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Müstəqil Auditorun Hesabatı

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin” Rəhbərliyinə:

Rəy
Bizim fikrimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “Azərbaycan 
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin” (“Agentlik”) 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (“BMHS”) uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

Auditin predmeti

Agentliyin maliyyə hesabatları aşağıdakılardan ibarətdir:

• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;

• həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat;

• həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;

• həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; və

• əsas uçot siyasəti və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla, maliyyə hesabatları üzrə qeydlər.

Rəy üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyət 
rəyimizin "Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində əks etdirilir.

Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Müstəqillik

Biz Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının dərc etdiyi Peşəkar Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Məcəlləsinə (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) (MBESŞ Məcəlləsi) 
uyğun olaraq, Agentlikdən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk. Biz MBEŞS Məcəlləsinə 
uyğun olaraq, etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BMHS-ə uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, 
eləcə də fırıldaqçılıq və yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli təhriflər 
olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət 
sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik Agentliyi ləğv etmək və ya fəaliyyətini 
dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, 
Agentliyin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fəaliyyətin 
fasiləsizliyinə dair məlumatların açıqlanmasına və fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin istifadə edilməsinə 
görə məsuliyyət daşıyır.

PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC
Landmark Ofis Plaza III, 12Cİ mərtəbə, 90A Nizami küçəsi
AZ1010 Bakı, Azərbaycan
T: +994 (12) 497 25 15, F: +994 (12) 497 74 11, www.pwc.com/az

http://www.pwc.com/az
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Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz bütövlükdə maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli 
təhriflərin olub-olmadığına dair kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizin daxil olduğu auditor 
hesabatını təqdim etməkdir. Kifayət qədər əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq auditin aparılması zamanı mövcud olan bütün əhəmiyyətli təhriflərin 
həmişə aşkar olunacağına zəmanət vermir. Təhriflər fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana bilər 
və fərdi və ya məcmu olaraq istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul edəcəyi iqtisadi 
qərarlara təsir göstərmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.

Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı peşəkar 
mülahizə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz, həmçinin:

• Maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması riskini 
müəyyən edir və qiymətləndirir, həmin risklərə qarşı audit prosedurlarını hazırlayır və həyata 
keçirir və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Fırıldaqçılıq 
nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhvlər nəticəsində yaranmış 
əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən daha yüksəkdir, çünki fırıldaqçılığa gizli 
sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların bilərəkdən göstərilməməsi, yanlış təqdimat və ya daxili 
nəzarət sistemində sui-istifadə halları daxil ola bilər.

• Agentliyin daxili nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit 
prosedurlarını işləyib hazırlamaq üçün daxili nəzarət sistemi üzrə məlumat əldə edirik.

• Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən uçot siyasətinin uyğunluğunu, habelə uçot təxminləri və 
müvafiq açıqlamaların münasibliyini qiymətləndiririk.

• Fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin uyğunluğuna və əldə 
edilən audit sübutları əsasında Agentliyin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək imkanını ciddi şübhə altına 
qoya bilən hadisə və şəraitlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair 
qənaətə gəlirik. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu qənaətinə gəldikdə, auditor 
rəyimizdə maliyyə hesabatlarındakı müvafiq məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və ya 
belə məlumatların açıqlanması yetərli olmadıqda, rəyimizdə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz 
auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı 
hadisələr və şəraitlər Agentliyin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

• Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, 
strukturunu və məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında 
düzgün təqdim edilib-edilmədiyini qiymətləndiririk.

Biz rəhbərliklə digər məsələlərlə yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və müddəti, habelə 
əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarət sistemində aşkar etdiyimiz 
əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat veririk.

Bakı, Azərbaycan Respublikası

2 sentyabr 2022-ci il
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Müstəqil Auditorun Hesabatı

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin” Rəhbərliyinə:

Rəy
Bizim fikrimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “Azərbaycan 
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin” (“Agentlik”) 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (“BMHS”) uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

Auditin predmeti

Agentliyin maliyyə hesabatları aşağıdakılardan ibarətdir:

• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;

• həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat;

• həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;

• həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; və

• əsas uçot siyasəti və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla, maliyyə hesabatları üzrə qeydlər.

Rəy üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyət 
rəyimizin “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində əks etdirilir.

Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Müstəqillik

Biz Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının dərc etdiyi Peşəkar Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Məcəlləsinə (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) (MBESŞ Məcəlləsi) 
uyğun olaraq, Agentlikdən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk. Biz MBEŞS Məcəlləsinə 
uyğun olaraq, etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BMHS-ə uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, 
eləcə də fırıldaqçılıq və yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli təhriflər 
olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət 
sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik Agentliyi ləğv etmək və ya fəaliyyətini 
dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, 
Agentliyin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fəaliyyətin 
fasiləsizliyinə dair məlumatların açıqlanmasına və fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin istifadə edilməsinə 
görə məsuliyyət daşıyır.

PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC
Landmark Ofis Plaza III, 12Cİ mərtəbə, 90A Nizami küçəsi
AZıoıo Bakı, Azərbaycan
T: +994 (12) 497 25 15, F: +994 (12) 497 74 11, www.pwc.com/az
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Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 535,533,858 361,606,967

Azərbaycan manatı ilə
Qeyd 31 dekabr

2021
31 dekabr

2020

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər 8 16,173,980 9,876,857
İstifadə hüquqlu aktivlər 28,696 114,410
Borc qiymətli kağızlara investisiyalar 9 201,568,137 109,891,301

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 217,770,813 119,882,568

Qısamüddətli aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10 268,428,988 134,876,524
Verilmiş borclar 11 49,227,049 106,753,005
Verilmiş avanslar 7,581 9,900
Sair aktivlər 99,427 84,970

Cəmi qısamüddətli aktivlər 317,763,044 241,724,399

CƏMİ AKTİVLƏR 535,533,858 361,606,967

KAPİTAL
Nizamnamə kapitalı 13 100,000,000 100,000,000
Dövlət büdcəsindən ayırmalar 13 370,647,300 230,497,471
Bölüşdürülməmiş mənfəət 15,087,684 13,578,474

CƏMİ KAPİTAL 485,734,984 344,075,945

ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Ticarət və digər kreditor borclar 12 49,769,349 17,415,100
İcarə öhdəlikləri 29,525 115,921

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 49,798,874 17,531,022

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 49,798,874 17,531,022

1 sentyabr 2022-ci il tarixində imzalanmış və buraxılış üçün təsdiqlənmişdir.

Lətif Abdullayev “

Azərbaycan Respublikasının 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 
Maliyyə və Təminat şöbəsinin müdiri

5-28-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
1



Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020

Dövlət yardımı 2,100,000 2,100,000
Ümumi və inzibati xərclər 15 (3,440,289) (3,120,041)
Maliyyə aktivləri üzrə xalis dəyərsizləşmə zərəri 9,10,11 (1,316,963) (584,848)
Sair (zərər)/gəlir (8,257) 1,500

Əməliyyat zərəri (2,358,143) (1,603,389)

Maliyyə gəlirləri 14 10,176,370 10,076,601
Mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərlə əks etdirilən
kreditlərin ədalətli dəyəri üzrə zərər 9,11 (10,293,491) (4,112,479)
Diskontoun amortizasiyası 9,11 4,293,404 865,484
Maliyyə xərcləri (1,563) (2,271)

İL ÜZRƏ MƏNFƏƏT 1,509,210 5,223,946

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU GƏLİR 1,509,210 5,339,699

5-28-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə

Nizamnamə 
kapitalı

Dövlət 
büdcəsindən 

ayırmalar

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət

Cəmi 
kapital

1 yanvar 2020-ci il tarixinə qalıq 100,000,000 62,497,471 8,354,527 170,851,998

Əlavə investisiya qoyuluşu - 168,000,000 - 168,000,000
İl üzrə mənfəət - - 5,223,446 5,223,446

31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq 100,000,000 230,497,471 13,578,474 344,075,945

1 yanvar 2021-ci il tarixinə qalıq 100,000,000 230,497,471 13,578,474 344,075,945

Əlavə investisiya qoyuluşu - 140,150,000 140,150,000
il üzrə mənfəət - - 1,509,210 1,509,210

31 dekabr 2021-ci il tarixinə qalıq 100,000,000 370,647,300 15,087,684 485,734,984

5-28-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Vergidən əvvəlki mənfəət 1,509,210 5,223,946

Düzəlişlər:

Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri 8 81,737 92,238
istifadə hüquqlu aktivlərin köhnəlməsi 172,177 169,928
Maliyyə gəlirləri 9,10 (10,176,370) (10,076,601)
Maliyyə xərcləri 1,563 2,271
Maliyyə aktivləri üzrə xalis dəyərsizləşmə zərəri
Mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə

307,367 123,944

aktivlərinin ədalətli dəyəri üzrə xalis zərər 10,11,12 6,000,087 3,246,995
Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin silinməsi 119,453 9,898
Sair əməliyyat xərcləri/(gəlirləri) 8,275 (74,442)

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat
fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti (1,976,500) (1,281,822)

