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Qeyd-

lər 
31 dekabr  
2014-cü il   

31 dekabr 
2013-cü il  

Aktivlər 
Uzunmüddətli aktivlər     
Əmlak, qurğu və avadanlıqlar  11  $ 229,744   $ 249,444 
Qeyri-maddi aktivlər 12   8,633    8,667 
Avans ödənişi (uzunmüddətli) 13   48,869    82,821 
Digər uzunmüddətli aktivlər 13   126,008    − 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri 10   6,361    4,634 
    419,615    345,566 
Cari aktivlər     
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 14   158,374    115,491 
Bankda depozit 15   20,000    20,000 
Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 16   10,000    10,000 
Ticarət və digər debitor borcları 17   49,578    28,907 
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər 18   17,850    29,313 
Mal-material ehtiyatları 19   8,278    9,772 
Avans ödənişləri 20   46,257    4,813 
Digər cari aktivlər 21   13    920 
    310,350    219,216 

Cəmi aktivlər   $ 729,965   $ 564,782 
      
Kapital və öhdəliklər     
Kapital 22    
Nizamnamə kapitalı   $ 285,846   $ 285,846 
Əlavə ödənilmiş kapital    448    448 
Bölüşdürülməmiş mənfəət    193,983    149,114 
Məcmu məzənnə fərqləri    8    − 
Cəmi kapital    480,285    435,408 
      
Uzunmüddətli öhdəliklər     
Alınmış avanslar (uzunmüddətli) 13   45,787    82,794 
Digər uzunmüddətli öhdəliklər 13 126,008  − 
Təxirə salınmış gəlirlər (uzunmüddətli hissəsi) 23   −    799 
    171,795    83,593 
Cari öhdəliklər     
Kreditor borcları və hesablanmış öhdəliklər 24   25,231    28,290 
Ödənilmiş avanslar (qısamüddətli) 13 40,472  − 
Əlaqəli tərəflərə ödəniləcək məbləğlər 25   5,730    2,670 
Təxirə salınmış gəlirlər 23   799    1,598 
Ödəniləcək mənfəət vergisi 10   5,653    13,223 
    77,885    45,781 

Cəmi öhdəliklər    249,680    129,374 

Cəmi kapital və öhdəliklər   $ 729,965   $ 564,782 
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 Qeydlər 
Nizamnamə 

kapitalı 

Əlavə 
ödənilmiş 

kapital 

Bölüşdü-
rülməmiş 

mənfəət 

Məcmu 
məzənnə 

fərqi 
Cəmi 

kapital 
        
1 yanvar 2013-cü il   $ 30  $ 264,656  $ 140,394  $ (9)  $ 405,071 
         
Dövr üzrə mənfəət    –   –   68,720   –   68,720 
Digər ümumi gəlir    –   –   –   9   9 

Cəmi ümumi gəlir    –   –   68,720   9   68,729 
        
Ödənilmiş dividendlər 22   –   –   (60,000)   –   (60,000) 
Nizamnamə kapitalında 

artma  22   285,816   (264,208)   –   –   21,608 

31 dekabr 2013-cü il   $ 285,846  $ 448  $ 149,114  $ –  $ 435,408 
         
Dövr üzrə mənfəət    –   –   75,520   –   75,520 
Digər ümumi gəlir    –   – –   8   8 

Cəmi ümumi gəlir    –   –   75,520   8   75,528 
        
Ödənilmiş dividendlər 22   –   –   (30,651)   –   (30,651) 

31 dekabr 2014-ci il   $ 285,846  $ 448  $ 193,983  $ 8  $ 480,285 
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 Qeydlər 2014  2013 
Əməliyyat fəaliyyəti     
Vergidən əvvəl mənfəət   $ 96,396   $ 86,463 

Vergidən əvvəl mənfəəti xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə 
üzləşdirmək üçün qeyri-nağd düzəlişlər:     

Köhnəlmə və amortizasiya 6, 7   23,495  23,270 
Maliyyə xərcləri    −  20 
Əmlak, qurğu və avadanlıqların silinməsi    −  24 
Xarici valyuta məzənnəsindən (gəlir)/zərər    524  (42) 
Əmlak, qurğu və avadanlıqların dəyərsizləşməsi 6   −  4,749 
Digər qeyri-nağd əməliyyatlar    −  302 

Dövriyyə kapitalına düzəlişlər     
Ticarət və digər debitor borclarında artma    (20,671)  (978) 
Avans ödənişlərində azalma/(artma)     (41,444)  299 
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlərdə azalma/(artma)    3,818  (3,818) 
Mal-material ehtiyatlarında azalma/(artma)    1,494  (3,452) 
Digər cari aktivlərdə azalma/(artma)    907  (862) 
Kreditor borcları və hesablanmış öhdəliklərdə artma/(azalma)    (3,542)  5,946 
Əlaqəli tərəflərə ödəniləcək məbləğlərdə artma/(azalma)    3,060  (493) 
Alınmış avanslarda artma (qısamüddətli)  40,472  − 
Təxirə salınmış gəlirlərdə azalma  (1,598)  (1,598) 
Avans ödənişlərində  (uzunmüddətli) azalma/(artma)    37,007  (82,821) 
Alınmış avanslarda (uzunmüddətli) artma/(azalma)    (37,007)  82,794 
    102,911  109,803 

Ödənilmiş mənfəət vergisi    (30,173)  (10,352) 
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitlərinin 

hərəkəti    72,738  99,451 

İnvestisiya fəaliyyəti     
Əsas şirkətə verilmiş kredit 18   (17,850)  (25,495) 
Əmlak, qurğu və avadanlıqların alınması    (6,816)  (7,263) 
Birgə əməliyyatda iştirak payının əldə olunması    −  (4,800) 
Bankda depozitin yerləşdirilməsi 15   −  (20,000) 
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə edilmiş xalis pul 

vəsaitlərinin hərəkəti    (24,666)  (57,558) 

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti     
Səhmdar tərəfindən kapital qoyuluşu 22   −  21,608 
Ödənilmiş dividendlər 22   (5,156)  (60,000) 
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul 

vəsaitlərinin hərəkəti    (5,156)  (38,392) 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis 
artma    42,916  3,501 

Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən gəlirin təsiri    (33)  52 
1 yanvarda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  14   115,491  111,938 
31 dekabrda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri  14  $ 158,374   $ 115,491 
 
2014-cü ildə Qrupun həyata keçirdiyi qeyri-nağd əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Ticarət kreditor borcları üçün ehtiyatın 3,444 ABŞ dolları (2013-cü il: sıfır) məbləğində kreditor 
borcları hesabına ödənilməsi; 

 Elan edilmiş dividendlərin 25,495 ABŞ dolları (2013-cü il: sıfır) məbləğində səhmdardan kredit üzrə 
alınacaq məbləğin hesabına ödənilməsi. 
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1. Şirkət haqqında məlumat 
 
“Kaspian Drilinq Kompani Limited” MMC (“Şirkət”) Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında, 
müvafiq olaraq, 92.44% və 7.56% mülkiyyət paylarına sahib olan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 
Şirkəti (“ARDNŞ”) və Union Grand Energy PTE LTD (“UGE”) tərəfindən məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 
kimi yaradılmışdır.  
 
Şirkət Xəzər dənizində qazma xidmətlərini AÇG (neft) və Şah Dəniz (qaz) yataqlarında istismar edilən, 
müvafiq olaraq, “Dədə-Qorqud” və “İstiqlal” səyyar dəniz qazma qurğuları vasitəsilə həyata keçirir.  
 
Şirkət tərəfindən birləşdirilən Caspian Drilling International Ltd, Caspian Drilling Company USA LLC və 
Caspian Drilling Company (Israel) Ltd müəssisələri hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında 
birlikdə “törəmə müəssisələr” adlandırılır. 
 
Şirkətin rəsmi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı AZ1007, Nəsibbəy Yisifbəyli küçəsi, 86. 
 
 
2.1 Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsası 
 
Şirkətin və onun törəmə müəssisələrinin (birlikdə “Qrup”) konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Komitəsi (“MUBSŞ”) tərəfindən buraxılmış Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (“MHBS”) əsasında hazırlanmışdır.  
 
Aşağıdakı mühasibat uçotu qaydalarında təsvir olunanlar istisna olmaqla, konsolidasiya edilmiş maliyyə 
hesabatları ilkin maya dəyəri əsasında hazırlanmışdır. Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları ABŞ dolları 
ilə təqdim təqdim edilir və xüsusi olaraq qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, bütün dəyərlər ən yaxın minə 
qədər yuvarlaqlaşdırılır. 
 
 
2.2 Konsolidasiya prinsipləri 
 
Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Şirkətin və onun törəmə müəssisələrinin 31 dekabr 2014-cü il 
tarixinə maliyyə hesabatlarından ibarətdir. Törəmə müəssisələr təsis edildiyi və ya satınalındığı tarixdən 
(yəni Şirkət nəzarəti əldə etdiyi tarixdən) etibarən tam konsolidasiya edilir və həmin nəzarət başa çatdığı 
tarixədək konsolidasiya edilməsi davam edir. Törəmə müəssisənin maliyyə hesabatları əsas şirkətin maliyyə 
hesabatları ilə eyni dövrlər üzrə və eyni mühasibat uçotu prinsipləri əsasında hazırlanır. Qrup daxilində olan 
bütün qalıqlar, əməliyyatlar, qrup daxilində aparılan əməliyyatlardan əldə edilən reallaşdırılmamış gəlirlər və 
zərərlər və dividendlər tamamilə silinir. 
 
2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı 
 
a) Xarici valyutanın çevrilməsi 
 
Azərbaycan Respublikasında rəsmi pul vahidi Azərbaycan manatıdır (“AZN”). Lakin, 21 saylı “Xarici 
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına (“MUBS”) və 
onun şərhlərinə müvafiq olaraq, Şirkətin müvafiq hadisə və şəraitlərinin iqtisadi mahiyyətini əks etdirən pul 
ölçü vahidi ABŞ dollarıdır, çünki Şirkətin alınmış əmlak, qurğu və avadanlıqlarının, satışlarının, alışlarının, 
ticarət debitor borclarının və kreditor borclarının böyük hissəsinin qiymətləndirilməsi, yaranması, ödənilməsi 
və ya digər yolla ölçülməsi ABŞ dolları ilə həyata keçirilir.  
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
a) Xarici valyutanın çevrilməsi (davamı) 
 
Qrupun İsrail törəmə müəssisəsinin funksional valyutası törəmə müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi 
sistemin valyutası olan İsrail Şekelidir (“İŞ”). 
 
