlir haqqında hesabata “Digәr gәlir” kimi daxil edilir. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
b) Gәlirlәrin tanınması (davamı) 
 
Mobilizasiyadan gәlirlәr 
 
Qazma qurğularının, avadanlıqların vә heyәtin birbaşa mobilizasiyasına aid olan qazma xidmәtlәri haqqında 
razılaşmanın müddәti başladıqdan әvvәl alınmış haqlar bәrabәr hissәlәrә bölünmәklә qazma layihәsinin ilkin 
müqavilә müddәti üzrә tәxirә salınır. 
 
c) Tikinti müqavilәlәri üzrә әmәliyyatlar 
 
Tikinti müqavilәlәri “Azerbaijan Rigs” MMC ilә qazma qurğusunun tikintisinin idarә edilmәsinә dair sabit 
qiymәtli müqavilә vә qazma qurğusunun yenilәnmәsi işlәrinin idarә edilmәsi haqqında BP ilә “mәsrәflәr 
üstәgәl” müqavilәsindәn ibarәtdir. 
 
Tikinti müqavilәsinin nәticәsi etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәndә tikinti müqavilәsi ilә bağlı gәlirlәr vә 
xәrclәr hesabat dövrünün sonunda layihә işlәrinin tamamlanma mәrhәlәlәrinә әsaslanaraq (işin faiz etibarı ilә 
tamamlanması metodu), müvafiq olaraq, gәlirlәr vә xәrclәr kimi tanınır. 
 
Sabit qiymәtli tikinti müqavilәsinin nәticәsi aşağıdakı şәrtlәr ödәnildikdә etibarlı qiymәtlәndirilә bilәr: 
(i) cәmi müqavilә gәlirlәri etibarlı şәkildә ölçülә bilir; (ii) müqavilәdәn irәli gәlәn bütün iqtisadi faydaların 
müәssisәyә daxil olması ehtimal edilir; (iii) müqavilәni tamamlamaq üçün xәrclәr vә tamamlanma mәrhәlәsi 
etibarlı şәkildә ölçülә bilir vә (iv) müqavilәyә aid olan müqavilә xәrclәri aydın müәyyәn edilә vә etibarlı 
ölçülә bilir vә belәliklә dә çәkilmiş faktiki müqavilә xәrclәri әvvәlki ehtimallarla müqayisә oluna bilir. 
 
“Mәsrәflәr üstәgәl” müqavilәlәri üçün tikinti müqavilәsinin nәticәsi aşağıdakı şәrtlәr ödәnildikdә etibarlı 
qiymәtlәndirilә bilәr: (i) müqavilә ilә bağlı olan iqtisadi faydaların müәssisәyә daxil olması ehtimal edilir; vә 
(ii) müqavilәyә aid olan müqavilә xәrclәri, xüsusi şәkildә әvәzlәşdirilmәli olub-olmamasından asılı 
olmayaraq, aydın müәyyәn edilә vә etibarlı ölçülә bilir. 
 
Әgәr tikinti müqavilәsinin nәticәsi etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilmәsә (adәtәn müqavilәnin ilkin 
mәrhәlәlәrindә), müqavilә gәliri yalnız bәrpa olunması gözlәnilәn çәkilmiş xәrclәrә görә tanınır. 
 
İşin faiz etibarı ilә tamamlanması metodunun tәtbiqi zamanı tanınmış gәlirlәr hәmin tarixәdәk çәkilmiş cәmi 
müqavilә xәrclәrinin (aşağıda qeyd olunduğu kimi) vә tamamlanma üçün çәkilmәsi ehtimal olunan xәrclәrin 
nisbәti әsasında faktiki tamamlanma faizinin cәmi müqavilә gәlirlәri (aşağıda qeyd olunduğu kimi) ilә 
hasilinә uyğun olmalıdır. 
 
Müqavilә gәlirlәri – Müqavilә gәlirlәri müqavilәdә razılaşdırılmış ilkin gәlirlәrin mәblәğinә vә müqavilә 
işindә, tәlәblәrdә vә hәvәslәndirici ödәnişlәrdә gәlirlәrә tәsir etmәsi ehtimal edilәn vә etibarlı ölçülә bilәn 
dәyişikliklәrә uyğun olmalıdır. 
 
Müqavilә xәrclәri – Müqavilә xәrclәrinә spesifik müqavilә ilә birbaşa bağlı olan xәrclәr vә ümumiyyәtlә 
müqavilә fәaliyyәtinә aid olan vә müqavilәyә bölüşdürülә bilәn xәrclәr daxildir. Spesifik müqavilә ilә 
birbaşa bağlı olan xәrclәr aşağıdakılardan ibarәtdir: sahәdә işçilәrlә bağlı xәrclәr (sahәyә nәzarәt xәrclәri dә 
daxil olmaqla), tikintiyә sәrf olunan materiallarla bağlı xәrclәr, müqavilә әsasında istifadә olunan 
avadanlıqların köhnәlmәsi, müqavilә ilә birbaşa bağlı olan vә çәkildiyi dövrdә xәrclәr kimi tanınan dizayn vә 
texniki yardım xәrclәri. 
 
Müqavilә üzrә gәlәcәk fәaliyyәtә aid olan çәkilmiş müqavilә xәrclәri, bunların qaytarılması ehtimal edilәn 
hallarda, aktiv kimi tanınır. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
c) Tikinti müqavilәlәri üzrә әmәliyyatlar (davamı) 
 
Tikinti müqavilәsinin nәticәsi etibarlı ölçülә bilmәdikdә: (i) gәlirlәr yalnız bәrpa olunması ehtimal edilәn 
çәkilmiş müqavilә xәrclәri hәcmindә tanınır; vә (ii) müqavilә xәrclәri çәkildiyi dövrdә xәrc kimi tanınır. 
 
Cәmi müqavilә xәrclәrinin cәmi müqavilә gәlirlәrindәn artıq olması ehtimal edilәndә gözlәnilәn zәrәr dәrhal 
xәrc kimi tanınır. 
 
Qrup tikinti müqavilәsi әsasında qiymәtlәndirilmiş işlәrә görә sub-podratçılara әvvәlcәdәn ödәnilmiş 
mәblәğlәri avans ödәnişi vә digәr cari aktivlәr kimi әks etdirir. 
 
Qrup tikinti müqavilәsi әsasında qiymәtlәndirilmiş işlәrә görә müştәridәn әvvәlcәdәn alınmış mәblәğlәri 
alınmış avanslar vә digәr cari öhdәliklәr kimi әks etdirir. 
 
d) Birgә әmәliyyatlar 
 
Birgә razılaşma iki vә ya daha çox tәrәfin birgә nәzarәt etdiyi razılaşmadır. Birgә nәzarәt müqavilә әsasında 
razılaşdırılmış qaydada nәzarәtin bölüşdürülmәsidir vә yalnız müvafiq fәaliyyәtlә (razılaşmadan әldә edilәn 
gәlirlәrә әhәmiyyәtli tәsir göstәrәnlәrlә) bağlı qәrarlar nәzarәti bölüşdürәn tәrәflәrin yekdil razılığını tәlәb 
etdiyi hallarda mövcud olur. 
 
Birgә әmәliyyat razılaşmaya birgә nәzarәt edәn tәrәflәrin razılaşmaya aid olan aktivlәri әldә etmәsini vә 
öhdәliklәri qәbul etmәsini nәzәrdә tutan birgә razılaşma növüdür. Birgә әmәliyyatlarda iştirak payları ilә 
bağlı olaraq Qrup aşağıdakıları tanıyır: 

 aktivlәr, o cümlәdәn birgә saxlanılan bütün aktivlәrdә payı; 

 öhdәliklәr, o cümlәdәn birgә daşınan öhdәliklәrdә payı; 

 birgә әmәliyyatdan yaranan nәticәdәki payın satılmasından gәlirlәr; 

 birgә әmәliyyat tәrәfindәn nәticәnin satılmasından әldә edilmiş gәlirlәrdә pay; 

 xәrclәr, o cümlәdәn birgә çәkilmiş bütün xәrclәrdә payı. 
 
e) Mәnfәәt vergisi 
 
Cari mәnfәәt vergisi 
 
Hazırkı vә әvvәlki dövrlәr üzrә cari mәnfәәt vergisi aktivlәri vә öhdәliklәri vergi orqanlarına ödәnilәcәk vә 
ya onlardan geri alınacaq mәblәğdә ölçülür. Mәblәği hesablamaq üçün Azәrbaycan Respublikasında hesabat 
tarixinә qәdәr qüvvәyә minmiş vergi dәrәcәlәri vә vergi qanunları istifadә olunur. 
 