Verilmiş avanslarda azalma/(artım) 2,319 (935)
Sair aktivlərdə azalma/(artım) (14,457) 12,328
Ticarət və digər kreditor borclarda artım/(azalma) 32,345,803 (16,506,275)

Dövriyyə kapitalında dəyişiklər 32,333,665 (16,494,882)
Ödənilmiş faizlər (1,563) (2,271)
Alınmış faiz gəlirləri 9,718,036 10,456,440

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) 
xalis pul vəsaitləri 40,073,637 (7,322,535)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə ödənişlər (144,720) (167,054)
Başa çatdırılmamış tikililər üzrə ödənişlər
Amortizasiya olunmuş dəyərdə qeydə alınan borc qiymətli

(6,353,594) (4,236,200)

kağızların (MİDA MMC-dən) alınması (100,000,000) -
Verilmiş borclar 11 (50,000,000) (110,000,000)
Ödənilmiş kreditlər 110,000,000 -

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri (46,498,313) (114,403,254)

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əlavə investisiya qoyuluşu (nizamnamə kapitalından başqa) 13 140,150,000 168,000,000
İcarə öhdəlikləri üzrə əsas borcun ödənilməsi (172,861) (164,249)

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri 139,977,139 167,835,751

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10 134,876,524 88,766,562

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10 268,428,988 134,876,524

5-28-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər

1 Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi və onun fəaliyyəti

Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatan il üzrə Beynəlxalq Maliyyə 
Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 
(“Agentlik”) üçün hazırlanmışdır.

Agentliyin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının güzəştlə mənzil əldə etmələrinə 
(uyğun qiymətə mənzil təminatına) şərait yaratmaq üçün onun sərəncamına verilmiş torpaq sahələrində 
müasir memarlıq üslubunda ekoloji və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən yaşayış binalarının və 
digər tikinti obyektlərinin tikintisini təşkil etmək, habelə həmin torpaq sahələrində ərazi planlaşdırılması, 
layihələndirmə və memarlıq sahələrində siyasətin həyata keçirilməsində iştirak etmək və fəaliyyəti 
əlaqələndirməkdir.

Agentlik “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 
yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel 
tarixli 858 nömrəli Fərmanı ilə yaradılaraq, tabeliyində olan “MİDA” MMC ilə birlikdə Azərbaycan 
Respublikası ərazisində fəaliyyətə başlamışdır.

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı 
bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 7 fevral tarixli 1819 nömrəli 
Fərmanı ilə Agentliyin Nizamnaməsi təsdiq edilərək publik hüquqi şəxs olaraq Azərbaycan Respublikası 
Vergilər Nazirliyində dövlət qeydiyyatından keçmişdir.

Agentliyin fəaliyyətinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 iyul 2016-cı tarixli 424s, 22 fevral 2017-ci il tarixli 136s, 
3 mart 2017-ci il tarixli 168s, 11 yanvar 2019-cu il tarixli 37s və 07 iyun 2019-cu il tarixli 394s nömrəli 
sərəncamlarına əsasən müvafiq olaraq Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda 11,6 hektar, Suraxanı 
rayonunun Hövsan qəsəbəsində 20 hektar, Yasamal rayonunda 15,4 hektar, Sumqayıt şəhərində 0,76 
hektar və Gəncə şəhərində 6,23 hektar olmaqla, cəmi 54,0 hektar torpaq sahəsi çoxmənzilli yaşayış 
binalarının tikintisi üçün Agentliyin sərəncamına verilmişdir. Hazırda “MİDA” MMC Agentliyin nəzarəti 
ilə həmin torpaq sahələrində yaşayış komplekslərinin inşası üzrə layihələr icra edir.

Agentliyin payları Azərbaycan Respublikasına (“Dövlət”) məxsusdur.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Agentliyin əsas fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla 
məhdudlaşmır:

- müvafiq sahədə siyasətin formalaşdırılmasında və bu siyasətin həyata keçirilməsində iştirak;
- müvafiq sahədə nəzarətin həyata keçirilməsi və onun inkişafının təmin edilməsi;
- müvafiq sahənin tənzimlənməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında 

iştirak;
- vətəndaşların yaşayış sahələrinə ehtiyacının güzəştli qaydada ödənilməsi və mənzil-məişət 

şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Agentliyin sərəncamına verilmiş torpaq sahələrində müasir 
memarlıq üslubunda ekoloji və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən yaşayış binalarının 
inşasının təşkil edilməsi;

- investisiyaların təşviqi və cəlb edilməsi ilə sərəncamına verilmiş torpaq sahələrində yaşayış 
binalarının, habelə yaşayış zonalarında, ictimai-işgüzar zonalarda tikintisi nəzərdə tutulan digər 
tikinti obyektlərinin inşasının təşkil edilməsi;