Xarici valyuta ilə aparılmış əməliyyatlar ilk tanınmada əməliyyat tarixində qüvvədə olan müvafiq 
məzənnələri istifadə etməklə Qrupun müvafiq törəmə müəssisəsinin funksional valyutası ilə qeydə alınır.  
 
Qrupun müvafiq törəmə müəssisəsinin funksional valyutası ilə hələ ölçülməmiş monetar aktivlər və 
öhdəliklər həmin müəssisənin funksional valyutasına maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tarixinə qüvvədə 
olan müvafiq məzənnə ilə çevrilir. 
 
Qrupun müvafiq törəmə müəssisələrinin funksional valyutalarında yenidən ölçülmə nəticəsində yaranan 
məzənnə gəlir və zərərləri Konsolidasiya Edilmiş Mənfəət və ya Zərər və Ümumi Gəlir haqqında Hesabatda 
qeydə alınır. 
 
Konsolidasiya zamanı Qrupun törəmə müəssisələrinin aktivləri və öhdəlikləri hesabat tarixində qüvvədə olan 
məzənnə ilə ABŞ dollarına çevrilir və onların maliyyə nəticələri haqqında hesabatları il üzrə orta məzənnə ilə 
çevrilir. Konsolidasiya üçün çevirmə zamanı yaranan məzənnə fərqi digər ümumi gəlirdə tanınır.  
 
AZN Azərbaycan Respublikasından kənarda tam sərbəst dönərli valyuta deyildir. Azərbaycan Respublikası 
daxilində rəsmi məzənnə ARMB tərəfindən müəyyən edilir və ümumiyyətlə bazar məzənnəsinə kifayət 
qədər uyğun hesab olunur. 
 
31 dekabr 2014-cü il tarixinə xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsində istifadə olunan əsas valyuta 
məzənnələri: bir AZN üçün 1.2748 ABŞ dolları, 1 İŞ üçün 0.2261 ABŞ dolları olmuşdur (2013-cü il: 1 AZN 
= 1.2747 ABŞ dolları, 1 İŞ = 0.2261 ABŞ dolları). 
 
b) Gəlirlərin tanınması 
 
Gəlirlər, ödənişin nə zaman edildiyindən asılı olmayaraq, Qrupun iqtisadi fayda əldə etməsi gözlənildikdə və 
etibarlı şəkildə ölçülə bildikdə tanınır. Gəlirlər alınmış və ya alınacaq vəsaitin ədalətli dəyəri ilə, endirim, 
güzəşt, vergi və ya rüsumları çıxmaqla və ödənişin müəyyən edilmiş şərtlərini nəzərə almaqla ölçülür. Əsas 
şirkət və ya agent kimi çıxış etməsini müəyyən etmək məqsədilə Qrup gəlirlərə dair razılaşmaları xüsusi 
meyar əsasında qiymətləndirir.  
 
Qazma xidmətləri 
 
Qazma xidmətlərinin göstərilməsindən gəlirlər aylıq əsasla görülən işlər üçün razılaşdırılmış gündəlik tariflər 
əsasında tanınır.  
 
Malların satışı 
 
Malların satılmasından gəlirlər adətən mallar çatdırıldığı zaman mülkiyyət hüququndan irəli gələn risk və 
faydalar alıcıya keçəndə tanınır. 
 
Əvəzi ödəniləcək maddələrdən gəlirlər 
 
Əvəzi ödəniləcək maddələrdən gəlirlər müəyyən avadanlıq, material və ehtiyatlar, üçüncü tərəflərin 
xidmətləri və müştərinin tələbi ilə çəkilmiş digər xərclər üzrə əlavə ödənişlərdən ibarətdir. Əvəzi ödəniləcək 
maddələrdən gəlirlər xalis məbləğdə tanınır və konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi 
gəlir haqqında hesabata “Digər gəlir” kimi daxil edilir. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
b) Gəlirlərin tanınması (davamı) 
 
Mobilizasiyadan gəlirlər 
 
Birbaşa qazma qurğularının, avadanlıqların və heyətin mobilizasiyasına aid olan qazma xidmətləri haqqında 
razılaşmanın müddəti başladıqdan əvvəl alınmış haqlar bərabər hissələrə bölünməklə qazma layihəsinin ilkin 
müqavilə müddəti üzrə təxirə salınır. 
 
c) Tikinti müqavilələri üzrə əməliyyatlar 
 
Tikinti müqavilələri “Azerbaijan Rigs” MMC ilə qazma qurğusunun tikintisinin idarə edilməsinə dair sabit 
qiymətli müqavilə və qazma qurğusunun yenilənməsi işlərinin idarə edilməsi haqqında BiPi ilə “məsrəflər 
üstəgəl” müqaviləsindən ibarətdir. 
 
Tikinti müqaviləsinin nəticəsi etibarlı şəkildə qiymətləndirilə biləndə tikinti müqaviləsi ilə bağlı gəlirlər və 
xərclər hesabat dövrünün sonunda layihə işlərinin tamamlanma mərhələlərinə əsaslanaraq (işin faiz etibarı ilə 
tamamlanması metodu), müvafiq olaraq, gəlirlər və xərclər kimi tanınır. 
 
Sabit qiymətli tikinti müqaviləsinin nəticəsi aşağıdakı şərtlər ödənildikdə etibarlı qiymətləndirilə bilər: 
(i) cəmi müqavilə gəlirləri etibarlı şəkildə ölçülə bilir; (ii) müqavilədən irəli gələn bütün iqtisadi faydaların 
müəssisəyə daxil olması ehtimal edilir; (iii) müqaviləni tamamlamaq üçün xərclər və tamamlanma mərhələsi 
etibarlı şəkildə ölçülə bilir və (iv) müqaviləyə aid olan müqavilə xərcləri aydın müəyyən edilə və etibarlı 
ölçülə bilir və beləliklə də çəkilmiş faktiki müqavilə xərcləri əvvəlki ehtimallarla müqayisə oluna bilir. 
 
“Məsrəflər üstəgəl” müqavilələri üçün tikinti müqaviləsinin nəticəsi aşağıdakı şərtlər ödənildikdə etibarlı 
qiymətləndirilə bilər: (i) müqavilə ilə bağlı olan iqtisadi faydaların müəssisəyə daxil olması ehtimal edilir; və 
(ii) müqaviləyə aid olan müqavilə xərcləri, xüsusi şəkildə əvəzləşdirilməli olub-olmamasından asılı 
olmayaraq, aydın müəyyən edilə və etibarlı ölçülə bilir. 
 
Əgər tikinti müqaviləsinin nəticəsi etibarlı şəkildə qiymətləndirilə bilməsə (adətən müqavilənin ilkin 
mərhələlərində), müqavilə gəliri yalnız bərpa olunması gözlənilən çəkilmiş xərclərə görə tanınır. 
 
İşin faiz etibarı ilə tamamlanması metodunun tətbiqi zamanı tanınmış gəlirlər həmin tarixədək çəkilmiş cəmi 
müqavilə xərclərinin (aşağıda qeyd olunduğu kimi) və tamamlanma üçün çəkilməsi ehtimal olunan xərclərin 
nisbəti əsasında faktiki tamamlanma faizinin cəmi müqavilə gəlirləri (aşağıda qeyd olunduğu kimi) ilə 
hasilinə uyğun olmalıdır. 
 
Müqavilə gəlirləri – Müqavilə gəlirləri müqavilədə razılaşdırılmış ilkin gəlirlərin məbləğinə və müqavilə 
işində, tələblərdə və həvəsləndirici ödənişlərdə gəlirlərə təsir etməsi ehtimal edilən və etibarlı ölçülə bilən 
dəyişikliklərə uyğun olmalıdır. 
 
Müqavilə xərcləri – Müqavilə xərclərinə spesifik müqavilə ilə birbaşa bağlı olan xərclər və ümumiyyətlə 
müqavilə fəaliyyətinə aid olan və müqaviləyə bölüşdürülə bilən xərclər daxildir. Spesifik müqavilə ilə 
birbaşa bağlı olan xərclər aşağıdakılardan ibarətdir: sahədə işçilərlə bağlı xərclər (sahəyə nəzarət xərcləri də 
daxil olmaqla), tikintiyə sərf olunan materiallarla bağlı xərclər, müqavilə əsasında istifadə olunan 
avadanlıqların köhnəlməsi, müqavilə ilə birbaşa bağlı olan və çəkildiyi dövrdə xərclər kimi tanınan dizayn və 
texniki yardım xərcləri. 
 
Müqavilə üzrə gələcək fəaliyyətə aid olan çəkilmiş müqavilə xərcləri, bunların qaytarılması ehtimal edilən 
hallarda, aktiv kimi tanınır. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
c) Tikinti müqavilələri üzrə əməliyyatlar (davamı) 
 
Tikinti müqaviləsinin nəticəsi etibarlı ölçülə bilmədikdə: (i) gəlirlər yalnız bərpa olunması ehtimal edilən 
çəkilmiş müqavilə xərcləri həcmində tanınır; və (ii) müqavilə xərcləri çəkildiyi dövrdə xərc kimi tanınır. 
 
Cəmi müqavilə xərclərinin cəmi müqavilə gəlirlərindən artıq olması ehtimal ediləndə gözlənilən zərər dərhal 
xərc kimi tanınır. 
 
Qrup tikinti müqaviləsi əsasında qiymətləndirilmiş işlərə görə sub-podratçılara əvvəlcədən ödənilmiş 
məbləğləri avans ödənişi kimi əks etdirir. 
 
Qrup tikinti müqaviləsi əsasında qiymətləndirilmiş işlərə görə müştəridən əvvəlcədən alınmış məbləğləri 
alınmış avanslar kimi əks etdirir. 
 
ç) Birgə əməliyyatlar 
 
Birgə razılaşma iki və ya daha çox tərəfin birgə nəzarət etdiyi razılaşmadır. Birgə nəzarət müqavilə əsasında 
razılaşdırılmış qaydada nəzarətin bölüşdürülməsidir və yalnız müvafiq fəaliyyətlə (razılaşmadan əldə edilən 
gəlirlərə əhəmiyyətli təsir göstərənlərlə) bağlı qərarlar nəzarəti bölüşdürən tərəflərin yekdil razılığını tələb 
etdiyi hallarda mövcud olur. 
 