Birbaşa kapitalda tanınan maddәlәrlә әlaqәdar cari mәnfәәt vergisi konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr 
vә ümumi gәlir haqqında hesabatda deyil, kapitalda tanınır. Rәhbәrlik tәtbiq edilәn vergi qaydalarının 
müxtәlif şәrhlәrinә yol verәn hallarla bağlı vergi bәyannamәlәrindә qәbul edilmiş mövqelәri müntәzәm 
olaraq qiymәtlәndirir vә müvafiq hallarda ehtiyat ayırır. 
 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi 
 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi, öhdәlik metodundan istifadә etmәklә, hesabat tarixindә aktivlәrin vә 
öhdәliklәrin vergi bazası vә onların maliyyә hesabatları mәqsәdlәri üçün balans dәyәrlәri arasında bütün 
müvәqqәti fәrqlәr üzrә müәyyәn edilir.  
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
e) Mәnfәәt vergisi (davamı) 
 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi (davamı) 
 
Aşağıdakılar istisna olmaqla, tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliklәri vergiyә cәlb olunan bütün 
müvәqqәti fәrqlәr üçün tanınır: 

 tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliyi müәssisәlәrin birlәşmәsi olmayan әmәliyyat zamanı qudvilin 
vә ya aktiv vә ya öhdәliyin ilkin әks etdirilmәsindәn irәli gәldiyi, elәcә dә әmәliyyat zamanı uçot 
mәnfәәtinә vә ya vergiyә cәlb olunan mәnfәәt vә ya zәrәrә tәsir göstәrmәdiyi hallar; 

 müvәqqәti fәrqlәrin qaytarılması vaxtının nәzarәt altında saxlanıla bildiyi vә müvәqqәti fәrqlәrin 
yaxın gәlәcәkdә qaytarılması ehtimalı olmayan hallarda, törәmә müәssisәlәrә, asılı şirkәtlәrә 
investisiyalarla vә birgә müәssisәlәrdә iştirak payları ilә әlaqәdar vergiyә cәlb olunan müvәqqәti 
fәrqlәr. 

 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәri aşağıdakılar istisna olmaqla bütün çıxılmalı müvәqqәti fәrqlәr, 
istifadә edilmәmiş vergi aktivlәri vә istifadә edilmәmiş vergi öhdәliklәrinin sonrakı dövrә keçirilmәsi ilә 
әlaqәdar vergi tutulmalı mәnfәәtin mövcudluğu mümkünlüyü baxımından, çıxılmalı müvәqqәti fәrqlәrin, 
istifadә edilmәmiş vergi aktivlәri vә istifadә edilmәmiş vergi öhdәliklәrinin sonrakı dövrә keçirilmәsi üçün 
әks etdirilir: 

 çıxılan müvәqqәti fәrqә aid olan tәxirә salınmış vergi aktivi müәssisәlәrin birlәşmәsi olmayan 
әmәliyyat zamanı aktiv vә ya öhdәliyin ilkin müәyyәn edilmәsindәn irәli gәlәn vә әmәliyyat zamanı 
mühasibat dövründә uçot mәnfәәtinә vә ya vergiyә cәlb olunan mәnfәәt vә ya zәrәrә tәsir 
göstәrmәdiyi hallar;  

 törәmә müәssisәlәrinә, asılı şirkәtlәrә sәrmayәlәrlә vә birgә müәssisәlәrdә iştirak payları ilә bağlı 
vergiyә cәlb olunan müvәqqәti fәrqlәrlә әlaqәdar, tәxirә salınmış vergi aktivi yaxın gәlәcәkdә 
müvәqqәti fәrqlәrin qaytarılması ehtimalı olan vә müvәqqәti fәrqin istifadә edilә bilәcәyi vergiyә cәlb 
olunan mәnfәәtin mövcud olduğu dәrәcәdә müәyyәn edilir. 

 
Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin balans dәyәri hәr bir maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat tarixindә 
nәzәrdәn keçirilir vә tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin hamısının vә ya bir hissәsinin istifadә edilmәsi üçün 
kifayәt qәdәr vergiyә cәlb olunan mәnfәәtin mövcudluğu ehtimalı olmadığı halda azaldılır. 
 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәri vә öhdәliklәri, hәr maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat tarixinә 
qüvvәdә olan vә ya әsas etibarı ilә qüvvәdә olan vergi dәrәcәlәri (vә vergi qanunları) әsasında aktivlәrin 
satıldığı vә ya öhdәliklәrin yerinә yetirildiyi müddәtdә tәtbiq edilәn vergi dәrәcәlәri ilә ölçülür. 
 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәri vә öhdәliklәri cari vergi aktivlәrini cari vergi öhdәliklәri ilә 
әvәzlәşdirmәk üçün qanuni hüquq mövcud olanda vә tәxirә salınmış vergilәr eyni vergi tutulan müәssisәyә 
vә eyni vergi tutan orqana aid olanda әvәzlәşdirilir. 
 
f) Әmlak, qurğu vә avadanlıqlar 
 
Әmlak, qurğu vә avadanlıqlar, o cümlәdәn torpaq vә binalar, yığılmış köhnәlmәni vә/vә ya yığılmış 
dәyәrsizlәşmә zәrәrini (әgәr vardırsa) çıxmaqla maya dәyәri ilә uçota alınır. Tanınma şәrtlәri ödәnildikdә, bu 
dәyәrә qurğu vә avadanlığın bir hissәsinin әvәz edilmәsi xәrclәri, uzunmüddәtli tikinti layihәlәri ilә bağlı 
alınmış qurğu vә avadanlıq xәrclәri vә borclar üzrә mәsrәflәr daxil edilir. Әmlak, qurğu vә avadanlığın 
mühüm hissәlәrinin müәyyәn intervalla әvәz edilmәsi tәlәb olunursa, Qrup bu hissәlәri xüsusi faydalı 
istifadә müddәti olan fәrdi aktivlәr kimi tanıyır vә köhnәlmә hesablayır. Bütün digәr tәmir vә saxlama 
xәrclәri konsolidasiya edilmiş ümumi gәlir haqqında hesabatda xәrclәrә silinmiş xәrclәr kimi әks olunur. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
f) Әmlak, qurğu vә avadanlıqlar (davamı) 
 
Köhnәlmә aktivlәrin aşağıda göstәrilmiş istifadә müddәtlәri üzrә bәrabәr hissәlәrә bölünmәklә hesablanır: 
 
 Qazma qurğuları, bina vә qurğular 10 ildәn 50 ilә qәdәr 
 Maşın vә avadanlıqlar 5 ildәn 10 ilә qәdәr 
 Nәqliyyat vasitәlәri, mebel vә alәtlәr 3 ildәn 5 ilә qәdәr 
 Digәr 3 ilәdәk 
 
Әvvәl tanınmış әmlak, qurğu vә avadanlıq obyektinin vә onun hәr hansı әhәmiyyәtli hissәsinin tanınması 
satışdan sonra vә ya onun istifadәsi vә ya satışından gәlәcәkdә iqtisadi mәnfәәtin әldә edilmәsi 
gözlәnilmәyәndә dayandırılır. Aktivin tanınmasının dayandırılması nәticәsindә yaranan hәr hansı gәlir vә ya 
zәrәr (xaric etmәdәn әldә edilәn xalis mәdaxil vә aktivin balans dәyәri arasındakı fәrq kimi hesablanır) 
aktivlәrin tanınması dayandırıldığı zaman konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir 
haqqında hesabatda mәnfәәt vә ya zәrәrin tәrkibindә әks olunur. 
 
Aktivlәrin son qalıq dәyәri, istifadә müddәti vә köhnәlmәnin hesablanması metodları hәr maliyyә ilinin 
sonunda yenidәn baxılır vә lazım olduğu tәqdirdә gәlәcәk dövrlәrә aid olan dәyişikliklәr edilir. 
 
Qrupun әmәliyyatlarını davamlı şәkildә hәyata keçirmәk üçün lazım olan vә bir ildәn artıq dövr әrzindә 
istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan ehtiyat hissәlәri vә qәza ehtiyatı yığılmış köhnәlmә çıxılmaqla әmlak, qurğu 
vә avadanlıqlar kimi tәsnif olunur.  
 
g) İcarә müqavilәlәri 
 
Razılaşmanın icarә olub-olmadığının vә ya icarәni daxil edib-etmәdiyinin müәyyәn edilmәsi başlanğıc 
tarixindә razılaşmanın mahiyyәtinә әsaslanır: razılaşmanın yerinә yetirilmәsinin xüsusi aktivin vә ya 
aktivlәrin istifadәsindәn asılı olub-olmadığı vә ya razılaşmanın aktivdәn istifadә etmәk hüququnu verib-
vermәdiyi (bu hüquq birmәnalı olaraq müqavilәdә nәzәrdә tutulmayan hallarda belә) müәyyәn edilir. 
 