- şəhərlərin, onların ətrafında tarixən təşəkkül tapmış yaşayış məskənlərinin təbii və yerli 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, onların ərazilərindən səmərəli istifadə olunmasının, habelə 
şəhərsalma və milli memarlıq ənənələrinin (irsinin) qorunub saxlanılmasının aidiyyəti icra 
hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə birlikdə təmin edilməsi;

- Agentliyin sərəncamına verilmiş torpaq sahələrində tikinti obyektlərinin və onların 
komplekslərinin memarlıq planlaşdırma və layihələndirmə həllinə nəzarət edilməsi və onun 
səviyyəsinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi;

- Agentliyin sərəncamına verilmiş torpaq sahələrində tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına 
icazələrin verilməsi;

- vahid informasiya sisteminin yaradılması və onun fəaliyyətinin təmin edilməsi;
- müvafiq sahə üzrə mövcud vəziyyətin təhlilinin həyata keçirilməsi.

Agentliyin hüquqi və faktiki ünvanı. Agentliyin hüquqi və faktiki ünvanı aşağıdakı kimidir: Nəsimi 
rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, ev 31, Bakı, AZ1022, Azərbaycan.
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Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər

1 Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi və onun fəaliyyəti (davamı)

Təqdimat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər başqa valyuta göstərilmədiyi halda, 
Azərbaycan manatı ilə (“AZN”) təqdim edilir.

Vergitutma Agentlik dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait ilə təmin olunduğuna və sosial əhəmiyyətli 
layihələr həyata keçirdiyinə görə onun fəaliyyəti vergi qanunvericiliyi baxımından qeyri-kommersiya 
xarakteri daşıyır. Bununla əlaqədar olaraq, Agentlik vergi agenti kimi çıxış etdiyi vergilər (işçilərin əmək 
haqları üzrə ödənilən vergilər) istisna olmaqla, digər vergilərdən azaddır.

2 Agentliyin əməliyyat mühiti

Azərbaycan Respublikası. Agentlik Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərir. 
Bununla da, Agentlik Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatına xas iqtisadi və maliyyə 
mühitinin təsirlərinə məruz qalır. Azərbaycan Respublikasında hüquqi, vergi və normativ bazanın 
təkmilləşdirilməsi davam etsə də, onların müddəalarının fərqli şərh olunması və tez-tez dəyişdirilməsi 
digər hüquqi və vergi məsələləri ilə birlikdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin müxtəlif 
çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur. 2015-2016-cı illərdə Azərbaycan manatının dəyərsizləşməsi 
biznes mühitində ciddi qeyri-müəyyənliklərə səbəb olmuş və hökumət son 5 ildə manatın məzənnəsinin 
sabit qalması üçün bütün lazımi tədbirləri həyata keçirmişdir. Nəticədə, dünya bazarında neft 
qiymətlərinin davamlı dəyişməsi yerli valyutaya təsir göstərməmiş və buna görə də biznes mühitində 
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklərə yol açmamışdır. COVID-19 pandemiyası 2020-ci ildə biznes sahəsinə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiş, lakin hökumətin həyata keçirdiyi uğurlu vaksinasiya tədbirlərindən 
sonra müəssisələrin əksəriyyəti 2021-ci ildə tədricən normal fəaliyyətini bərpa etmişdir. Bundan əlavə, 
Qarabağda atəşkəs rejiminin davamlılığı, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişafı və bərpası 
istiqamətində investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə hökumətin həyata keçirdiyi bir sıra layihələr 
biznes mühitinin yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur.

2021-ci ilin aprel ayında “Moody's” beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün reytinqini 
"Ba2” səviyyəsində təsdiqləyib və proqnozu sabitdən pozitivə doğru dəyişib. 2022-ci ilin aprel ayında 
“Moody's” Azərbaycan üçün müsbət "Ba2" kredit reytinqi təyin etmişdir.

Hazırkı maliyyə hesabatlarında Azərbaycandakı biznes mühitinin Agentliyin fəaliyyətinə və maliyyə 
vəziyyətinə təsiri rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilir. Gələcək biznes mühiti ilə bağlı proqnozlar 
rəhbərliyin hazırkı qiymətləndirməsindən fərqli ola bilər.