Birgə əməliyyat razılaşmaya birgə nəzarət edən tərəflərin razılaşmaya aid olan aktivləri əldə etməsini və 
öhdəlikləri qəbul etməsini nəzərdə tutan birgə razılaşma növüdür. Birgə əməliyyatlarda iştirak payları ilə 
bağlı olaraq Qrup aşağıdakıları tanıyır: 

 Aktivlər, o cümlədən birgə saxlanılan bütün aktivlərdə payı; 

 Öhdəliklər, o cümlədən birgə daşınan öhdəliklərdə payı; 

 Birgə əməliyyatdan yaranan nəticədəki payın satılmasından gəlirlər; 

 Birgə əməliyyat tərəfindən nəticənin satılmasından əldə edilmiş gəlirlərdə pay; 

 Xərclər, o cümlədən birgə çəkilmiş bütün xərclərdə payı. 
 
d) Mənfəət vergisi 
 
Cari mənfəət vergisi 
 
Hazırkı və əvvəlki dövrlər üzrə cari mənfəət vergisi aktivləri və öhdəlikləri vergi orqanlarına ödəniləcək və 
ya onlardan geri alınacaq məbləğdə ölçülür. Məbləği hesablamaq üçün Azərbaycan Respublikasında hesabat 
tarixinə qədər qüvvəyə minmiş vergi dərəcələri və vergi qanunları istifadə olunur. 
 
Birbaşa kapitalda tanınan maddələrlə əlaqədar cari mənfəət vergisi konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər 
və ümumi gəlir haqqında hesabatda deyil, kapitalda tanınır. Rəhbərlik tətbiq edilən vergi qaydalarının 
müxtəlif şərhlərinə yol verən hallarla bağlı vergi bəyannamələrində qəbul edilmiş mövqeləri müntəzəm 
olaraq qiymətləndirir və müvafiq hallarda ehtiyat ayırır. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi, öhdəlik metodundan istifadə etməklə, hesabat tarixində aktivlərin və 
öhdəliklərin vergi bazası və onların maliyyə hesabatları məqsədləri üçün balans dəyərləri arasında bütün 
müvəqqəti fərqlər üzrə müəyyən edilir.   
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
d) Mənfəət vergisi (davamı) 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi (davamı) 
 
Aşağıdakılar istisna olmaqla, təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlikləri vergiyə cəlb olunan bütün 
müvəqqəti fərqlər üçün tanınır: 

 Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyi müəssisələrin birləşməsi olmayan əməliyyat zamanı qudvilin 
və ya aktiv və ya öhdəliyin ilkin əks etdirilməsindən irəli gəldiyi, eləcə də əməliyyat zamanı uçot 
mənfəətinə və ya vergiyə cəlb olunan mənfəət və ya zərərə təsir göstərmədiyi hallar; 

 Müvəqqəti fərqlərin qaytarılması vaxtının nəzarət altında saxlanıla bildiyi və müvəqqəti fərqlərin 
yaxın gələcəkdə qaytarılması ehtimalı olmayan hallarda, törəmə müəssisələrə, asılı şirkətlərə 
investisiyalarla və birgə müəssisələrdə iştirak payları ilə əlaqədar vergiyə cəlb olunan müvəqqəti 
fərqlər. 

 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri aşağıdakılar istisna olmaqla bütün çıxılmalı müvəqqəti fərqlər, 
istifadə edilməmiş vergi aktivləri və istifadə edilməmiş vergi öhdəliklərinin sonrakı dövrə keçirilməsi ilə 
əlaqədar vergi tutulmalı mənfəətin mövcudluğu mümkünlüyü baxımından, çıxılmalı müvəqqəti fərqlərin, 
istifadə edilməmiş vergi aktivləri və istifadə edilməmiş vergi öhdəliklərinin sonrakı dövrə keçirilməsi üçün 
əks etdirilir: 

 Çıxılan müvəqqəti fərqə aid olan təxirə salınmış vergi aktivi müəssisələrin birləşməsi olmayan 
əməliyyat zamanı aktiv və ya öhdəliyin ilkin müəyyən edilməsindən irəli gələn və əməliyyat zamanı 
mühasibat dövründə uçot mənfəətinə və ya vergiyə cəlb olunan mənfəət və ya zərərə təsir 
göstərmədiyi hallar;  

 Törəmə müəssisələrinə, asılı şirkətlərə sərmayələrlə və birgə müəssisələrdə iştirak payları ilə bağlı 
vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlərlə əlaqədar, təxirə salınmış vergi aktivi yaxın gələcəkdə 
müvəqqəti fərqlərin qaytarılması ehtimalı olan və müvəqqəti fərqin istifadə edilə biləcəyi vergiyə cəlb 
olunan mənfəətin mövcud olduğu dərəcədə müəyyən edilir. 

 
Təxirə salınmış vergi aktivlərinin balans dəyəri hər bir maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat tarixində 
nəzərdən keçirilir və təxirə salınmış vergi aktivlərinin hamısının və ya bir hissəsinin istifadə edilməsi üçün 
kifayət qədər vergiyə cəlb olunan mənfəətin mövcudluğu ehtimalı olmadığı halda azaldılır. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri və öhdəlikləri, hər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat tarixinə 
qüvvədə olan və ya əsas etibarı ilə qüvvədə olan vergi dərəcələri (və vergi qanunları) əsasında aktivlərin 
satıldığı və ya öhdəliklərin yerinə yetirildiyi müddətdə tətbiq edilən vergi dərəcələri ilə ölçülür. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri və öhdəlikləri cari vergi aktivlərini cari vergi öhdəlikləri ilə 
əvəzləşdirmək üçün qanuni hüquq mövcud olanda və təxirə salınmış vergilər eyni vergi tutulan müəssisəyə 
və eyni vergi tutan orqana aid olanda əvəzləşdirilir. 
 
e) Əmlak, qurğu və avadanlıqlar 
 
Əmlak, qurğu və avadanlıqlar, o cümlədən torpaq və binalar, yığılmış köhnəlməni və/və ya yığılmış 
dəyərsizləşmə zərərini (əgər vardırsa) çıxmaqla maya dəyəri ilə uçota alınır. Tanınma şərtləri ödənildikdə, bu 
dəyərə qurğu və avadanlığın bir hissəsinin əvəz edilməsi xərcləri, uzunmüddətli tikinti layihələri ilə bağlı 
alınmış qurğu və avadanlıq xərcləri və borclar üzrə məsrəflər daxil edilir. Əmlak, qurğu və avadanlığın 
mühüm hissələrinin müəyyən intervalla əvəz edilməsi tələb olunursa, Qrup bu hissələri xüsusi faydalı 
istifadə müddəti olan fərdi aktivlər kimi tanıyır və köhnəlmə hesablayır. Bütün digər təmir və saxlama 
xərcləri konsolidasiya edilmiş ümumi gəlir haqqında hesabatda xərclərə silinmiş xərclər kimi əks olunur. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
e) Əmlak, qurğu və avadanlıqlar (davamı) 
 
Köhnəlmə aktivlərin aşağıda göstərilmiş istifadə müddətləri üzrə bərabər hissələrə bölünməklə hesablanır: 
 

Qazma qurğuları, bina və qurğular 10 ildən 50 ilə qədər 
Maşın və avadanlıqlar 5 ildən 10 ilə qədər 
Nəqliyyat vasitələri, mebel və alətlər 3 ildən 5 ilə qədər 
Digər 3 ilədək 

 
Əvvəl tanınmış əmlak, qurğu və avadanlıq obyektinin və onun hər hansı əhəmiyyətli hissəsinin tanınması 
satışdan sonra və ya onun istifadəsi və ya satışından gələcəkdə iqtisadi mənfəətin əldə edilməsi 
gözlənilməyəndə dayandırılır. Aktivin tanınmasının dayandırılması nəticəsində yaranan hər hansı gəlir və ya 
zərər (xaric etmədən əldə edilən xalis mədaxil və aktivin balans dəyəri arasındakı fərq kimi hesablanır) 
aktivlərin tanınması dayandırıldığı zaman konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi gəlir 
haqqında hesabatda mənfəət və ya zərərin tərkibində əks olunur. 
 
Aktivlərin son qalıq dəyəri, istifadə müddəti və köhnəlmənin hesablanması metodları hər maliyyə ilinin 
sonunda yenidən baxılır və lazım olduğu təqdirdə gələcək dövrlərə aid olan dəyişikliklər edilir. 
 
Qrupun əməliyyatlarını davamlı şəkildə həyata keçirmək üçün lazım olan və bir ildən artıq dövr ərzində 
istifadə edilməsi nəzərdə tutulan ehtiyat hissələri və qəza ehtiyatı yığılmış köhnəlmə çıxılmaqla əmlak, qurğu 
və avadanlıqlar kimi təsnif olunur.  
 
ə) İcarə müqavilələri 
 
Razılaşmanın icarə olub-olmadığının və ya icarəni daxil edib-etmədiyinin müəyyən edilməsi başlanğıc 
tarixində razılaşmanın mahiyyətinə əsaslanır: razılaşmanın yerinə yetirilməsinin xüsusi aktivin və ya 
aktivlərin istifadəsindən asılı olub-olmadığı və ya razılaşmanın aktivdən istifadə etmək hüququnu verib-
vermədiyi (bu hüquq birmənalı olaraq müqavilədə nəzərdə tutulmayan hallarda belə) müəyyən edilir. 
 
Qrup icarəçi qismində 
 
Əməliyyat icarəsi üzrə ödənişlər konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi gəlir haqqında 
hesabatda icarə müddəti üzrə bərabər hissələrə bölünməklə əməliyyat xərci kimi əks etdirilir.  
 
f) Borclar üzrə məsrəflər 
 
Nəzərdə tutulan istifadəyə və satışa hazır olması üçün əhəmiyyətli vaxtın sərf olunmasını tələb edən aktivin 
satın alınması, tikintisi və ya istehsalına birbaşa aid edilə bilən borclar üzrə məsrəflər müvafiq aktivlərin 
dəyərinin bir hissəsi kimi kapitallaşdırılır. Bütün digər borclar üzrə məsrəflər yarandığı dövrdə xərclərə 
silinir. Borclar üzrə məsrəflər Qrupun vəsaitlərin borc götürülməsi ilə əlaqədar çəkdiyi faizlər və digər 
xərclərdən ibarətdir. 
 
g) Qeyri-maddi aktivlər 
 
Ayrılıqda əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər ilkin tanınmada maya dəyəri ilə ölçülür. İlkin tanımadan sonra 
qeyri-maddi aktivlər bütün yığılmış amortizasiya və bütün yığılmış dəyərsizləşmə zərərləri (vardırsa) 
çıxılmaqla maya dəyəri ilə uçota alınır.  
 