Qrup icarәçi qismindә 
 
Әmәliyyat icarәsi üzrә ödәnişlәr konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir haqqında 
hesabatda icarә müddәti üzrә bәrabәr hissәlәrә bölünmәklә әmәliyyat xәrci kimi әks etdirilir.  
 
h) Borclar üzrә mәsrәflәr 
 
Nәzәrdә tutulan istifadәyә vә satışa hazır olması üçün әhәmiyyәtli vaxtın sәrf olunmasını tәlәb edәn aktivin 
satın alınması, tikintisi vә ya istehsalına birbaşa aid edilә bilәn borclar üzrә mәsrәflәr müvafiq aktivlәrin 
dәyәrinin bir hissәsi kimi kapitallaşdırılır. Bütün digәr borclar üzrә mәsrәflәr yarandığı dövrdә xәrclәrә 
silinir. Borclar üzrә mәsrәflәr Qrupun vәsaitlәrin borc götürülmәsi ilә әlaqәdar çәkdiyi faizlәr vә digәr 
xәrclәrdәn ibarәtdir. 
 
i) Qeyri-maddi aktivlәr 
 
Ayrılıqda әldә edilmiş qeyri-maddi aktivlәr ilkin tanınmada maya dәyәri ilә ölçülür. İlkin tanımadan sonra 
qeyri-maddi aktivlәr bütün yığılmış amortizasiya vә bütün yığılmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri (vardırsa) 
çıxılmaqla maya dәyәri ilә uçota alınır.  
 
Qeyri-maddi aktivlәrin faydalı istifadә müddәtlәri mәhdud vә ya qeyri-müәyyәn ola bilәr. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
i) Qeyri-maddi aktivlәr (davamı) 
 
Mәhdud istifadә müddәti olan qeyri-maddi aktivlәrin istifadә müddәti üzrә amortizasiya hesablanır vә qeyri-
maddi aktivin dәyәrsizlәşә bilәcәyini göstәrәn hәr hansı әlamәt olduqda dәyәrsizlәşmә baxımından 
qiymәtlәndirmә aparılır. Mәhdud faydalı istifadә müddәti olan qeyri-maddi aktiv üçün amortizasiya müddәti 
vә amortizasiya metoduna әn azı hәr hesabat dövrünün sonunda yenidәn baxılmalıdır. Gözlәnilәn faydalı 
istifadә müddәti vә ya aktivin özündә tәcәssüm etdirdiyi gәlәcәk iqtisadi sәmәrәnin gözlәnilәn istehlak 
strukturundakı dәyişikliklәr, müvafiq olaraq, amortizasiya müddәti vә ya metodunun dәyişdirilmәsi yolu ilә 
hesabata alınır vә uçot hesablamalarında dәyişikliklәr hesab olunur. 
 
Mәhdud istifadә müddәti olan qeyri-maddi aktivlәr üzrә amortizasiya xәrclәri konsolidasiya edilmiş mәnfәәt 
vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir haqqında hesabatda qeyri-maddi aktivin funksiyasına uyğun xәrc 
kateqoriyasında әks olunur. 
 
Qeyri-müәyyәn istifadә müddәti olan qeyri-maddi aktivlәrә amortizasiya hesablanmır, lakin bunlar hәr il 
fәrdi şәkildә vә ya pul vәsaitlәrini yaradan aktiv sәviyyәsindә dәyәrsizlәşmә baxımından yoxlanılır. Qeyri-
müәyyәn istifadә müddәtinin qiymәtlәndirilmәsinә hәr il yenidәn baxılır vә qeyri-müәyyәn istifadә müddәti 
prinsipinin mәqbul olub-olmaması müәyyәn edilir. Mәqbul olmayanda, qeyri-müәyyәn istifadә müddәti 
gәlәcәk dövrlәrdә mәhdud istifadә müddәtinә dәyişdirilir.  
 
Qeyri-maddi aktivin tanınmasının dayandırılmasından irәli gәlәn gәlir vә ya zәrәrlәr xaric etmәdәn әldә 
edilәn xalis mәdaxil ilә aktivin balans dәyәri arasındakı fәrq kimi ölçülür vә aktiv uçotdan çıxarıldığı zaman 
konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә ümumi gәlir haqqında hesabatda әks olunur. 
 
j) Maliyyә alәtlәri – ilkin tanınması vә sonradan ölçülmәsi  
 
(i) Maliyyә aktivlәri 
 
Ilkin tanınması vә ölçülmәsi 
 
39 saylı MUBS-un әhatә etdiyi maliyyә aktivlәri müvafiq qaydada әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә 
ya zәrәrdә әks olunan maliyyә aktivlәri, kreditlәr vә debitor borcları, ödәniş tarixinә qәdәr saxlanılan alәtlәr, 
satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә alәtlәrinә vә ya törәmә alәtlәrinә tәsnif edilir. Qrup maliyyә aktivlәrini 
ilkin tanınma zamanı tәsniflәşdirir. 
 
Bütün maliyyә aktivlәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrlә ölçülür. Әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya 
zәrәrdә әks olunmayan investisiyalarla әlaqәdar, әmәliyyatla birbaşa әlaqәsi olan xәrclәr dә әlavә edilir.  
 
Maliyyә aktivlәrinin bütün müntәzәm alışları vә satışları alqı-satqı tarixindә, yәni Qrupun aktivi almaq vә ya 
satmaq öhdәliyini üzәrinә götürdüyü tarixdә tanınır. Müntәzәm alış vә ya satış әmәliyyatları qanunvericiliklә 
vә ya bazar razılaşmaları ilә ümumi şәkildә müәyyәn edilmiş müddәt әrzindә aktivlәrin çatdırılmasını tәlәb 
edәn maliyyә aktivlәrinin alınması vә ya satılması demәkdir. 
 
Qrupun maliyyә aktivlәrinә pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri, mәdudlaşdırılmış pul vәsaitlәri, 
ticarәt vә digәr debitor borcları, bankda depozit vә әlaqәli tәrәfdәn alınacaq mәblәğlәr daxildir. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
j) Maliyyә alәtlәri – ilkin tanınması vә sonradan ölçülmәsi (davamı) 
 
(i) Maliyyә aktivlәri (davamı) 
 
Sonrakı ölçülmәsi 
 
Maliyyә aktivlәrinin sonrakı ölçülmәsi onların tәsnifatından asılıdır. 
 
Pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri 
 
Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri banklarda vә kassada 
olan pul vәsaitlәri, elәcә dә ödәmә müddәti üç aydan artıq olmayan digәr qısamüddәtli yüksәk likvidli 
investisiyalardan ibarәtdir. 
 
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın mәqsәdlәri üçün pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin 
ekvivalentlәrinә mövcud bank overdraftlarını çıxmaqla yuxarıda göstәrilәn pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin 
ekvivalentlәri daxildir. 
 
Mәhdudiyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri 
 
Mәhdudiyyәt qoyulmuş pul vәsaitlәri, pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәrindәn ayrılıqda tәqdim 
olunur. Mәhdudiyyәt qoyulmuş qalıqlar konsolidasiya edilmiş pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın 
mәqsәdlәri üçün pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәrindәn çıxarılır. 
 
Ticarәt vә digәr debitor borcları 
 
Ticarәt vә digәr debitor borcları ümidsiz mәblәğlәr üçün ehtiyatı çıxmaqla ilkin hesab-faktura mәblәğindә 
tanınır vә uçota alınır. Qrupa ödәnilmәli olan bütün mәblәğlәrin debitor borclarının ilkin şәrtlәrinә uyğun 
olaraq toplana bilmәyәcәyinә dair obyektiv sübut olanda, ümidsiz borclar üçün ehtiyat yaradılır. İl әrzindә 
ehtiyatda dәyişiklik mәnfәәt vә ya zәrәrdә tanınır.  
 
Uçotdan çıxarma 
 
Maliyyә aktivi aşağıdakı hallarda uçotdan çıxarılır: 

 aktivdәn pul vәsaitlәrini almaq hüquqlarının müddәti başa çatmışdır; 

 Qrup özünün aktivdәn pul vәsaitlәrini almaq hüquqlarını üçüncü tәrәfә köçürmüş vә ya üzәrinә 
“tranzit” razılaşması әsasında üçüncü tәrәfi çox yubatmadan alınmış pul vәsaitlәrini tam ödәmәk 
öhdәliyini götürmüş; vә ya (a) aktiv üzrә risk vә sәmәrәlәrin böyük hissәsini köçürmüş; ya da (b) aktiv 
üzrә risk vә sәmәrәlәrin böyük hissәsini köçürmәmiş vә ya özündә saxlamamış, lakin onlar üzrә 
nәzarәt hüququnu köçürmüşdür. 

 
Qrup aktivdәn pul vәsaitlәrini almaq hüququnu köçürdükdә vә ya “tranzit” razılaşmasına qoşulduqda vә ya 
aktiv üzrә risk vә sәmәrәlәrin böyük hissәsini nә köçürmәdikdә, nә dә onları özündә saxlamadıqda, aktiv 
Qrupun hәmin aktivdә davam edәn iştirakı müqabilindә әks etdirilir.  
 