3 Əsas uçot siyasəti

Maliyyə hesabatlarının tərtibatının əsasları. Hazırkı maliyyə hesabatları maliyyə alətlərini ilkin olaraq 
ədalətli dəyərlə tanımaqla, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq 
ilkin dəyər metoduna əsasən hazırlanmışdır. Bu maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı tətbiq 
edilən əsas uçot siyasətləri aşağıda göstərilir. Həmin uçot siyasətləri başqa cür göstərilmədiyi hallarda, 
təqdim edilən bütün dövrlərə müvafiq şəkildə tətbiq edilmişdir. Qeyd 5-ə baxın.

Maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun olaraq hazırlanması bəzi əhəmiyyətli uçot təxminlərinin 
istifadəsini tələb edir. Bundan əlavə, uçot siyasətini tətbiq edərkən rəhbərlik öz mülahizələrini irəli 
sürməlidir. Daha yüksək mülahizə tələb edən və ya mürəkkəb olan sahələr, həmçinin maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasında uçot təxminləri və fərziyyələrin əhəmiyyətli olduğu sahələr Qeyd 4-də 
açıqlanır.

Hazırkı maliyyə hesabatları “MİDA MMC” ilə konsolidasiya edilmir.

Xarici valyutanın çevrilməsi. Agentliyin əməliyyat valyutası onun fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi 
mühitin valyutası hesab edilir. Agentliyin əməliyyat və təqdimat valyutası Azərbaycan Respublikasının 
milli valyutası olan Azərbaycan manatıdır (“AZN”).

Əsas vəsaitlər. Əsas vəsaitlər hər hansı yığılmış amortizasiya və ehtiyac yaranarsa dəyərsizləşmə 
üzrə ehtiyat çıxılmaqla, ilkin dəyərdə uçota alınır.

Əsas vəsaitlər ilə bağlı sonrakı xərclər müvafiq olaraq aktivin balans dəyərində və ya ayrıca aktiv kimi 
yalnız o halda tanınır ki, həmin aktivlə bağlı gələcək iqtisadi səmərənin Agentliyə daxil olması ehtimal 
edilsin və onun dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə bilsin. Kiçik həcmli təmir və gündəlik xidmət xərcləri çəkildiyi 
dövrdə xərcə silinir. Əsas vəsaitlərin əsas hissələrinin əvəz edilməsi xərcləri kapitallaşdırılır və əvəz 
edilmiş hissələr balansdan silinir.
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Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər

3 Əsas uçot siyasəti (davamı)

Rəhbərlik hər bir hesabat dövrünün sonunda əsas vəsaitlər üzrə dəyərsizləşmə əlamətlərini təhlil edir. 
Əgər belə əlamətlər mövcud olarsa, rəhbərlik bərpa edilə bilən dəyəri təxmin edir. Aktivin bərpa edilə 
bilən dəyəri onun satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyərindən daha yüksək 
olan dəyəridir. Balans dəyəri bərpa edilə bilən dəyərə qədər azaldılır və dəyərsizləşmə zərəri il üzrə 
mənfəət və ya zərərdə tanınır. Aktivin istifadə dəyərini və ya satış üzrə məsrəflər çıxılmaqla ədalətli 
dəyərini müəyyən etmək üçün istifadə edilmiş təxminlərdə dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə, əvvəlki illərdə 
tanınmış dəyərsizləşmə zərəri geri qaytarılır.

Aktivlərin silinməsindən yaranan mənfəət və ya zərər gəlirin məbləği ilə balans dəyəri arasındakı fərq 
kimi müəyyən edilir və il üzrə mənfəət və ya zərərdə sair əməliyyat gəlirləri və ya xərclərinin tərkibində 
tanınır.

Amortizasiya. Başa çatdırılmamış tikililər üçün amortizasiya hesablanmır. Digər əsas vəsaitlər üzrə 
amortizasiya düz xətt metoduna, yəni əsas vəsaitlərin təxmini faydalı istifadə müddəti ərzində aktivlərin 
ilkin dəyərini onların qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır:

Faydalı istifadə müddəti
Binalar 59II
Kompüterlər 9 il
Nəqliyyat vasitələri 10 il
Mebel və digər ofis avadanlıqları 9 il

Aktiv faydalı istifadə müddətinin sonunda nəzərdə tutulan vəziyyətə uyğun olduqda, onun satışı ilə bağlı 
ehtimal olunan xərclər çıxıldıqdan sonra, Agentlik tərəfindən əldə oluna biləcək qiymətləndirilmiş 
məbləğ aktivin qalıq dəyəridir. Aktivlərin qalıq dəyəri və faydalı istifadə müddəti hər bir hesabat 
dövrünün sonunda nəzərdən keçirilir və lazım olduqda dəyişdirilir.