Qeyri-maddi aktivlərin faydalı istifadə müddətləri məhdud və ya qeyri-müəyyən ola bilər. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
g) Qeyri-maddi aktivlər (davamı) 
 
Məhdud istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktivlərin istifadə müddəti üzrə amortizasiya hesablanır və qeyri-
maddi aktivin dəyərsizləşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamət olduqda dəyərsizləşmə baxımından 
qiymətləndirmə aparılır. Məhdud faydalı istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktiv üçün amortizasiya müddəti 
və amortizasiya metoduna ən azı hər hesabat dövrünün sonunda yenidən baxılmalıdır. Gözlənilən faydalı 
istifadə müddəti və ya aktivin özündə təcəssüm etdirdiyi gələcək iqtisadi səmərənin gözlənilən istehlak 
strukturundakı dəyişikliklər, müvafiq olaraq, amortizasiya müddəti və ya metodunun dəyişdirilməsi yolu ilə 
hesabata alınır və uçot hesablamalarında dəyişikliklər hesab olunur. 
 
Məhdud istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri konsolidasiya edilmiş mənfəət 
və ya zərər və digər ümumi gəlir haqqında hesabatda qeyri-maddi aktivin funksiyasına uyğun xərc 
kateqoriyasında əks olunur. 
 
Qeyri-müəyyən istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanmır, lakin bunlar hər il 
fərdi şəkildə və ya pul vəsaitlərini yaradan aktiv səviyyəsində dəyərsizləşmə baxımından yoxlanılır. Qeyri-
müəyyən istifadə müddətinin qiymətləndirilməsinə hər il yenidən baxılır və qeyri-müəyyən istifadə müddəti 
prinsipinin məqbul olub-olmaması müəyyən edilir. Məqbul olmayanda, qeyri-müəyyən istifadə müddəti 
gələcək dövrlərdə məhdud istifadə müddətinə dəyişdirilir.  
 
Qeyri-maddi aktivin tanınmasının dayandırılmasından irəli gələn gəlir və ya zərərlər xaric etmədən əldə 
edilən xalis mədaxil ilə aktivin balans dəyəri arasındakı fərq kimi ölçülür və aktiv uçotdan çıxarıldığı zaman 
konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və ümumi gəlir haqqında hesabatda əks olunur. 
 
ğ) Maliyyə alətləri – ilkin tanınması və sonradan ölçülməsi 
 
i) Maliyyə aktivləri 
 
Ilkin tanınması və ölçülməsi 
 
39 saylı MUBS-un əhatə etdiyi maliyyə aktivləri müvafiq qaydada ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və 
ya zərərdə əks olunan maliyyə aktivləri, kreditlər və debitor borcları, ödəniş tarixinə qədər saxlanılan alətlər, 
satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə alətlərinə və ya törəmə alətlərinə təsnif edilir. Qrup maliyyə aktivlərini 
ilkin tanınma zamanı təsnifləşdirir. 
 
Bütün maliyyə aktivləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə ölçülür. Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya 
zərərdə əks olunmayan investisiyalarla əlaqədar, əməliyyatla birbaşa əlaqəsi olan xərclər də əlavə edilir.  
 
Maliyyə aktivlərinin bütün müntəzəm alışları və satışları alqı-satqı tarixində, yəni Qrupun aktivi almaq və ya 
satmaq öhdəliyini üzərinə götürdüyü tarixdə tanınır. Müntəzəm alış və ya satış əməliyyatları qanunvericiliklə 
və ya bazar razılaşmaları ilə ümumi şəkildə müəyyən edilmiş müddət ərzində aktivlərin çatdırılmasını tələb 
edən maliyyə aktivlərinin alınması və ya satılması deməkdir. 
 
Qrupun maliyyə aktivlərinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, mədudlaşdırılmış pul vəsaitləri, 
ticarət və digər debitor borcları, bankda depozit və əlaqəli tərəfdən alınacaq məbləğlər daxildir. 
 
Sonrakı ölçülməsi 
 
Maliyyə aktivlərinin sonrakı ölçülməsi onların təsnifatından asılıdır. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
ğ) Maliyyə alətləri – ilkin tanınması və sonradan ölçülməsi (davamı) 
 
i) Maliyyə aktivləri (davamı) 
 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
 
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri banklarda və kassada 
olan pul vəsaitləri, eləcə də ödəmə müddəti üç aydan artıq olmayan digər qısamüddətli yüksək likvidli 
investisiyalardan ibarətdir. 
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın məqsədləri üçün pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentlərinə mövcud bank overdraftlarını çıxmaqla yuxarıda göstərilən pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri daxildir. 
 
Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 
 
Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri, pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərindən ayrılıqda təqdim 
olunur. Məhdudiyyət qoyulmuş qalıqlar konsolidasiya edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın 
məqsədləri üçün pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərindən çıxarılır. 
 
Ticarət və digər debitor borcları  
 
Ticarət və digər debitor borcları ümidsiz məbləğlər üçün ehtiyatı çıxmaqla ilkin hesab-faktura məbləğində 
tanınır və uçota alınır. Qrupa ödənilməli olan bütün məbləğlərin debitor borclarının ilkin şərtlərinə uyğun 
olaraq toplana bilməyəcəyinə dair obyektiv sübut olanda, ümidsiz borclar üçün ehtiyat yaradılır. İl ərzində 
ehtiyatda dəyişiklik mənfəət və ya zərərdə tanınır.  
 
Uçotdan çıxarma 
 
Maliyyə aktivi aşağıdakı hallarda uçotdan çıxarılır: 

 aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüquqlarının müddəti başa çatmışdır; 

 Qrup özünün aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüquqlarını üçüncü tərəfə köçürmüş və ya üzərinə 
“tranzit” razılaşması əsasında üçüncü tərəfi çox yubatmadan alınmış pul vəsaitlərini tam ödəmək 
öhdəliyini götürmüş; və ya (a) aktiv üzrə risk və səmərələrin böyük hissəsini köçürmüş; ya da (b) aktiv 
üzrə risk və səmərələrin böyük hissəsini köçürməmiş və ya özündə saxlamamış, lakin onlar üzrə 
nəzarət hüququnu köçürmüşdür. 

 
Qrup aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüququnu köçürdükdə və ya “tranzit” razılaşmasına qoşulduqda və ya 
aktiv üzrə risk və səmərələrin böyük hissəsini nə köçürmədikdə, nə də onları özündə saxlamadıqda, aktiv 
Qrupun həmin aktivdə davam edən iştirakı müqabilində əks etdirilir.  
 
Bu halda Qrup əlaqəli öhdəliyi də tanıyır. Köçürülmüş aktiv və əlaqəli öhdəlik Qrupun saxladığı hüquq və 
öhdəlikləri əks etdirən əsasla ölçülür. 
 
Köçürülmüş aktiv üzrə zəmanət formasında aktivdə iştirakın davam etməsi aktivin ilkin balans dəyərinin ən 
az olanı ilə, Qrupdan tələb oluna biləcək maksimal ödəniş məbləğini nəzərə almaqla ölçülür.  
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
ğ) Maliyyə alətləri – ilkin tanınması və sonradan ölçülməsi (davamı) 
 
(ii) Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi 
 
Maliyyə aktivinin və ya maliyyə aktivləri qrupunun dəyərsizləşməsi ehtimalına dair obyektiv sübutların 
olub-olmamasını müəyyən etmək üçün Qrup hər hesabat tarixində qiymətləndirmə aparır. Maliyyə aktivi və 
ya maliyyə aktivləri qrupu yalnız və yalnız aktiv ilk dəfə əks etdirildikdən sonra baş vermiş bir və ya bir neçə 
hadisə nəticəsində dəyərsizləşmənin obyektiv sübutu olanda (baş vermiş “zərər hadisəsi”) və ya bu zərər 
hadisəsi maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri qrupundan gözlənilən və etibarlı şəkildə qiymətləndirilə bilən 
pul vəsaitləri hərəkətlərinə təsir göstərəndə dəyərsizləşmiş hesab edilir. Dəyərsizləşmənin sübutlarına 
borcalanın və ya borcalanlar qrupunun ciddi maliyyə çətinlikləri ilə rastlaşması, faizlərin və ya əsas məbləğin 
ödənilməsi öhdəliklərini pozması, yüksək müflisləşmə və ya digər maliyyə yenidənqurması ehtimalı ilə 
qarşılaşmasına dair sübutlar, habelə müşahidə edilən bazar məlumatları əsasında qiymətləndirilən gələcək 
pul vəsaitləri hərəkətində ölçülə bilən azalmaya (misal üçün vaxtı keçmiş ödənişlərin səviyyələrində 
dəyişikliklərə və ya aktivlər üzrə zərərlərlə uzlaşan iqtisadi şəraitlərə) dair sübutlar daxildir. 
 
(iii) Maliyyə öhdəlikləri 
 
Ilkin tanınması və ölçülməsi 
 
39 saylı MUBS-un əhatə etdiyi maliyyə öhdəlikləri ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan maliyyə öhdəlikləri kimi təsnif edilir. Qrup maliyyə öhdəliklərinin təsnifatını ilkin tanınma zamanı 
müəyyən edir. 
 
Bütün maliyyə öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanınır, kredit və borclarla bağlı olan maliyyə 
öhdəliklərinə isə birbaşa aid edilən əməliyyat məsrəfləri əlavə edilir. 
 
Qrupun maliyyə öhdəliklərinə ticarət kreditor borcları, hesablanmış öhdəliklər və əlaqəli tərəflərə ödəniləcək 
məbləğlər daxildir. 
 
Sonrakı ölçülməsi 
 
Maliyyə öhdəliklərinin ölçülməsi onların təsnifatından asılıdır. 
 