Bu halda Qrup әlaqәli öhdәliyi dә tanıyır. Köçürülmüş aktiv vә әlaqәli öhdәlik Qrupun saxladığı hüquq vә 
öhdәliklәri әks etdirәn әsasla ölçülür. 
 
Köçürülmüş aktiv üzrә zәmanәt formasında aktivdә iştirakın davam etmәsi aktivin ilkin balans dәyәrinin әn 
az olanı ilә, Qrupdan tәlәb oluna bilәcәk maksimal ödәniş mәblәğini nәzәrә almaqla ölçülür.  
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
j) Maliyyә alәtlәri – ilkin tanınması vә sonradan ölçülmәsi (davamı) 
 
(ii) Maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi 
 
Maliyyә aktivinin vә ya maliyyә aktivlәri qrupunun dәyәrsizlәşmәsi ehtimalına dair obyektiv sübutların 
olub-olmamasını müәyyәn etmәk üçün Qrup hәr hesabat tarixindә qiymәtlәndirmә aparır. Maliyyә aktivi vә 
ya maliyyә aktivlәri qrupu yalnız vә yalnız aktiv ilk dәfә әks etdirildikdәn sonra baş vermiş bir vә ya bir neçә 
hadisә nәticәsindә dәyәrsizlәşmәnin obyektiv sübutu olanda (baş vermiş “zәrәr hadisәsi”) vә ya bu zәrәr 
hadisәsi maliyyә aktivi vә ya maliyyә aktivlәri qrupundan gözlәnilәn vә etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәn 
pul vәsaitlәri hәrәkәtlәrinә tәsir göstәrәndә dәyәrsizlәşmiş hesab edilir. Dәyәrsizlәşmәnin sübutlarına 
borcalanın vә ya borcalanlar qrupunun ciddi maliyyә çәtinliklәri ilә rastlaşması, faizlәrin vә ya әsas mәblәğin 
ödәnilmәsi öhdәliklәrini pozması, yüksәk müflislәşmә vә ya digәr maliyyә yenidәnqurması ehtimalı ilә 
qarşılaşmasına dair sübutlar, habelә müşahidә edilәn bazar mәlumatları әsasında qiymәtlәndirilәn gәlәcәk 
pul vәsaitlәri hәrәkәtindә ölçülә bilәn azalmaya (misal üçün vaxtı keçmiş ödәnişlәrin sәviyyәlәrindә 
dәyişikliklәrә vә ya aktivlәr üzrә zәrәrlәrlә uzlaşan iqtisadi şәraitlәrә) dair sübutlar daxildir. 
 
(iii) Maliyyә öhdәliklәri 
 
Ilkin tanınması vә ölçülmәsi 
 
39 saylı MUBS-un әhatә etdiyi maliyyә öhdәliklәri әdalәtli dәyәrinin dәyişmәsi mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks 
olunan maliyyә öhdәliklәri kimi tәsnif edilir. Qrup maliyyә öhdәliklәrinin tәsnifatını ilkin tanınma zamanı 
müәyyәn edir. 
 
Bütün maliyyә öhdәliklәri ilkin olaraq әdalәtli dәyәrlә tanınır, kredit vә borclarla bağlı olan maliyyә 
öhdәliklәrinә isә birbaşa aid edilәn әmәliyyat mәsrәflәri әlavә edilir. 
 
Qrupun maliyyә öhdәliklәrinә ticarәt kreditor borcları, hesablanmış öhdәliklәr vә әlaqәli tәrәflәrә ödәnilәcәk 
mәblәğlәr daxildir. 
 
Sonrakı ölçülmәsi 
 
Maliyyә öhdәliklәrinin ölçülmәsi onların tәsnifatından asılıdır. 
 
Kreditor borcları vә hesablanmış öhdәliklәr 
 
Kreditor borcları vә hesablanmış öhdәliklәr Qrupa hesab-fakturanın tәqdim edilib-edilmәmәsindәn asılı 
olmayaraq, alınan mallara vә xidmәtlәrә görә gәlәcәkdә ödәnilәcәk vәsaitin әdalәtli dәyәri olan maya dәyәri 
ilә uçota alınır.  
 
Uçotdan çıxarma 
 
Maliyyә öhdәliyinin tanınması bu halda dayandırılır ki, hәmin öhdәlik ya dayandırılmış, ya lәğv olunmuş, ya 
da müddәti bitmiş olsun. 
 
Әgәr mövcud maliyyә öhdәliyi eyni kreditor tәrәfindәn çox fәrqli şәrtlәrlә başqası ilә әvәz edilәrsә vә ya 
mövcud öhdәliyin şәrtlәri çox dәyişdirilәrsә, bu cür dәyişiklik vә ya әvәzedilmә ilkin öhdәliyin tanınmasının 
dayandırılması vә yeni öhdәliyin tanınması kimi qәbul edilir vә müvafiq balans dәyәrlәrindәki fәrq il üzrә 
konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir haqqında hesabatda öz әksini tapır. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
j) Maliyyә alәtlәri – ilkin tanınması vә sonradan ölçülmәsi (davamı) 
 
(iv) Maliyyә alәtlәrinin qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi 
 
Maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәri yalnız vә yalnız tanınmış mәblәğlәri qarşılıqlı әvәz etmәk üçün hal-
hazırda qanuni hüquq olanda vә müәssisәnin ya hesablaşmanı netto әsasında hәyata keçirmәk, ya da eyni 
vaxtda aktivi reallaşdırılmaq vә öhdәliyi yerinә yetirmәk niyyәti vardırsa, qarşılıqlı әvәz olunur vә 
konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatda xalis mәblәğ tәqdim olunur. 
 
(v) Maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri 
 
Hәr hesabat tarixindә aktiv bazarda alınıb-satılan maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri elan edilmiş bazar 
qiymәtlәrinә vә ya dilerin müәyyәn etdiyi qiymәtlәrә (uzunmüddәtli mövqe üçün tәklif qiymәti vә 
qısamüddәtli mövqe üçün tәklif qiymәti) istinadәn satışla әlaqәdar xәrclәr çıxılmadan müәyyәn edilir. 
 
Fәal bazarda alınıb-satılmayan maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәri müvafiq qiymәtlәndirmә metodundan 
istifadә etmәklә müәyyәn edilir. Bu cür metodlara bir-birindәn asılı olmayan tәrәflәr arasında son bazar 
әmәliyyatlarından; әsas etibarı ilә eyni olan digәr alәtin cari әdalәtli dәyәrinә istinaddan; diskont edilәn pul 
vәsaitlәri hәrәkәtinin analizindәn vә ya digәr qiymәtlәndirmә modellәrindәn istifadә daxildir. 
 
Maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrinin tәhlili vә onların qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı әlavә mәlumatlar 
Qeyd 25-dә öz әksini tapmışdır. 
 
k) Mal-material ehtiyatları 
 
Mal-material ehtiyatları maya dәyәri vә xalis satış dәyәri arasında әn aşağı olan dәyәrdә qeydә alınır. Maya 
dәyәri orta çәki metodu ilә müәyyәn edilir. Mal-material ehtiyatlarının maya dәyәri alış dәyәrindәn vә hәr 
bir mal-material ehtiyatını cari yerinә vә vәziyyәtinә çatdırmaq üçün çәkilmiş digәr xәrclәrdәn ibarәtdir. 
Xalis satış dәyәri qiymәtlәndirilәn tamamlama xәrclәrini vә satışı aparmaq üçün tәlәb olunan 
qiymәtlәndirilmiş xәrclәri çıxmaqla işin adi gedişindә müәyyәnlәşdirilmiş satış qiymәtidir.  
 