Qeyri-maddi aktivlər. Agentliyin qeyri-maddi aktivləri müəyyən edilmiş faydalı istifadə müddətinə 
malikdir və əsasən kapitallaşdırılmış proqram təminatından ibarətdir. Proqram təminatı üzrə əldə 
edilmiş lisenziyalar həmin proqram təminatının alınması və tətbiq edilməsi üçün çəkilmiş xərclərin 
əsasında kapitallaşdırılır. Proqram təminatı ilə bağlı bütün digər xərclər (məs, texniki dəstək xərcləri) 
çəkildiyi zaman xərcə silinir.

Qeyri-maddi aktivlər düz xətt metoduna əsasən onların faydalı istifadə müddəti ərzində amortizasiya 
olunur:

Faydalı istifadə müddəti
Proqram təminatı 5 il

Qeyri-maddi aktivlər dəyərsizləşdikdə, onların balans dəyəri istifadə dəyəri və satış xərcləri çıxılmaqla 
ədalətli dəyərdən daha böyük olan dəyərə silinir.

İstifadə hüquqlu aktivlər. Agentlik ofis binası icarəyə götürür.

İcarə müqaviləsi üzrə yaranan aktivlər ilkin olaraq cari dəyərlə qiymətləndirilir. İstifadə hüquqlu aktivlər 
aşağıdakılar nəzərə alınmaqla, ilkin dəyərlə qiymətləndirilir:

• icarə öhdəliyinin ilkin qiymətləndirmə məbləği;

• icarə üzrə həvəsləndirici ödənişlər çıxılmaqla, icarə müqaviləsinin başlanma tarixindən əvvəl 
aparılmış bütün icarə ödənişləri;

• bütün ilkin birbaşa xərclər, və

• aktivin icarə müqaviləsinin şərtlərinə görə tələb olunan vəziyyətə qaytarılması xərcləri.

İstifadə hüquqlu aktivlər adətən onların faydalı istifadə və ya icarə müddəti ərzində (bu müddətlərdən 
hansı daha tez başa çatarsa) düz xətt metodu ilə amortizasiya edilir. Agentlik alış imkanının icrasından 
əsaslandırılmış şəkildə əmin olduqda, istifadə hüquqlu aktivi əsas aktivin faydalı istifadə müddəti 
ərzində amortizasiya edir. Agentlik istifadə hüquqlu aktivlərin amortizasiyasını onların müqavilə müddəti 
ərzində düz xətt metodu ilə hesablayır.

Qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi. Qeyri-müəyyən istifadə müddəti olan və ya istifadəyə 
hazır olmayan qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya hesablanmır və belə aktivlər hər il 
dəyərsizləşməyə görə təhlil edilir. Amortizasiya hesablanan əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər 
balans dəyərinin bərpa edilə bilmədiyini göstərən hadisə və ya şərait dəyişiklikləri baş verdikdə 
dəyərsizləşməyə görə təhlil edilir.
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Dəyərsizləşmə zərəri aktivin balans dəyərinin onun bərpa edilə bilən dəyərindən artıq olan məbləğdə 
tanınır. Aktivin bərpa edilə bilən dəyəri onun ədalətli dəyəri və satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla istifadə 
dəyərindən daha yüksək olan dəyəridir. Dəyərsizləşməni müəyyən etmək üçün aktivlər əhəmiyyətli 
dərəcədə sərbəst pul vəsaitləri yaradan ən kiçik aktivlər (pul vəsaiti yaradan vahidlər) üzrə qruplaşdırılır. 
Qeyri-maliyyə aktivlərinin əvvəlki dövrlərdə dəyərsizləşməsinin bərpa olunma ehtimalı hər bir hesabat 
tarixində təhlil edilir.

Maliyyə alətləri - əsas qiymətləndirmə üsulları. Ədalətli dəyər qiymətləndirmə tarixində bazar 
iştirakçıları arasında könüllü şəkildə əməliyyat həyata keçirilərkən aktivi satmaq üçün alınacaq və 
öhdəliyi ötürərkən ödəniləcək dəyərdir. Ədalətli dəyər ən yaxşı olaraq fəal bazarda alınıb satıla bilən 
qiymət ilə təsdiqlənir. Fəal bazar qiymətlər haqqında davamlı olaraq məlumat əldə etmək üçün aktiv və 
öhdəliklər üzrə əməliyyatların kifayət qədər tez müddətdə və həcmdə həyata keçirildiyi bazardır.