Kreditor borcları və hesablanmış öhdəliklər 
 
Kreditor borcları və hesablanmış öhdəliklər Qrupa hesab-fakturanın təqdim edilib-edilməməsindən asılı 
olmayaraq, alınan mallara və xidmətlərə görə gələcəkdə ödəniləcək vəsaitin ədalətli dəyəri olan maya dəyəri 
ilə uçota alınır.  
 
Uçotdan çıxarma 
 
Maliyyə öhdəliyinin tanınması bu halda dayandırılır ki, həmin öhdəlik ya dayandırılmış, ya ləğv olunmuş, ya 
da müddəti bitmiş olsun. 
 
Əgər mövcud maliyyə öhdəliyi eyni kreditor tərəfindən çox fərqli şərtlərlə başqası ilə əvəz edilərsə və ya 
mövcud öhdəliyin şərtləri çox dəyişdirilərsə, bu cür dəyişiklik və ya əvəzedilmə ilkin öhdəliyin tanınmasının 
dayandırılması və yeni öhdəliyin tanınması kimi qəbul edilir və müvafiq balans dəyərlərindəki fərq il üzrə 
konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi gəlir haqqında hesabatda öz əksini tapır. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
ğ) Maliyyə alətləri – ilkin tanınması və sonradan ölçülməsi (davamı) 
 
(ıv) Maliyyə alətlərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi 
 
Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri yalnız və yalnız tanınmış məbləğləri qarşılıqlı əvəz etmək üçün hal-
hazırda qanuni hüquq olanda və müəssisənin ya hesablaşmanı netto əsasında həyata keçirmək, ya da eyni 
vaxtda aktivi reallaşdırılmaq və öhdəliyi yerinə yetirmək niyyəti vardırsa, qarşılıqlı əvəz olunur və 
konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda xalis məbləğ təqdim olunur. 
 
(v) Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri 
 
Hər hesabat tarixində aktiv bazarda alınıb-satılan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri elan edilmiş bazar 
qiymətlərinə və ya dilerin müəyyən etdiyi qiymətlərə (uzunmüddətli mövqe üçün təklif qiyməti və 
qısamüddətli mövqe üçün təklif qiyməti) istinadən satışla əlaqədar xərclər çıxılmadan müəyyən edilir. 
 
Fəal bazarda alınıb-satılmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri müvafiq qiymətləndirmə metodundan 
istifadə etməklə müəyyən edilir. Bu cür metodlara bir-birindən asılı olmayan tərəflər arasında son bazar 
əməliyyatlarından; əsas etibarı ilə eyni olan digər alətin cari ədalətli dəyərinə istinaddan; diskont edilən pul 
vəsaitləri hərəkətinin analizindən və ya digər qiymətləndirmə modellərindən istifadə daxildir. 
 
Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin təhlili və onların qiymətləndirilməsi ilə bağlı əlavə məlumatlar 
Qeyd 27-də öz əksini tapmışdır. 
 
x) Mal-material ehtiyatları 
 
Mal-material ehtiyatları maya dəyəri və xalis satış dəyəri arasında ən aşağı olan dəyərdə qeydə alınır. Maya 
dəyəri orta çəki metodu ilə müəyyən edilir. Mal-material ehtiyatlarının maya dəyəri alış dəyərindən və hər 
bir mal-material ehtiyatını cari yerinə və vəziyyətinə çatdırmaq üçün çəkilmiş digər xərclərdən ibarətdir. 
Xalis satış dəyəri qiymətləndirilən tamamlama xərclərini və satışı aparmaq üçün tələb olunan 
qiymətləndirilmiş xərcləri çıxmaqla işin adi gedişində müəyyənləşdirilmiş satış qiymətidir.  
 
ı) Qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi  
 
Qrup hər bir hesabat tarixində aktivin dəyərsizləşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin olub-olmadığını 
qiymətləndirir. Əgər hər hansı əlamət olarsa və ya aktiv üçün dəyərsizləşmə testinin aparılması tələb olunursa, 
Qrup aktivin bərpa edilə bilən məbləğini hesablayır. Aktivin bərpa edilə bilən məbləği satış məsrəfləri çıxılmaqla 
aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin (PVYV) ədalətli dəyəri və onun istifadə dəyərindən daha yüksək 
olanıdır və hər hansı aktiv digər aktiv və ya aktivlər qrupu tərəfindən yaradılan pul vəsaitlərinin mədaxilindən 
əhəmiyyətli dərəcədə asılı olmayan pul vəsaitlərinin mədaxilini yaradırsa, həmin aktiv üçün fərdi olaraq 
müəyyən edilir. Aktivin və ya PVYV-in balans dəyərinin onun bərpa edilə bilən məbləğindən çox olduğu 
hallarda, aktiv dəyərsizləşmiş hesab edilir və onun dəyəri bərpa edilə bilən məbləğədək azaldılır. İstifadə 
dəyərinin hesablanması zamanı hesablanmış pul vəsaitlərinin gələcək hərəkəti pulun vaxt dəyərinin cari bazar 
qiymətləndirilməsini və aktivlə bağlı riskləri əks etdirən vergi öncəsi diskont dərəcəsindən istifadə etməklə cari 
dəyərinə endirilir. Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərin hesablanması zamanı müvafiq qiymətləndirmə 
metodundan istifadə edilir. Bu hesablamalar qiymətləndirmə əmsalları, bazarda sərbəst dövriyyədə olan 
törəmələr üçün elan edilmiş səhm qiymətləri və digər cari ədalətli dəyər göstəriciləri ilə təsdiq olunur. 
 
Əməliyyatlar üzrə dəyərsizləşmə zərərləri (mal-material ehtiyatlarının dəyərsizləşməsi da daxil olmaqla) 
konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi gəlir haqqında hesabatda dəyərsizləşən aktivin 
funksiyasına uyğun olan xərc kateqoriyalarında əks etdirilir. Bu halda dəyərsizləşmə həmçinin digər ümumi 
gəlir haqqında hesabatda əvvəlki yenidən qiymətləndirmənin məbləğinə qədər əks etdirilir. Lakin əvvəlcədən 
yenidən qiymətləndirilmiş əmlak üzrə yenidən qiymətləndirmə digər ümumi gəlirdə uçota alınır. 
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
ı) Qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi (davamı) 
 
Qudvil istisna olmaqla aktivlər üçün əvvəllər tanınmış dəyərsizləşmə zərərlərinin artıq mövcud olmadığını 
və ya azaldığını göstərən əlamətlərin mövcud olub-olmadığını müəyyən etmək üçün hər bir hesabat tarixində 
qiymətləndirmə aparılır. Belə əlamət mövcud olarsa, Qrup aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin 
bərpa edilə bilən məbləğini qiymətləndirməlidir. Əvvəllər tanınmış dəyərsizləşmə zərəri yalnız sonuncu 
dəyərsizləşmə zərərinin tanındığı vaxtdan etibarən aktivin bərpa edilə bilən məbləğinin müəyyən edilməsi 
üçün istifadə edilmiş fərziyyələrdə hər hansı dəyişiklik olduğu halda qaytarılır. Qaytarma aktivin balans 
dəyərinin onun bərpa edilə bilən məbləğindən və ya əvvəlki illərdə aktiv üçün heç bir dəyərsizləşmə zərəri 
tanınmamış olduğu halda, amortizasiya çıxılmaqla, müəyyən edilməli olan balans dəyərindən çox 
olmamasını təmin edəcək şəkildə məhdudlaşdırılır. Aktiv yenidən qiymətləndirilmiş məbləğdə uçota 
alınmadığı halda belə qaytarma konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi gəlir haqqında 
hesabatda əks etdirilməlidir, lakin aktiv yenidən qiymətləndirilmiş dəyərlə uçota alınanda, qaytarma yenidən 
qiymətləndirmə artımı kimi əks etdirilir. 
 
i) Ehtiyatlar 
 
Qrup keçmiş hadisələr nəticəsində hüquqi və ya işgüzar praktikadan irəli gələn öhdəliklərə malik olduqda, bu 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi resursların sərf olunmasının ehtimalı böyük olduqda və 
öhdəliklərin məbləği kifayət qədər dəqiq ehtimal edilə bildikdə ehtiyatlar uçota alınır. Qrup ehtiyatların 
hamısının və ya bir hissəsinin, məsələn, sığorta müqaviləsi əsasında, əvəzinin ödənilməsini gözləyirsə, bu 
ödəniş yalnız baş tutacağı zahirən yəqin olduqda ayrıca aktiv kimi uçota alınır. Ehtiyata aid olan xərclər 
konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər ümumi gəlir haqqında hesabatda hər hansı əvəzin 
ödənilməsini çıxmaqla təqdim olunur. Pulun vaxt dəyərinin təsiri önəmlidirsə, ehtiyatlar münasib olduqda 
öhdəliyə xas olan riskləri əks etdirən cari vergidən əvvəlki dərəcəni istifadə etməklə diskont edilir. Diskont 
istifadə ediləndə, vaxt keçməsinə görə ehtiyatın artması maliyyə xərci kimi tanınır. 
 
j) Avans ödənişləri 
 
Avans ödənişləri, qarşı-tərəfin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi riski yarananda, hər hansı ehtiyatı çıxmaqla 
ödənişin ilkin məbləği ilə tanınır və uçota alınır. Cari və uzunmüddətli aktivlər üçün avans ödənişləri, eləcə 
də bir ildən uzun müddət ərzində təmin ediləcək avans ödənişləri uzunmüddətli avans ödənişləri kimi əks 
etdirilir.  
 
k) Əlavə dəyər vergisi 
 
Vergi orqanları satış və alışlar üzrə əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) xalis əsasla ödənilməsinə icazə verir. 
 
ƏDV üzrə ödəniləcək məbləğlər 
 
ƏDV üzrə ödəniləcək məbləğlər sifarişçilərdən alınacaq məbləğlər toplananda vergi orqanlarına 
ödənilməlidir. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tarixində ödənilmiş alışlar üzrə ƏDV ödəniləcək 
məbləğlərdən çıxılır. Bundan əlavə, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tarixində ödənilməmiş satışa aid 
olan ƏDV də (təxirə salınmış ƏDV) ƏDV üzrə ödəniləcək məbləğlərə daxil edilir. Debitor borclarının 
dəyərsizləşməsi ilə bağlı ehtiyat ayrıldıqda, dəyərsizləşmə zərəri, müvafiq hallarda ƏDV daxil olmaqla, 
debitorun ümumi məbləğində yazılır. 
 