l) Qeyri-maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi 
 
Qrup hәr bir hesabat tarixindә aktivin dәyәrsizlәşә bilәcәyini göstәrәn hәr hansı әlamәtin olub-olmadığını 
qiymәtlәndirir. Әgәr hәr hansı әlamәt olarsa vә ya aktiv üçün dәyәrsizlәşmә testinin aparılması tәlәb 
olunursa, Qrup aktivin bәrpa edilә bilәn mәblәğini hesablayır. Aktivin bәrpa edilә bilәn mәblәği satış 
mәsrәflәri çıxılmaqla aktivin vә ya pul vәsaitlәrini yaradan vahidin (PVYV) әdalәtli dәyәri vә onun istifadә 
dәyәrindәn daha yüksәk olanıdır vә hәr hansı aktiv digәr aktiv vә ya aktivlәr qrupu tәrәfindәn yaradılan pul 
vәsaitlәrinin mәdaxilindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılı olmayan pul vәsaitlәrinin mәdaxilini yaradırsa, hәmin 
aktiv üçün fәrdi olaraq müәyyәn edilir. Aktivin vә ya PVYV-in balans dәyәrinin onun bәrpa edilә bilәn 
mәblәğindәn çox olduğu hallarda, aktiv dәyәrsizlәşmiş hesab edilir vә onun dәyәri bәrpa edilә bilәn 
mәblәğәdәk azaldılır. İstifadә dәyәrinin hesablanması zamanı hesablanmış pul vәsaitlәrinin gәlәcәk hәrәkәti 
pulun vaxt dәyәrinin cari bazar qiymәtlәndirilmәsini vә aktivlә bağlı risklәri әks etdirәn vergi öncәsi diskont 
dәrәcәsindәn istifadә etmәklә cari dәyәrinә endirilir. Satış xәrclәri çıxılmaqla әdalәtli dәyәrin hesablanması 
zamanı müvafiq qiymәtlәndirmә metodundan istifadә edilir. Bu hesablamalar qiymәtlәndirmә әmsalları, 
bazarda sәrbәst dövriyyәdә olan törәmәlәr üçün elan edilmiş sәhm qiymәtlәri vә digәr cari әdalәtli dәyәr 
göstәricilәri ilә tәsdiq olunur. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
l) Qeyri-maliyyә aktivlәrinin dәyәrsizlәşmәsi (davamı) 
 
Әmәliyyatlar üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri (mal-material ehtiyatlarının dәyәrsizlәşmәsi da daxil olmaqla) 
konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir haqqında hesabatda dәyәrsizlәşәn aktivin 
funksiyasına uyğun olan xәrc kateqoriyalarında әks etdirilir. Bu halda dәyәrsizlәşmә hәmçinin digәr ümumi 
gәlir haqqında hesabatda әvvәlki yenidәn qiymәtlәndirmәnin mәblәğinә qәdәr әks etdirilir. Lakin әvvәlcәdәn 
yenidәn qiymәtlәndirilmiş әmlak üzrә yenidәn qiymәtlәndirmә digәr ümumi gәlirdә uçota alınır. 
 
Qudvil istisna olmaqla aktivlәr üçün әvvәllәr tanınmış dәyәrsizlәşmә zәrәrlәrinin artıq mövcud olmadığını 
vә ya azaldığını göstәrәn әlamәtlәrin mövcud olub-olmadığını müәyyәn etmәk üçün hәr bir hesabat tarixindә 
qiymәtlәndirmә aparılır. Belә әlamәt mövcud olarsa, Qrup aktivin vә ya pul vәsaitlәrini yaradan vahidin 
bәrpa edilә bilәn mәblәğini qiymәtlәndirmәlidir. Әvvәllәr tanınmış dәyәrsizlәşmә zәrәri yalnız sonuncu 
dәyәrsizlәşmә zәrәrinin tanındığı vaxtdan etibarәn aktivin bәrpa edilә bilәn mәblәğinin müәyyәn edilmәsi 
üçün istifadә edilmiş fәrziyyәlәrdә hәr hansı dәyişiklik olduğu halda qaytarılır. Qaytarma aktivin balans 
dәyәrinin onun bәrpa edilә bilәn mәblәğindәn vә ya әvvәlki illәrdә aktiv üçün heç bir dәyәrsizlәşmә zәrәri 
tanınmamış olduğu halda, amortizasiya çıxılmaqla, müәyyәn edilmәli olan balans dәyәrindәn çox 
olmamasını tәmin edәcәk şәkildә mәhdudlaşdırılır. Aktiv yenidәn qiymәtlәndirilmiş mәblәğdә uçota 
alınmadığı halda belә qaytarma konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir haqqında 
hesabatda әks etdirilmәlidir, lakin aktiv yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәrlә uçota alınanda, qaytarma yenidәn 
qiymәtlәndirmә artımı kimi әks etdirilir. 
 
m) Ehtiyatlar  
 
Qrup keçmiş hadisәlәr nәticәsindә hüquqi vә ya işgüzar praktikadan irәli gәlәn öhdәliklәrә malik olduqda, bu 
öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün iqtisadi resursların sәrf olunmasının ehtimalı böyük olduqda vә 
öhdәliklәrin mәblәği kifayәt qәdәr dәqiq ehtimal edilә bildikdә ehtiyatlar uçota alınır. Qrup ehtiyatların 
hamısının vә ya bir hissәsinin, mәsәlәn, sığorta müqavilәsi әsasında, әvәzinin ödәnilmәsini gözlәyirsә, bu 
ödәniş yalnız baş tutacağı zahirәn yәqin olduqda ayrıca aktiv kimi uçota alınır. Ehtiyata aid olan xәrclәr 
konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr ümumi gәlir haqqında hesabatda hәr hansı әvәzin 
ödәnilmәsini çıxmaqla tәqdim olunur. Pulun vaxt dәyәrinin tәsiri önәmlidirsә, ehtiyatlar münasib olduqda 
öhdәliyә xas olan risklәri әks etdirәn cari vergidәn әvvәlki dәrәcәni istifadә etmәklә diskont edilir. Diskont 
istifadә edilәndә, vaxt keçmәsinә görә ehtiyatın artması maliyyә xәrci kimi tanınır. 
 
n) Avans ödәnişlәri 
 
Avans ödәnişlәri, qarşı-tәrәfin öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi riski yarananda, hәr hansı ehtiyatı çıxmaqla 
ödәnişin ilkin mәblәği ilә tanınır vә uçota alınır. Cari vә uzunmüddәtli aktivlәr üçün avans ödәnişlәri, elәcә 
dә bir ildәn uzun müddәt әrzindә tәmin edilәcәk avans ödәnişlәri uzunmüddәtli avans ödәnişlәri kimi әks 
etdirilir.  
 
o) Әlavә dәyәr vergisi 
 
Vergi orqanları satış vә alışlar üzrә әlavә dәyәr vergisinin (ӘDV) xalis әsasla ödәnilmәsinә icazә verir. 
 
ӘDV üzrә ödәnilәcәk mәblәğlәr 
 
ӘDV üzrә ödәnilәcәk mәblәğlәr sifarişçilәrdәn alınacaq mәblәğlәr toplananda vergi orqanlarına 
ödәnilmәlidir. Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın tarixindә ödәnilmiş alışlar üzrә ӘDV ödәnilәcәk 
mәblәğlәrdәn çıxılır. Bundan әlavә, maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın tarixindә ödәnilmәmiş satışa aid 
olan ӘDV dә (tәxirә salınmış ӘDV) ӘDV üzrә ödәnilәcәk mәblәğlәrә daxil edilir. Debitor borclarının 
dәyәrsizlәşmәsi ilә bağlı ehtiyat ayrıldıqda, dәyәrsizlәşmә zәrәri, müvafiq hallarda ӘDV daxil olmaqla, 
debitorun ümumi mәblәğindә yazılır.  
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
o) Әlavә dәyәr vergisi (davamı) 
 
Әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV 
 
Әvәzlәşdirilә bilәn ӘDV maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın tarixindә ödәnilmәmiş alışlara aiddir. 
ӘDV alışlar üçün ödәmә aparıldıqda satış üzrә ӘDV hesabına әvәzlәşdirilә bilәr. 
 
p) Sosial vә pensiya ödәnişlәri 
 
Azәrbaycan Respublikasının düzәlişlәr edilmiş “Sosial Sığorta haqqında Qanun” una müvafiq olaraq, Şirkәt 
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna (“Dövlәt Fondu”) Azәrbaycan Respublikasının 
vәtәndaşları olan öz işçilәri üçün ödәmәlәr etmәlidir.  
 
Qrupun köçürmәlәri 2015-ci vә 2014-cü illәrdә yerli mühasibat qeydlәrindә göstәrilәn әmәk haqlarının 
22%-i hәcmindәdir. Bundan әlavә, işçilәr öz әmәk haqlarının 3%-i hәcmindә Dövlәt Fonduna ödәmәlәr 
etmәlidirlәr.  
 
Qrup işçilәrinә әmәk münasibәtlәrinin başa çatması ilә bağlı vә ya pensiya ödәnişlәrini etmәli deyildir. 
 
q) Kapital 
 
Nizamnamә kapitalı 
 
Nizamnamә kapitalı sәhmdarların mülkiyyәt strukturuna uyğun olan kapital qoyuluşlarından ibarәtdir. 
 
Әlavә ödәnilmiş capital 
 
Әlavә ödәnilmiş kapital sәhmdarların yatırdığı vәsaitlәrin nizamnamә kapitalından artıq olan hissәsindәn 
ibarәtdir.  
 