Fəal bazarda alınıb satılan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri ayrı-ayrı aktiv və ya öhdəliklərin bazar 
qiymətinin müəssisənin istifadəsində olan aktiv və ya öhdəliklərə və maliyyə alətlərinin sayına hasili 
nəticəsində alınan məbləğ kimi ölçülür. Bu hal hətta bazarın normal gündəlik ticarət dövriyyəsi 
müəssisənin istifadəsində olan aktiv və öhdəliklərin qarşılanması üçün kifayət qədər olmadıqda və bir 
əməliyyat üzrə mövqelərin satılması üçün sifarişlərin yerləşdirilməsi bazar qiymətinə təsir etdikdə baş 
verir.

Əməliyyatın qiyməti haqqında bazar məlumatı olmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən 
etmək üçün pul axınlarının diskontlaşdırılması modelindən, həmçinin bazar şərtləri ilə həyata keçirilən 
analoji əməliyyatlar haqqında məlumatlara və ya investisiya olunan müəssisələrin cari dəyərinə 
əsaslanan modellərdən istifadə edilir. Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi nəticələri aşağıda göstərildiyi 
kimi, ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələrinə görə təhlil edilir: (i) 1-ci Səviyyəyə oxşar aktivlər və ya 
öhdəliklər üçün aktiv bazarlarda kotirovka olunan (düzəliş edilməyən) qiymətlər ilə qiymətləndirmələr 
aiddir, (ii) 2-ci Səviyyəyə aktiv və ya öhdəlik üçün birbaşa (yəni, qiymətlər) və ya dolayısı ilə (yəni, 
qiymətlər əsasında hesablananlar) müşahidə edilə bilən əhəmiyyətli ilkin məlumatların istifadə edildiyi 
qiymətləndirmə üsulları ilə qiymətləndirmələr aiddir (iii) 3-cü Səviyyəyə aid olan qiymətləndirmələr 
yalnız müşahidə oluna bilən bazar məlumatlarına əsaslanmır (yəni, qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli 
həcmdə müşahidə oluna bilməyən ilkin məlumatlar tələb edilir).

Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı, buraxılması və ya 
satışı ilə əlaqəlidir. Əlavə xərc əməliyyat həyata keçirilmədiyi təqdirdə yaranmayan xərclərdir. Əməliyyat 
xərclərinə agentlərə (satış üzrə agentlər kimi fəaliyyət göstərən işçilər daxil olmaqla), məsləhətçilərə, 
brokerlərə və dilerlərə ödənilmiş haqq və komissiyalar, tənzimləyici orqanlar və fond birjalarına 
ödəmələr, eləcə də mülkiyyət hüququnun köçürülməsi üzrə vergilər və rüsumlar daxildir. Əməliyyat 
xərclərinə borc öhdəlikləri üzrə mükafat və ya diskontlar, maliyyələşdirmə xərcləri, daxili inzibati və ya 
saxlama xərcləri daxil edilmir.

Amortizasiya olunmuş dəyər əsas məbləğ üzrə ödənişləri çıxmaqla və hesablanmış faizləri üstə 
gəlməklə, maliyyə aktivləri üçün isə gözlənilən kredit zərərləri üzrə hər hansı ehtiyatı çıxmaqla ilkin 
tanınma zamanı maliyyə alətinin dəyəridir. Hesablanmış faizlərə ilkin tanınma zamanı təxirə salınmış 
əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ödənilməli məbləğ üzrə hər hansı 
mükafat və ya diskontun amortizasiyası daxildir. Hesablanmış faiz gəlirləri və faiz xərcləri, o cümlədən 
hesablanmış kupon gəlirləri və amortizasiya edilmiş diskont və ya mükafat (verilmə zamanı təxirə 
salınmış komissiyalar daxil olmaqla, əgər varsa) ayrıca göstərilmir və maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda müvafiq maddələrin balans dəyərinə daxil edilir.