Əvəzləşdirilə bilən ƏDV 
 
Əvəzləşdirilə bilən ƏDV maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tarixində ödənilməmiş alışlara aiddir. 
ƏDV alışlar üçün ödəmə aparıldıqda satış üzrə ƏDV hesabına əvəzləşdirilə bilər.  
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2.3 Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı (davamı) 
 
l) Sosial və pensiya ödənişləri 
 
Azərbaycan Respublikasının düzəlişlər edilmiş “Sosial Sığorta haqqında Qanun”una müvafiq olaraq, Şirkət 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (“Dövlət Fondu”) Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları olan öz işçiləri üçün ödəmələr etməlidir.  
 
Qrupun köçürmələri 2014-cü və 2013-cü illərdə yerli mühasibat qeydlərində göstərilən əmək haqlarının 
22%-i həcmindədir. Bundan əlavə, işçilər öz əmək haqlarının 3%-i həcmində Dövlət Fonduna ödəmələr 
etməlidirlər.  
 
Qrup işçilərinə əmək münasibətlərinin başa çatması ilə bağlı və ya pensiya ödənişlərini etməli deyildir. 
 
m) Kapital 
 
Nizamnamə kapitalı 
 
Nizamnamə kapitalı səhmdarların mülkiyyət strukturuna uyğun olan kapital qoyuluşlarından ibarətdir.  
 
Əlavə ödənilmiş kapital 
 
Əlavə ödənilmiş kapital səhmdarların yatırdığı vəsaitlərin nizamnamə kapitalından artıq olan hissəsindən 
ibarətdir.  
 
Dividendlər 
 
Yalnız konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tarixində və ya bu tarixdən əvvəl elan 
edilmiş dividendlər öhdəlik kimi əks etdirilir və konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın 
tarixində kapitaldan çıxılır. Maliyyə hesabatlarında konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın tarixindən əvvəl təklif edilmiş və ya konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın 
tarixindən sonra, lakin maliyyə hesabatlarının buraxılmasına icazə verildikdən əvvəl təklif və ya elan edilmiş 
dividendlər haqqında məlumat açıqlanır.  
 
n) Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 
 
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 əlaqəli olmayan tərəflərin həyata keçirə bilmədiyi əməliyyatlarda iştirak edə bilər və əlaqəli 
tərəflər arasında əməliyyatlar əlaqəli olmayan şəxslər arasında əməliyyatlarla eyni şərtlər, müddət və 
məbləğdə aparılmır. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar öz xüsusiyyətinə görə kommersiya əsası ilə aparılan 
əməliyyatlar hesab edilə bilməz. 
 
o) Maraqların ötürülməsi haqqında müqavilələr 
 
Qrupun maliyyələşdirilən tərəf kimi iştirak etdiyi maraqların ötürülməsi haqqında müqavilələr 
maliyyələşdirən tərəfin hər iki tərəfin iştirak payı olduğu layihədə maliyyələşdirilən tərəfin hasilatdan 
əvvəlki xərclərinin bir hissəsini və ya hamısını ödəməyə razılaşdığı müqavilədir. Maliyyələşdirən tərəfin 
maliyyələşdirilən tərəfin adından çəkdiyi hasilatdan qabaq xərclərinin əvəzi ödənilmir.  
 
Qrup maraqların ötürülməsi ilə bağlı əməliyyatları və qalıqları konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında 
qeydə almır.  
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3. Mühüm mühasibat uçotu mühakimələri, ehtimalları və fərziyyələri 
 
Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması rəhbərlikdən hesabat dövrünün sonunda 
gəlirlərin, xərclərin, aktiv və öhdəliklərin hesabat verilmiş məbləğlərinə və potensial öhdəliklərin 
açıqlanmasına təsir edən mühakimələrin, ehtimalların və fərziyyələrin tətbiq edilməsini tələb edir.  
 
Lakin bu ehtimal və fərziyyələrlə bağlı qeyri-müəyyənlik gələcək dövrlərdə müvafiq aktiv və öhdəliklərin 
balans dəyərlərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsini tələb edəcək nəticə verə bilər. 
 
Ehtimal və fərziyyələr 
 
Növbəti maliyyə ilində aktiv və öhdəliklərin balans dəyərlərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb ola 
bilən mühüm risk yaradan, hesabat tarixində gələcəklə və ehtimal qeyri-müəyyənliyinin digər əsas mənbələri 
ilə əlaqəli olan əsas fərziyyələr aşağıda müzakirə olunur. Qrup ehtimal və fərziyyələrini konsolidasiya 
edilmiş maliyyə hesabatları hazırlandığı zaman mövcud olan parametrlərə əsaslandırmış və maliyyə 
hesabatlarında tanınan məbləğləri müəyyən edərkən öz mühakimələrini istifadə etmiş və ehtimallar etmişdir. 
Lakin mövcud olan vəziyyət və gələcək dəyişikliklər haqqında fərziyyələr bazarda baş verən dəyişikliklərdən 
və ya Qrupun nəzarəti altında olmayan vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilər. Belə dəyişikliklər baş verdiyi 
zaman fərziyyələrdə öz əksini tapır. 
 
Əmlak, qurğu və avadanlıqların istifadə müddəti 
 
Qrup əmlak, qurğu və avadanlıqların qalan istifadə müddətini, ən azından, hər maliyyə ilinin sonunda 
qiymətləndirir. Qiymətləndirmələr əvvəlki proqnozlardan fərqlənirsə, dəyişikliklər 8 saylı “Uçot siyasətləri, 
uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı MUBS-a uyğun olaraq uçota alınır.  
 
Xidmətləri və ya tikinti müqavilələrinin tamamlanması faizinin qiymətləndirilməsi 
 
Tamamlama faizi və tanınacaq gəlirlər çoxsaylı ehtimallar əsasında müəyyən edilir. 
 
Xüsusilə, Qrup hər hesabat dövründə müqavilə işlərinin gedişində müqavilə üzrə gəlirləri və müqavilə 
xərclərini nəzərdən keçirir. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi 
 
Cari və təxirə salınmış mənfəət vergisinin hesablanması üçün rəhbərliyin mühakiməsi tələb olunur. Təxirə 
salınmış vergi aktivləri, onların istifadəsi mümkün olduğu dərəcədə tanınır. Təxirə salınmış vergi aktivlərinin 
istifadə edilməsi müvafiq verginin növündən və hüquqi səlahiyyət dairəsində kifayət qədər vergiyə cəlb 
olunan mənfəət yaratmaq imkanından asılı olacaqdır. Təxirə salınmış vergi aktivlərinin gələcəkdə istifadə 
edilə bilməsini qiymətləndirmək məqsədilə keçmiş əməliyyatların nəticələri, əməliyyat planı, gələcək 
dövrlərə keçirilən vergi zərərlərinin müddətinin başa çatması və verginin planlaşdırılması strategiyaları da 
daxil olmaqla müxtəlif amillərdən istifadə edilir. 
 
Gələcəkdə vergiyə cəlb ediləcək gəlirin qiymətləndirilməsi əməliyyatlardan əldə edilməsi ehtimal edilən pul 
vəsaitlərinin hərəkətinə və qüvvədə olan vergi qanunlarının hər bir hüquq səlahiyyəti dairəsində tətbiqinə 
əsaslanır. Faktiki nəticələr bu ehtimallardan fərqlənirsə və ya gələcək dövrlərdə bu ehtimallara düzəlişlər 
edilməlidirsə, maliyyə vəziyyəti, əməliyyatların nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti mənfi təsirə məruz 
qala bilər. Təxirə salınmış vergi aktivlərinin gələcəkdə istifadəsinin qiymətləndirilməsi azaldılmalıdırsa, belə 
azaldılma mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir.  
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3. Mühüm mühasibat uçotu mühakimələri, ehtimalları və fərziyyələri (davamı) 
 
Ehtimal və fərziyyələr (davamı) 
 
Cari vergilər 
 
Azərbaycanın vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyi müxtəlif şərhlər və tez-tez edilən dəyişikliklərlə 
səciyyələnir. Bundan əlavə, Qrupun əməliyyatları və fəaliyyətinə tətbiq edilən vergi qanunvericiliyinin vergi 
orqanları tərəfindən şərhi rəhbərliyin şərhi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Nəticədə, vergi orqanları əməliyyatlara 
qarşı iddialar irəli sürə və Qrupun müəssisələrinə əlavə əhəmiyyətli ola biləcək vergi, cərimə və faiz 
hesablana bilər. Vergi və gömrük orqanları yoxlama ilindən əvvəlki üç təqvim ili üzrə vergi öhdəlikləri ilə 
bağlı yoxlama apara bilərlər. Müəyyən hallarda yoxlamalar daha uzun müddəti əhatə edə bilər.  
 
31 dekabr 2014-cü il tarixində rəhbərlik hesab edir ki, Qrup müvafiq qanunvericiliyi düzgün şərh edir və 
Qrupun vergi, valyuta və gömrük mövqelərinin müdafiə edilməsi mümkün olacaqdır. 
 
Potensial öhdəliklər 
 
Öz xüsusiyyətinə görə potensial öhdəliklər yalnız bir və ya bir neçə gələcək hadisə baş verəndə yerinə 
yetirilə bilər. Potensial öhdəliklərin qiymətləndirilməsi gələcək hadisələrin nəticələri ilə bağlı əhəmiyyətli 
fərziyyələrin və mühakimənin tətbiqi ilə səciyyələnir.  
 
Dəyərdən düşmüş və ya köhnə mal-material ehtiyatları üçün ehtiyat 
 
Qrup mal-material ehtiyatlarının balans dəyərini hər hesabat tarixində nəzərdən keçirir və lazım olarsa, 
köhnə, dəyərdən düşmüş və ləng hərəkət edən maddələrin məbləği qədər azaldır. Bu məbləğ ziyanın 
səviyyəsindən və istifadənin tezliyindən asılı olaraq, fərdi və ya məcmu şəkildə, köhnə və ləng hərəkət edən 
mal-material ehtiyatlarına tətbiq edilən faiz əsasında qiymətləndirilir. 
 