Dividendlәr 
 
Yalnız konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın tarixindә vә ya bu tarixdәn әvvәl elan 
edilmiş dividendlәr öhdәlik kimi әks etdirilir vә konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın 
tarixindә kapitaldan çıxılır. Maliyyә hesabatlarında konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında 
hesabatın tarixindәn әvvәl tәklif edilmiş vә ya konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın 
tarixindәn sonra, lakin maliyyә hesabatlarının buraxılmasına icazә verildikdәn әvvәl tәklif vә ya elan edilmiş 
dividendlәr haqqında mәlumat açıqlanır.  
 
r) Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar 
 
Hazırkı maliyyә hesabatlarının mәqsәdlәri üçün tәrәflәr bu halda әlaqәli hesab edilir ki, bir tәrәf digәr tәrәfә 
nәzarәt etmәk vә ya maliyyә vә ya әmәliyyat qәrarlarının qәbul edilmәsindә mühüm tәsir göstәrmәk 
iqtidarında olsun. Hәr bir potensial әlaqәli tәrәf münasibәtlәrini nәzәrdәn keçirdikdә, diqqәt bu 
münasibәtlәrin yalnız hüquqi formasına deyil, mahiyyәtinә dә yönәldilmәlidir. 
 
Әlaqәli tәrәflәr әlaqәli olmayan tәrәflәrin hәyata keçirә bilmәdiyi әmәliyyatlarda iştirak edә bilәr vә әlaqәli 
tәrәflәr arasında әmәliyyatlar әlaqәli olmayan şәxslәr arasında әmәliyyatlarla eyni şәrtlәr, müddәt vә 
mәblәğdә aparılmır. Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar öz xüsusiyyәtinә görә kommersiya әsası ilә aparılan 
әmәliyyatlar hesab edilә bilmәz. 
  



“Kaspian Drilinq Kompani Limited” MMC 
Konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına dair qeydlәr (davamı) 
31 dekabr 2015-ci il tarixindә başa çatan il üzrә 
(Bütün mәblәğlәr min ABŞ dolları ilә tәqdim edilir) 

 
 

18 

2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplәrinin icmalı (davamı) 
 
s) Maraqların ötürülmәsi haqqında müqavilәlәr 
 
Qrupun maliyyәlәşdirilәn tәrәf kimi iştirak etdiyi maraqların ötürülmәsi haqqında müqavilәlәr 
maliyyәlәşdirәn tәrәfin hәr iki tәrәfin iştirak payı olduğu layihәdә maliyyәlәşdirilәn tәrәfin hasilatdan 
әvvәlki xәrclәrinin bir hissәsini vә ya hamısını ödәmәyә razılaşdığı müqavilәdir. Maliyyәlәşdirәn tәrәfin 
maliyyәlәşdirilәn tәrәfin adından çәkdiyi hasilatdan qabaq xәrclәrinin әvәzi ödәnilmir. 
 
Qrup maraqların ötürülmәsi ilә bağlı әmәliyyatları vә qalıqları konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında 
qeydә almır. 
 
 
3. Mühüm mühasibat uçotu mühakimәlәri, ehtimalları vә fәrziyyәlәri  
 
Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının hazırlanması rәhbәrlikdәn hesabat dövrünün sonunda 
gәlirlәrin, xәrclәrin, aktiv vә öhdәliklәrin hesabat verilmiş mәblәğlәrinә vә potensial öhdәliklәrin 
açıqlanmasına tәsir edәn mühakimәlәrin, ehtimalların vә fәrziyyәlәrin tәtbiq edilmәsini tәlәb edir. 
 
Lakin bu ehtimal vә fәrziyyәlәrlә bağlı qeyri-müәyyәnlik gәlәcәk dövrlәrdә müvafiq aktiv vә öhdәliklәrin 
balans dәyәrlәrinә әhәmiyyәtli düzәlişlәrin edilmәsini tәlәb edәcәk nәticә verә bilәr. 
 
Ehtimal vә fәrziyyәlәr 
 
Növbәti maliyyә ilindә aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәrlәrinә әhәmiyyәtli düzәlişlәrin edilmәsinә sәbәb ola 
bilәn mühüm risk yaradan, hesabat tarixindә gәlәcәklә vә ehtimal qeyri-müәyyәnliyinin digәr әsas mәnbәlәri 
ilә әlaqәli olan әsas fәrziyyәlәr aşağıda müzakirә olunur. Qrup ehtimal vә fәrziyyәlәrini konsolidasiya 
edilmiş maliyyә hesabatları hazırlandığı zaman mövcud olan parametrlәrә әsaslandırmış vә maliyyә 
hesabatlarında tanınan mәblәğlәri müәyyәn edәrkәn öz mühakimәlәrini istifadә etmiş vә ehtimallar etmişdir. 
Lakin mövcud olan vәziyyәt vә gәlәcәk dәyişikliklәr haqqında fәrziyyәlәr bazarda baş verәn dәyişikliklәrdәn 
vә ya Qrupun nәzarәti altında olmayan vәziyyәtdәn asılı olaraq dәyişә bilәr. Belә dәyişikliklәr baş verdiyi 
zaman fәrziyyәlәrdә öz әksini tapır. 
 
Әmlak, qurğu vә avadanlıqların istifadә müddәti 
 
Qrup әmlak, qurğu vә avadanlıqların qalan istifadә müddәtini, әn azından, hәr maliyyә ilinin sonunda 
qiymәtlәndirir. Qiymәtlәndirmәlәr әvvәlki proqnozlardan fәrqlәnirsә, dәyişikliklәr 8 saylı “Uçot siyasәtlәri, 
uçot qiymәtlәndirmәlәrindә dәyişikliklәr vә sәhvlәr” adlı MUBS-a uyğun olaraq uçota alınır. 
 
Xidmәtlәri vә ya tikinti müqavilәlәrinin tamamlanması faizinin qiymәtlәndirilmәsi 
 
Tamamlama faizi vә tanınacaq gәlirlәr çoxsaylı ehtimallar әsasında müәyyәn edilir. 
 
Xüsusilә, Qrup hәr hesabat dövründә müqavilә işlәrinin gedişindә müqavilә üzrә gәlirlәri vә müqavilә 
xәrclәrini nәzәrdәn keçirir. 
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3. Mühüm mühasibat uçotu mühakimәlәri, ehtimalları vә fәrziyyәlәri (davamı) 
 
Ehtimal vә fәrziyyәlәr (davamı) 
 
Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi 
 
Cari vә tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin hesablanması üçün rәhbәrliyin mühakimәsi tәlәb olunur. Tәxirә 
salınmış vergi aktivlәri, onların istifadәsi mümkün olduğu dәrәcәdә tanınır. Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin 
istifadә edilmәsi müvafiq verginin növündәn vә hüquqi sәlahiyyәt dairәsindә kifayәt qәdәr vergiyә cәlb 
olunan mәnfәәt yaratmaq imkanından asılı olacaqdır. Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin gәlәcәkdә istifadә 
edilә bilmәsini qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә keçmiş әmәliyyatların nәticәlәri, әmәliyyat planı, gәlәcәk 
dövrlәrә keçirilәn vergi zәrәrlәrinin müddәtinin başa çatması vә verginin planlaşdırılması strategiyaları da 
daxil olmaqla müxtәlif amillәrdәn istifadә edilir. 
 
Gәlәcәkdә vergiyә cәlb edilәcәk gәlirin qiymәtlәndirilmәsi әmәliyyatlardan әldә edilmәsi ehtimal edilәn pul 
vәsaitlәrinin hәrәkәtinә vә qüvvәdә olan vergi qanunlarının hәr bir hüquq sәlahiyyәti dairәsindә tәtbiqinә 
әsaslanır. Faktiki nәticәlәr bu ehtimallardan fәrqlәnirsә vә ya gәlәcәk dövrlәrdә bu ehtimallara düzәlişlәr 
edilmәlidirsә, maliyyә vәziyyәti, әmәliyyatların nәticәlәri vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti mәnfi tәsirә mәruz 
qala bilәr. Tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin gәlәcәkdә istifadәsinin qiymәtlәndirilmәsi azaldılmalıdırsa, belә 
azaldılma mәnfәәt vә ya zәrәrdә әks etdirilir. 
 
Cari vergilәr 
 
Azәrbaycanın vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyi müxtәlif şәrhlәr vә tez-tez edilәn dәyişikliklәrlә 
sәciyyәlәnir. Bundan әlavә, Qrupun әmәliyyatları vә fәaliyyәtinә tәtbiq edilәn vergi qanunvericiliyinin vergi 
orqanları tәrәfindәn şәrhi rәhbәrliyin şәrhi ilә üst-üstә düşmәyә bilәr. Nәticәdә, vergi orqanları әmәliyyatlara 
qarşı iddialar irәli sürә vә Qrupun müәssisәlәrinә әlavә әhәmiyyәtli ola bilәcәk vergi, cәrimә vә faiz 
hesablana bilәr. Vergi vә gömrük orqanları yoxlama ilindәn әvvәlki üç tәqvim ili üzrә vergi öhdәliklәri ilә 
bağlı yoxlama apara bilәrlәr. Müәyyәn hallarda yoxlamalar daha uzun müddәti әhatә edә bilәr. 
 