Şübhəli debitor hesabları üçün ehtiyat 
 
Müştərilərin tələb edilən ödənişləri apara bilməməsi nəticəsində ehtimal edilən zərərləri uçota almaq 
məqsədilə rəhbərlik şübhəli debitor hesabları üçün ehtiyat ayırır. Şübhəli debitor hesabları üçün ehtiyatın 
münasibliyini qiymətləndirərkən rəhbərlik öz proqnozlarını debitor borclarının müddəti, silinmələrlə bağlı 
əvvəlki təcrübə, müştərinin krediti ödəmək qabiliyyəti və müştərinin ödəmə şərtlərindəki dəyişikliklər 
əsasında qurur. Müştərilərin maliyyə vəziyyəti pisləşərsə, faktiki silinmələr gözlənildiyindən artıq ola bilər.  
 
Məhkəmə çəkişmələri  
 
Qrup, gözlənilən məhkəmə çəkişmələri, habelə danışıqlar, vasitəçilik, arbitraj və ya dövlət tənzimləmələri 
vasitəsilə həll ediləcək digər iddialar, eləcə də ətraf mühitin qorunması üzrə öhdəliklərin və ya digər potensial 
öhdəliklərin ölçülməsi, müvafiq ehtiyatların tanınması və risklərin ölçülməsi zamanı əhəmiyyətli həcmdə 
mühakimələrdən istifadə edir. Mühakimə cari məhkəmə işində qalib gəlmək ehtimalını və ya öhdəliyin 
yaranması mümkünlüyünü qiymətləndirmək və yekun nəticələrin mümkün dairəsini hesablamaq üçün zəruridir. 
Bu qiymətləndirmə prosesinə xas olan qeyri-müəyyənliklər səbəbindən faktiki zərərlər ilk olaraq 
proqnozlaşdırılan ehtiyatdan fərqli ola bilər. Yeni məlumat əldə edildikcə bu proqnozlara, ilk növbədə mövcud 
olduğu halda daxili mütəxəssislərin, yaxud aktuari və ya hüquq məsləhətçisi kimi kənar məsləhətçilərin köməyi 
ilə düzəlişlər edilməlidir. Proqnozların dəyişdirilməsi gələcək əməliyyat nəticələrinə ciddi təsir göstərə bilər.  
 
Uzunmüddətli borc 
 
Uzunmüddətli borcun ədalətli dəyərini qiymətləndirərkən rəhbərlik gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
məbləğini diskont etmək məqsədilə bazarın borcalma dərəcəsindən istifadə edir. Rəhbərlik gələcək 
ödəmələrin müddəti, vaxtı və məbləği ilə əlaqədar öz mühakimələrindən istifadə edir. 
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4. Yeni və ya yenidən baxılmış standartların və şərhlərin qəbul edilməsi  
 
Qrup 1 yanvar 2014-cü il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minən 
müəyyən standart və düzəlişləri ilk dəfə tətbiq etmişdir.  
 
Hər bir yeni standart və düzəlişin xüsusiyyəti və təsiri aşağıda təsvir edilir: 
 
“İnvestisiya müəssisələri” (10 saylı MHBS, 12 saylı MHBS və 27 saylı MUBS-a düzəlişlər) 
 
Bu düzəlişlər 10 saylı MHBS əsasında investisiya müəssisəsi anlayışına uyğun olan müəssisələr üçün 
konsolidasiya tələbi ilə bağlı bir istisnanı nəzərdə tutur. Konsolidasiya ilə bağlı istisnaya görə investisiya 
müəssisələri törəmə müəssisələrini ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan aktivlər 
kimi uçota almalıdır. Düzəliş Qrupa aid deyil, çünki nə Şirkət, nə də onun törəmə müəssisəsi 10 saylı MHBS 
əsasında investisiya müəssisəsi anlayışına uyğun deyil. 
 
32 saylı MUBS-a Düzəlişlər “Maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi”  
 
Bu düzəlişlərdə “hazırda qanuni qüvvəyə minmiş qarşılıqlı əvəzləşdirmə hüququna malikdir” sözləri izah 
edilir. Eyni zamanda düzəlişlər sinxron olmayan ümumi hesablaşma mexanizmlərini tətbiq edən hesablaşma 
sistemlərinə qarşılıqlı əvəzləşdirmə meyarının tətbiqi qaydasını izah edir. Bu düzəlişlər Qrupa heç bir təsir 
göstərmir. 
 
21 saylı BMHŞK şərhi “Yığılmalar”  
 
21 saylı BMHŞK şərhi izah edir ki, müəssisə yığımla bağlı öhdəliyi müvafiq qanunvericiliyin müəyyən 
etdiyi ödənişə səbəb olan əməliyyat baş verdiyi anda tanımalıdır. Bundan əlavə, şərhdə izah edilir ki, 
minimal hədd göstəricisinə bağlı olan yığım öhdəliyi müəyyən edilmiş həmin minimal hədd göstəricisinə 
çatdıqdan əvvəl tanınmalı deyildir. 21 saylı BMHŞK şərhi retrospektiv qaydada tətbiq edilməlidir. 
Bu BMHŞK şərhi Qrupa təsiri göstərmir. 
 
2010-2012-ci illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr 
 
2010-2012 illərdə illik təkmilləşdirmələr çərçivəsində MUBSK altı standarta yeddi düzəliş buraxmışdır. 
Bunlara 13 saylı “Ədalətli dəyərin ölçülməsi” MHBS-ə düzəliş daxildir. 13 saylı MHBS-ə düzəliş dərhal 
qüvvəyə minir, beləliklə də 1 yanvar 2014-cü ildən başlayan dövrlər üçün qüvvəyədədir. “Nəticələrin 
çıxarılması üçün əsas” hissəsində bu düzəliş göstərir ki, faiz dərəcəsi göstərilməmiş qısamüddətli debitor 
borcları və kreditor borcları, diskontlaşdırma dərəcəsi əhəmiyyətli olmadan, hesab-fakturada göstərilmiş 
məbləğlərlə ölçülə bilər. 13 saylı MHBS-ə bu düzəliş Qrupa təsir göstərmir.  
 
2011-2013-cü illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr 
 
2011-2013-cü illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr çərçivəsində MUBSK dörd standarta dörd düzəliş 
buraxmışdır. Bunlara 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının ilk dəfə tətbiqi” MHBS-ə 
düzəliş daxildir. 1 saylı MHBS-ə düzəliş dərhal qüvvəyə minir, beləliklə də 1 yanvar 2014-cü ildən başlayan 
dövrlər üçün qüvvədədir. “Nəticələrin çıxarılması üçün əsas” hissəsində bu düzəliş göstərir ki, müəssisə ya 
cari standartı, ya da hələ məcburi olmayan yeni standartı tətbiq edə bilər, lakin erkən tətbiqə də icazə verilir, 
bu şərtlə ki, müəssisənin ilk MHBS-ə uyğun maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş bütün dövrlər üzrə 
ardıcıl şəkildə eyni standart tətbiq edilsin. 1 saylı MHBS-ə bu düzəliş Qrupa təsir göstərmir, çünki Qrup 
hazırda MHBS-ə uyğun hesabatları hazırlayır.  
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4. Yeni və ya yenidən baxılmış standartların və şərhlərin qəbul edilməsi (davamı) 
 
Buraxılmış, lakin hələ qüvvəyə minməmiş yeni standartlar 
 
Şirkətin maliyyə hesabatlarının qüvvəyə minmə tarixində buraxılmış, lakin hələ qüvvəyə minməmiş 
standartlar və şərhlər aşağıda göstərilir. Şirkət bu standartlar və düzəlişlər qüvvəyə mindikdə onları tətbiq 
etmək niyyətindədir. 
 
9 saylı MHBS “Maliyyə alətləri” 
 
2014-cü ilin iyul ayında MUBSK 9 saylı “Maliyyə alətləri” adlı MHBS-in yekun versiyasını buraxmışdır. 
Bu versiya maliyyə alətləri layihəsinin bütün mərhələlərini əks etdirir və 39 saylı “Maliyyə alətləri: Tanıma 
və Ölçmə” adlı MUBS-u və 9 saylı MHBS-in bütün əvvəlki versiyalarını əvəz edir. Standart təsnifləşdirmə 
və ölçmə, dəyərsizləşmə və hedcinqin uçotu üzrə yeni tələbləri təqdim edir. 9 saylı MHBS 1 yanvar 2018-ci 
il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlərə tətbiq edilir. Erkən tətbiqetməyə icazə verilir. 
Əvvəlki dövrlərə tətbiq edilməsi tələb edilir, lakin müqayisəli məlumatın təqdim edilməsi məcburi deyil. 
İlk dəfə tətbiq etmənin tarixi 1 fevral 2015-ci il tarixindən əvvəl olduğu halda 9 saylı MHBS-in əvvəlki 
(2009, 2010 və 2013-cü illərin) versiyalarının erkən tətbiqinə icazə verilir. Qrup 9 saylı MHBS-in qəbul 
edilməsinin Qrupun maliyyə aktivlərinin təsnifatı və ölçülməsinə təsirini qiymətləndirir.  
 
2010-2012-ci illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr 
 
Bu düzəlişlər 1 iyul 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minir və bunların Şirkətə əhəmiyyətli təsir göstərməsi 
gözlənilmir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 
 
2 saylı MHBS “Pay alətləri əsasında ödəmə”  
 
Bu təkmilləşmə perspektiv qaydada tətbiq edilir və pay alətləri əsasında ödəmə almaq hüququnun verilməsi 
şərtləri kimi “nəticə əldə etmə” şərti və “xidmət göstərmə” şərti anlayışlarına aid müxtəlif məsələlərə 
aydınlıq gətirir: 

 Nəticə əldə etmə şərti xidmət göstərmə şərtini də əhatə etməlidir; 

 Hədəf nəticə qarşı-tərəf xidmət göstərdiyi zaman əldə edilməlidir; 

 Hədəf nəticə müəssisənin, yaxud həmin qrupa daxil olan digər müəssisənin əməliyyatları və ya 
fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər; 

 Nəticə əldə etmə şərti bazar və ya qeyri-bazar şərti ola bilər; 

 Səbəbindən asılı olmayaraq qarşı-tərəf pay alətləri əsasında ödəmə almaq hüququ verildiyi müddət 
ərzində xidmətini dayandırarsa, xidmət göstərmə şərti təmin edilməmiş hesab olunur. 