31 dekabr 2015-ci il tarixindә rәhbәrlik hesab edir ki, Qrup müvafiq qanunvericiliyi düzgün şәrh edir vә 
Qrupun vergi, valyuta vә gömrük mövqelәrinin müdafiә edilmәsi mümkün olacaqdır. 
 
Potensial öhdәliklәr 
 
Öz xüsusiyyәtinә görә potensial öhdәliklәr yalnız bir vә ya bir neçә gәlәcәk hadisә baş verәndә yerinә 
yetirilә bilәr. Potensial öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsi gәlәcәk hadisәlәrin nәticәlәri ilә bağlı әhәmiyyәtli 
fәrziyyәlәrin vә mühakimәnin tәtbiqi ilә sәciyyәlәnir. 
 
Dәyәrdәn düşmüş vә ya köhnә mal-material ehtiyatları üçün ehtiyat 
 
Qrup mal-material ehtiyatlarının balans dәyәrini hәr hesabat tarixindә nәzәrdәn keçirir vә lazım olarsa, 
köhnә, dәyәrdәn düşmüş vә lәng hәrәkәt edәn maddәlәrin mәblәği qәdәr azaldır. Bu mәblәğ ziyanın 
sәviyyәsindәn vә istifadәnin tezliyindәn asılı olaraq, fәrdi vә ya mәcmu şәkildә, köhnә vә lәng hәrәkәt edәn 
mal-material ehtiyatlarına tәtbiq edilәn faiz әsasında qiymәtlәndirilir. 
 
Şübhәli debitor hesabları üçün ehtiyat 
 
Müştәrilәrin tәlәb edilәn ödәnişlәri apara bilmәmәsi nәticәsindә ehtimal edilәn zәrәrlәri uçota almaq 
mәqsәdilә rәhbәrlik şübhәli debitor hesabları üçün ehtiyat ayırır. Şübhәli debitor hesabları üçün ehtiyatın 
münasibliyini qiymәtlәndirәrkәn rәhbәrlik öz proqnozlarını debitor borclarının müddәti, silinmәlәrlә bağlı 
әvvәlki tәcrübә, müştәrinin krediti ödәmәk qabiliyyәti vә müştәrinin ödәmә şәrtlәrindәki dәyişikliklәr 
әsasında qurur. Müştәrilәrin maliyyә vәziyyәti pislәşәrsә, faktiki silinmәlәr gözlәnildiyindәn artıq ola bilәr.
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3. Mühüm mühasibat uçotu mühakimәlәri, ehtimalları vә fәrziyyәlәri (davamı) 
 
Ehtimal vә fәrziyyәlәr (davamı) 
 
Mәhkәmә çәkişmәlәri 
 
Qrup, gözlәnilәn mәhkәmә çәkişmәlәri, habelә danışıqlar, vasitәçilik, arbitraj vә ya dövlәt tәnzimlәmәlәri 
vasitәsilә hәll edilәcәk digәr iddialar, elәcә dә әtraf mühitin qorunması üzrә öhdәliklәrin vә ya digәr 
potensial öhdәliklәrin ölçülmәsi, müvafiq ehtiyatların tanınması vә risklәrin ölçülmәsi zamanı әhәmiyyәtli 
hәcmdә mühakimәlәrdәn istifadә edir. Mühakimә cari mәhkәmә işindә qalib gәlmәk ehtimalını vә ya 
öhdәliyin yaranması mümkünlüyünü qiymәtlәndirmәk vә yekun nәticәlәrin mümkün dairәsini hesablamaq 
üçün zәruridir. Bu qiymәtlәndirmә prosesinә xas olan qeyri-müәyyәnliklәr sәbәbindәn faktiki zәrәrlәr ilk 
olaraq proqnozlaşdırılan ehtiyatdan fәrqli ola bilәr. Yeni mәlumat әldә edildikcә bu proqnozlara, ilk növbәdә 
mövcud olduğu halda daxili mütәxәssislәrin, yaxud aktuari vә ya hüquq mәslәhәtçisi kimi kәnar 
mәslәhәtçilәrin kömәyi ilә düzәlişlәr edilmәlidir. Proqnozların dәyişdirilmәsi gәlәcәk әmәliyyat nәticәlәrinә 
ciddi tәsir göstәrә bilәr. 
 
Uzunmüddәtli borc 
 
Uzunmüddәtli borcun әdalәtli dәyәrini qiymәtlәndirәrkәn rәhbәrlik gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin 
mәblәğini diskont etmәk mәqsәdilә bazarın borcalma dәrәcәsindәn istifadә edir. Rәhbәrlik gәlәcәk 
ödәmәlәrin müddәti, vaxtı vә mәblәği ilә әlaqәdar öz mühakimәlәrindәn istifadә edir. 
 
 
4. Yeni vә ya yenidәn baxılmış standartların vә şәrhlәrin qәbul edilmәsi 
 
Qrup 1 yanvar 2015-ci il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minәn 
müәyyәn standart vә düzәlişlәri ilk dәfә tәtbiq etmişdir. Qrup buraxılmış, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş hәr 
hansı digәr standart, şәrh vә ya düzәlişi vaxtından әvvәl qәbul etmәmişdir.  
 
Bu dәyişiklәrin xüsusiyyәti vә tәsiri aşağıda açıqlanmışdır. Baxmayaraq bu yeni standartlar vә düzәlişlәr 
2015-ci ildә ilk dәfә üçün tәtbiq edildi, onların Qrupun illik konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında 
әhәmiyyәtli tәsiri yoxdur. Hәr bir yeni standart vә düzәlişin xüsusiyyәti vә tәsiri aşağıda tәsvir edilir: 
 
2010-2012-ci illәrdә MHBS-lәrә illik tәkmillәşdirmәlәr 
 
Qrup 1 iyul 2014-cü il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan uçot dövrü üçün, bütün düzәlişlәr tәtbiq 
edilir. Qrup bu konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında ilk dәfә üçün bu düzәlişlәri tәtbiq etmişdir. 
Bunlara aşağıdakılar daxildir: 
 
16 saylı BMUS “Әsas vәsaitlәr” vә 38 saylı BMUS “Qeyri-maddi aktivlәr” 
 
Düzәliş retrospektiv qaydada tәtbiq edilir. 16 saylı BMUS vә 38 saylı BMUS-da göstәrilir ki, aktiv onun 
ümumi balans dәyәrinin bazar dәyәrinә uyğunlaşdırmaqla vә ya balans dәyәrinin bazar dәyәrini müәyyәn 
etmәklә vә nәticәdә alınan balans dәyәrinin bazar qiymәtinә bәrabәr olmasını tәmin edәn qaydada ümumi 
balans dәyәrinә proporsional qaydada düzәliş edilmәklә müşahidә edilә bilәn mәlumatlara istinad edilәrәk 
yenidәn qiymәtlәndirilә bilәr. Bundan әlavә, yığılmış köhnәlmә vә amortizasiya aktivin ümumi vә balans 
dәyәri arasındakı fәrqdir. Bu düzәlişin Qrup üzәrindә tәsiri yoxdur. 
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4. Yeni vә ya yenidәn baxılmış standartların vә şәrhlәrin qәbul edilmәsi (davamı) 
 
2010-2012-ci illәrdә MHBS-lәrә illik tәkmillәşdirmәlәr (davamı) 
 
24 saylı BMUS “Әlaqәli tәrәflәr haqqında mәlumatların açıqlanması” 
 
Düzәliş retrospektiv qaydada tәtbiq edilir vә göstәrir ki, idarә edәn müәssisә (rәhbәr heyәtin xidmәtlәrini 
göstәrәn müәssisә) barәsindә mәlumatlar açıqlanmalı olan әlaqәli tәrәfdir. Bundan әlavә, idarә edәn 
müәssisәnin xidmәtlәrindәn istifadә edәn müәssisә idarәetmә xidmәtlәri üçün çәkilmiş xәrclәri 
açıqlamalıdır. Düzәliş Qrupa aid deyil, çünki Qrup digәr müәssisәlәrdәn idarәetmә xidmәtlәri almır. 
 
2011-2013-cü illәrdә MHBS-lәrә illik tәkmillәşdirmәlәr 
 
Bu tәkmillәşdirmәlәr 1 iyul 2014-cü il tarixindәn qüvvәyә minir vә Qrup bu düzәlişlәri hazırkı konsolidasiya 
edilmiş maliyyә hesabatlarında ilk dәfә tәtbiq edir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 
 
13 saylı BMHS “Әdalәtli dәyәrin ölçülmәsi” 
 
Düzәliş sonrakı dövrdәn etibarәn tәtbiq edilir vә göstәrir ki, 13 saylı BMHS-nin әhatә dairәsindәn portfelin 
istisna edilmәsi maliyyә aktivlәri vә maliyyә öhdәliklәrindәn әlavә 39 saylı BMUS ilә әhatә edilәn sair 
müqavilәlәrә dә aiddir. Qrup 13 saylı BMHS-nin nәzәrdә tutduğu portfel istisnasını tәtbiq etmir. 
 