 
3 saylı MHBS “Müəssisələrin birləşməsi”  
 
Düzəliş perspektiv qaydada tətbiq edilir və müəssisələrin birləşməsindən əmələ gələn öhdəliklər (və ya 
aktivlər) kimi təsnif edilmiş şərti kompensasiyaya dair bütün razılaşmaların 9 saylı MHBS-in (və ya müvafiq 
halda 39 saylı MUBS-un) əhatə dairəsinə daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq ədalətli dəyərinin 
dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan aktivlər kimi ölçülməli olduğu məsələsinə aydınlıq gətirir.  
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4. Yeni və ya yenidən baxılmış standartların və şərhlərin qəbul edilməsi (davamı) 
 
Buraxılmış, lakin hələ qüvvəyə minməmiş yeni standartlar (davamı) 
 
2010-2012-ci illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr (davamı) 
 
8 saylı MHBS “Əməliyyat seqmentləri” 
 
Düzəlişlər retrospektiv qaydada tətbiq edilir və aşağıdakılara aydınlıq gətirir: 

 Müəssisə 8 saylı MHBS-in 12-ci bəndindəki cəmləşdirmə meyarlarının tətbiqi zamanı rəhbərliyin 
mühakimələrini, o cümlədən cəmləşdirilmiş əməliyyat seqmentlərinin və seqmentlərin “oxşar” olub-
olmamasını qiymətləndirmək üçün istifadə edilən iqtisadi xüsusiyyətlərin (misal üçün, satış və ümumi 
marja) qısa təsvirini açıqlamalıdır; 

 Seqment aktivlərinin cəmi aktivlərlə tutuşdurulmasına dair məlumat (eynilə də seqment öhdəliklərinə 
dair məlumat) yalnız əməliyyat qərarlarını qəbul edən şəxsə həmin tutuşdurma haqqında hesabat 
verilməli olanda açıqlanmalıdır. 

 
16 saylı MUBS “Əmlak, qurğu və avadanlıq” və 38 saylı MUBS “Qeyri-maddi aktivlər”  
 
Düzəliş retrospektiv qaydada tətbiq edilir. 16 saylı MUBS və 38 saylı MUBS-da göstərilir ki, aktiv ümumi 
və ya xalis balans dəyəri ilə müşahidə edilə bilən məlumatlara istinad etməklə yenidən qiymətləndirilə bilər. 
Bundan əlavə, yığılmış köhnəlmə və amortizasiya aktivin ümumi və balans dəyəri arasındakı fərqdir.  
 
24 saylı MUBS “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması”  
 
Düzəliş retrospektiv qaydada tətbiq edilir və göstərir ki, idarə edən müəssisə (rəhbər heyətin xidmətlərini 
göstərən müəssisə) – barəsində məlumatlar açıqlanmalı olan əlaqəli tərəfdir. Bundan əlavə, idarə edən 
müəssisənin xidmətlərindən istifadə edən müəssisə idarəetmə xidmətləri üçün çəkilmiş xərcləri 
açıqlamalıdır. 
 
2011-2013-cü illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr 
 
Bu düzəlişlər 1 iyul 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minir və bunların Şirkətə əhəmiyyətli təsir göstərməsi 
gözlənilmir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 
 
3 saylı MHBS “Müəssisələrin birləşməsi” 
 
Düzəliş perspektiv qaydada tətbiq edilir və 3 saylı MHBS-in əhatə dairəsindən istisna edilən məqamlara 
aydınlıq gətirir. Xüsusilə: 

 Yalnız birgə müəssisələr deyil, birgə layihələr də 3 saylı MHBS ilə əhatə edilmir; 

 Bu istisnalar yalnız birgə layihələrin özlərinin maliyyə hesabatlarında uçota aiddir. 
 
13 saylı MHBS “Ədalətli dəyərin ölçülməsi”  
 
Düzəliş perspektiv qaydada tətbiq edilir və göstərir ki, 13 saylı MHBS-in əhatə dairəsindən portfelin istisna 
edilməsi maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərindən əlavə 9 saylı MHBS (və ya müvafiq hallarda 
39 saylı MUBS) ilə əhatə edilən digər müqavilələrə də aiddir. 
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4. Yeni və ya yenidən baxılmış standartların və şərhlərin qəbul edilməsi (davamı) 
 
Buraxılmış, lakin hələ qüvvəyə minməmiş yeni standartlar (davamı) 
 
2011-2013-cü illərdə MHBS-lərə illik təkmilləşdirmələr (davamı) 
 
40 saylı MUBS “İnvestisiya əmlakı”  
 
40 saylı MUBS-da köməkçi xidmətlərin təsviri investisiya əmlakı ilə mülkiyyətçinin istifadə etdiyi əmlak 
(yəni, əmlak, qurğu və avadanlıq) arasında fərq qoyur. Düzəliş perspektiv qaydada tətbiq edilir və göstərir ki, 
əməliyyatın aktivin alınması və ya müəssisələrin birləşməsi olduğunu müəyyən etmək üçün 
40 saylı MUBS-da köməkçi xidmətlərin təsviri deyil, 3 saylı MHBS istifadə edilir. 
 
15 saylı MHBS “Müştərilərlə müqavilələrdən gəlirlər” 
 
15 saylı MHBS 2014-cü ilin may ayında buraxılmış və müştərilərlə müqavilələrdən irəli gələn gəlirlərə 
tətbiq ediləcək 5 mərhələli modeli tətbiq edir. 15 saylı MHBS-ə görə gəlirlər müəssisənin müştəriyə 
göndərdiyi mallar və ya xidmətlər əvəzində alınması gözlənilən vəsaiti əks etdirən məbləğdə tanınır. 
15 saylı MHBS-in prinsipləri gəlirlərin ölçülməsi və tanınmasına daha strukturlu yanaşmanın tətbiqini təmin 
edir. Gəlirlər üzrə yeni standart bütün müəssisələrə tətbiq edilir və MHBS-in gəlirlərin tanınması üzrə bütün 
cari tələblərini əvəz edir. Standart 1 yanvar 2017-ci il tarixində başlayan və bu tarixdən sonrakı illik dövrlərə 
retrospektiv qaydada tam və ya düzəlişlər edilmiş şəkildə tətbiq edilməlidir. Erkən tətbiqetməyə icazə verilir. 
Qrup hazırda 15 saylı MHBS-in təsirini qiymətləndirir və yeni standartı tələb edilən tarixdə qəbul etməyi 
planlaşdırılır. 
 
11 saylı MHBS “Birgə layihələr: İştirak paylarının əldə edilməsinin uçotu”  
 
11 saylı MHBS-ə düzəlişlər tələb edir ki, birgə operatorun fəaliyyəti ilə bağlı olan birgə əməliyyatda iştirak 
payının əldə edilməsini uçota alan birgə operator 3 saylı MHBS-in müəssisələrin birləşməsinin uçota 
alınmasına dair müvafiq prinsiplərini tətbiq etsin. Düzəlişlər həmçinin aydınlaşdırır ki, birgə əməliyyatda 
birgə nəzarəti saxlamaqla əlavə iştirak payı əldə edildiyi halda həmin birgə əməliyyatda əvvəlki iştirak payı 
yenidən ölçülmür. Əlavə olaraq, 11 saylı MHBS-ə, birgə nəzarəti paylaşan tərəflər, o cümlədən hesabat 
verən müəssisə, eyni yekun nəzarət edən tərəfin ümumi nəzarəti altında olarsa, bu düzəlişlərin tətbiq 
edilmədiyini göstərən istisnalar əlavə edilmişdir. Düzəlişlər birgə əməliyyatda ilkin iştirak payının əldə 
edilməsi və həmin birgə əməliyyatda əlavə iştirak paylarının əldə edilməsinə tətbiq edilir və 1 yanvar 2016-cı 
il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlərə perspektiv qaydada tətbiq edilir. Erkən 
tətbiqetməyə icazə verilir. Bu düzəlişlərin qəbul ediləndən sonra Qrupa təsiri gözlənilmir.  
 
16 saylı MUBS-a və 38 saylı MUBS-a düzəlişlər “Məqbul köhnəlmə və amortizasiya metodlarının 
aydınlaşdırılması” 
 
Düzəlişlər 16 və 38 saylı MUBS-da gəlirlərin aktivin istifadəsi prosesində sərf edilən iqtisadi faydaların 
sxemini deyil, biznesin (aktivin daxil olduğu) həyata keçirilməsindən əmələ gələn iqtisadi faydaların sxemini 
əks etdirməsi prinsipinə aydınlıq gətirir. Nəticədə, gəlirlərə əsaslanan metod əmlak, qurğu və avadanlığın 
köhnəlməsi üçün istifadə edilə bilməz və yalnız çox nadir hallarda qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 
üçün istifadə edilə bilər. Düzəlişlər 1 yanvar 2016-cı il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik 
dövrlərə perspektiv qaydada tətbiq edilir. Erkən tətbiqetməyə icazə verilir. Bu düzəlişlərin Qrupa təsir 
göstərməsi gözlənilmir, çünki Qrup uzunmüddətli aktivlərinə köhnəlmə hesablamaq üçün gəlirlərə əsaslanan 
metoddan istifadə etmir. 
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4.    Yeni vә ya yenidәn baxılmış standartların vә şәrhlәrin qәbul edilmәsi (davamı) 
 
Buraxılmış, lakin hәlә qüvvәyә minmәmiş yeni standartlar (davamı) 
 
2011-2013-cü illәrdә MHBS-lәrә illik tәkmillәşdirmәlәr (davamı) 
 
27 saylı MUBS (Düzәlişlәr): “Ayrıca maliyyә hesabatlarında kapital metodu” 
 
Düzәlişlәr müәssisәlәrә ayrıca maliyyә hesabatlarında törәmә müәssisәlәri, birgә müәssisәlәr vә asılı 
müәssisәlәrә investisiyaları kapital metodundan istifadә etmәklә uçota almağa icazә verir. MHBS-i artıq 
tәtbiq edәn vә ayrıca maliyyә hesabatlarında kapital metoduna keçmәyi qәrara alan müәssisәlәr belә 
dәyişikliyi retrospektiv qaydada tәtbiq etmәlidir. Ayrıca maliyyә hesabatlarında kapital metodundan 
istifadә etmәyi qәrara alan, MHBS-i ilk dәfә tәtbiq edәn müәssisәlәr bu metodu MHBS-ә keçid tarixindәn 
tәtbiq etmәlidir. Düzәlişlәr 1 yanvar 2016-cı il tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәrә 
tәtbiq edilir. Erkәn tәtbiqetmәyә icazә verilir. Bu düzәlişlәrin Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә 
hesabatlarına heç bir tәsiri olmayacaq. 
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