Buraxılmış, lakin qüvvәyә minmәmiş standartlar 
 
Qrupun maliyyә hesabatlarının buraxılması tarixinә buraxılmış, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş standartlar vә 
şәrhlәr aşağıda göstәrilir. Qrup bu standartlar vә düzәlişlәr qüvvәyә mindikdә onları tәtbiq etmәk 
niyyәtindәdir.  
 
9 saylı BMHS “Maliyyә alәtlәri” 
 
2014-cü ilin iyul ayında BMUSK 9 saylı “Maliyyә alәtlәri” adlı BMHS-nin yekun versiyasını buraxmışdır. 
Bu versiya 39 saylı “Maliyyә alәtlәri: Tanıma vә Ölçmә” adlı BMUS-u vә 9 saylı BMHS-nin bütün әvvәlki 
versiyalarını әvәz edir. Standart maliyyә alәtlәri layihәsinin uçotunun hәr üç aspekti: tәsniflәşdirmә vә 
ölçmә, dәyәrsizlәşmә vә hedcinq uçotunu özündә ehtiva edir. 9 saylı BMHS 1 yanvar 2018-ci il tarixindә vә 
ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәrә tәtbiq edilir. Erkәn tәtbiqetmәyә icazә verilir. Hedcinq uçotu 
istisna olmaqla, retrospektiv tәtbiq tәlәb edilir, lakin müqayisәli mәlumatın tәqdim edilmәsi mәcburi deyil. 
Hedcinq uçotu üçün tәlәblәr bir qayda olaraq gәlәcәk dövrlәrә aiddir, lakin müәyyәn mәhdud istisnalar da 
vardır. 
 
Qrup yeni standartı tәlәb olunan qüvvәyә minmә tarixindә tәtbiq etmәyi planlaşdırır.  
 
15 saylı BMHS “Müştәrilәrlә müqavilәlәrdәn gәlirlәr” 
 
15 saylı BMHS 2014-cü ilin may ayında buraxılmış vә müştәrilәrlә müqavilәlәrdәn irәli gәlәn gәlirlәri uçota 
almaq üçün 5 mәrhәlәli modeli tәtbiq edir. 15 saylı BMHS-yә görә gәlirlәr müәssisәnin müştәriyә 
göndәrdiyi mallar vә ya xidmәtlәr әvәzindә alınması gözlәnilәn vәsaiti әks etdirәn mәblәğdә tanınır.  
 
Gәlirlәr üzrә yeni standart BMHS-nin gәlirlәrin tanınması üzrә bütün cari tәlәblәrini әvәz edir. Standart 
1 yanvar 2018-ci il tarixindә (bu tarixdә BMUSK 15 saylı BMHS-nin tәtbiqi tarixini 1 il uzatmaq üçün 
düzәlişlәri yekunlaşdıracaq) başlayan vә bu tarixdәn sonrakı illik dövrlәrә retrospektiv qaydada tam vә ya 
düzәlişlәr edilmiş şәkildә tәtbiq edilmәlidir. Erkәn tәtbiqetmәyә icazә verilir. Qrup hazırda yeni standartı 
tәlәb edilәn tarixdә qәbul etmәyi planlaşdırılır. 
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4. Yeni vә ya yenidәn baxılmış standartların vә şәrhlәrin qәbul edilmәsi (davamı) 
 
Buraxılmış, lakin qüvvәyә minmәmiş standartlar (davamı) 
 
11 saylı BMHS “Birgә layihәlәr: İştirak paylarının әldә edilmәsinin uçotu” 
 
11 saylı BMHS-yә düzәlişlәr tәlәb edir ki, birgә operatorun fәaliyyәti ilә bağlı olan birgә әmәliyyatda iştirak 
payının әldә edilmәsini uçota alan birgә operator 3 saylı BMHS-nin müәssisәlәrin birlәşmәsinin uçota 
alınmasına dair müvafiq prinsiplәrini tәtbiq etsin. Düzәlişlәr hәmçinin aydınlaşdırır ki, birgә әmәliyyatda 
birgә nәzarәti saxlamaqla әlavә iştirak payı әldә edildiyi halda hәmin birgә әmәliyyatda әvvәlki iştirak payı 
yenidәn ölçülmür. Әlavә olaraq, 11 saylı BMHS-yә, birgә nәzarәti paylaşan tәrәflәr, o cümlәdәn hesabat 
verәn müәssisә, eyni yekun nәzarәti edәn tәrәfin ümumi nәzarәti altında olarsa, bu düzәlişlәrin tәtbiq 
edilmәdiyini göstәrәn istisnalar әlavә edilmişdir. 
 
Düzәlişlәr birgә әmәliyyatda ilkin iştirak payının әldә edilmәsi vә hәmin birgә әmәliyyatda әlavә iştirak 
paylarının әldә edilmәsinә tәtbiq edilir vә 1 yanvar 2016-cı il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik 
dövrlәrә sonrakı dövrdәn etibarәn tәtbiq edilir. Erkәn tәtbiqetmәyә icazә verilir. Bu düzәlişlәrin Qrupa tәsiri 
gözlәnilmir. 
 
16 saylı BMUS-a vә 38 saylı BMUS-a düzәlişlәr “Mәqbul köhnәlmә vә amortizasiya metodlarının 
aydınlaşdırılması” 
  
Düzәlişlәr 16 vә 38 saylı BMUS-da gәlirlәrin aktivin istifadәsi prosesindә sәrf edilәn iqtisadi faydaların 
sxemini deyil, biznesin (aktivin daxil olduğu) hәyata keçirilmәsindәn әmәlә gәlәn iqtisadi faydaların sxemini 
әks etdirmәsi prinsipinә aydınlıq gәtirir. Nәticәdә, gәlirlәrә әsaslanan metod әmlak, qurğu vә avadanlığın 
köhnәlmәsi üçün istifadә edilә bilmәz vә yalnız çox nadir hallarda qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası 
üçün istifadә edilә bilәr. Düzәlişlәr 1 yanvar 2016-cı il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik 
dövrlәrә sonrakı dövrdәn etibarәn tәtbiq edilir. Erkәn tәtbiqetmәyә icazә verilir. Bu düzәlişlәrin Qrupa tәsir 
göstәrmәsi gözlәnilmir, çünki Qrup uzunmüddәtli aktivlәrinә köhnәlmә hesablamaq üçün gәlirlәrә әsaslanan 
metoddan istifadә etmir. 
 
2012-2014-cü illәrdә BMHS-lәrә illik tәkmillәşdirmәlәr 
 
Tәkmillәşdirmәlәr 1 yanvar 2016-cı il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәrdә qüvvәyә 
minir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 
 
7 saylı BMHS “Maliyyә alәtlәri: Açıqlamalar” 
 
(i)  Xidmәt müqavilәsi 
 
Düzәlişdә izah edilir ki, haqqı daxil edәn xidmәt müqavilәsi maliyyә aktivindә davam edәn iştirakı tәşkil edә 
bilәr. Açıqlamaların tәlәb edilib-edilmәdiyini qiymәtlәndirmәk üçün müәssisә 7 saylı BMHS-dә nәzәrdә 
tutulan davam edәn iştiraka dair qaydalara uyğun olaraq haqqın vә razılaşmanın xüsusiyyәtini 
qiymәtlәndirmәlidir. Hansı xidmәt müqavilәlәrinin davam edәn iştirak olduğunu müәyyәn etmәk üçün 
qiymәtlәndirmә retrospektiv qaydada tәtbiq edilmәlidir. Lakin, tәlәb edilәn açıqlamaların müәssisәnin ilk 
dәfә olaraq düzәlişlәri tәtbiq etdiyi illik dövrdәn әvvәl başlayan hәr hansı dövr üzrә tәqdim edilmәsinә 
ehtiyac yoxdur. 
 
(ii)  7 saylı BMHS-yә düzәlişlәrin qısaldılmış aralıq maliyyә hesabatlarına tәtbiqi 
 
Düzәlişdә izah edilir ki, әgәr açıqlamada әn son illik hesabatda tәqdim edilәn mәlumata әhәmiyyәtli 
yenilәnmә göstәrilmirsә, qarşılıqlı әvәzlәşdirmә ilә bağlı açıqlama tәlәblәri qısaldılmış aralıq maliyyә 
hesabatlarına tәtbiq edilmir. Düzәliş retrospektiv qaydada tәtbiq edilmәlidir.  
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