Effektiv faiz metodu maliyyə alətinin balans dəyəri üzrə sabit faiz dərəcəsinin (effektiv faiz dərəcəsi) 
təmin edilməsi üçün müvafiq dövr ərzində faiz gəlirləri və ya xərclərinin bölüşdürülməsi metodudur. 
Effektiv faiz dərəcəsi gələcək pul ödənişləri və ya daxilolmalarını (kreditlər üzrə gələcək zərərlər istisna 
olmaqla) maliyyə alətinin fəaliyyət müddəti və ya daha qısa müddət ərzində maliyyə alətinin ümumi 
balans dəyərinə diskontlaşdıran dərəcədir. Effektiv faiz dərəcəsi maliyyə aləti üçün nəzərdə tutulan 
dəyişkən faiz dərəcəsi üzrə kredit spredini əks etdirən mükafatlar və ya diskont və yaxud bazar 
qiymətlərindən asılı olaraq müəyyən edilməyən digər dəyişkən amillər istisna olmaqla, faiz dərəcələrinin 
növbəti dəyişdirilmə tarixinə qədər dəyişkən faizli alətlər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini diskont etmək 
üçün istifadə edilir. Bu cür mükafatlar və ya diskontlar maliyyə alətinin gözlənilən tədavül müddəti 
ərzində amortizasiya edilir. Diskont dəyərinin hesablanmasına müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və 
ya alınmış effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsini təşkil edən bütün komissiyalar daxildir.
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Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması. Mənfəət və ya zərərdə ədalətli dəyərlə əks etdirilən aktivlər 
(FVTPL) kateqoriyasında ölçülən maliyyə alətləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanınır. Bütün digər maliyyə 
alətləri əməliyyat xərcləri də daxil olmaqla, ilkin olaraq ədalətli dəyərlə tanınır. İlkin tanınma zamanı 
ədalətli dəyər ən yaxşı olaraq əməliyyat qiyməti ilə təsdiqlənir. İlkin tanınma zamanı gəlir və ya zərər 
yalnız ədalətli dəyər ilə əməliyyat qiyməti arasında fərq olduqda qeydə alınır. Əməliyyat qiyməti eyni 
maliyyə aləti ilə aparılan digər müşahidə oluna bilən cari bazar əməliyyatları və ya əsas məlumat kimi 
yalnız müşahidə edilə bilən bazarların məlumatlarını istifadə edən qiymətləndirmə modeli ilə sübut edilir. 
İlkin tanınmadan sonra amortizasiya olunmuş dəyərlə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri üzrə GKZ üçün 
ehtiyat tanınır.

Qanunvericilik və ya ümumi qəbul edilmiş bazar qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təchiz 
olunması nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin bütün digər alış və satışları (“standart şərtlər” əsasında 
alış və satışlar), Agentliyin maliyyə aktivini almaq və ya satmaq öhdəliyini qəbul etdiyi əməliyyat 
tarixində qeydə alınır. Alış üzrə bütün digər əməliyyatlar Agentliyin həmin maliyyə aləti üzrə müqavilə 
tərəfi olduğu halda tanınır.

Maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə qiymətləndirilməsi: qiymətləndirmə 
kateqoriyaları. Agentliyin maliyyə aktivləri FVTPL və amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən maliyyə 
aktivləri (AC) kateqoriyasında təsnifləşdirilir. Borc maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı 
dövrdə qiymətləndirilməsi (i) müvafiq aktivlər portfelinin idarə olunması üçün Agentliyin biznes 
modelindən və (ii) aktiv üzrə pul axınlarının xüsusiyyətindən asılıdır.

Maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə qiymətləndirilməsi: biznes model. 
Biznes model Agentliyin pul axınları əldə etməsi məqsədilə portfelin idarə edilməsi üçün istifadə etdiyi 
metodu əks etdirir və Agentliyin məqsədinin: (i) aktivlərdən yalnız müqavilə üzrə pul axınlarının əldə 
edilməsi (““müqavilə üzrə pul axınlarının əldə edilməsi üçün aktivin saxlanılması”) və ya (ii) müqavilədə 
nəzərdə tutulan və aktivlərin satışından yaranan pul axınlarının əldə edilməsi (“müqavilə üzrə pul 
axınlarının əldə edilməsi və maliyyə aktivlərinin satılması üçün aktivlərin saxlanılması”) olub-olmadığını 
müəyyən edir, (i) və (ii) bəndlər tətbiq edilmədikdə, maliyyə aktivləri “digər” biznes modellərə aid edilir 
və FVTPL kateqoriyasında ölçülür.

Maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və sonrakı dövrdə qiymətləndirilməsi: pul axınlarının 
xüsusiyyətləri. Biznes model müqavilə üzrə pul axınlarının əldə edilməsi və ya müqavilə üzrə pul 
axınlarının əldə edilməsi və maliyyə aktivlərinin satılması üçün aktivlərin saxlanılmasını nəzərdə 
tutduqda, Agentlik pul axınlarının yalnız əsas borc və faiz ödənişlərindən ibarət olub-olmadığını 
qiymətləndirir (SPPI təhlili).

Müqavilə şərtləri əsas kredit sazişinin şərtlərinə uyğun olmayan riskə və ya dəyişkənliyə məruz qalmanı 
nəzərdə tutduqda, müvafiq maliyyə aktivi FVTPL kateqoriyasında təsnifləşdirilir və qiymətləndirilir. SPPI 
təhlili aktivin ilkin tanınması zamanı həyata keçirilir və sonradan yenidən qiymətləndirilmir. İlkin tanınma 
zamanı SPPI təhlilinə cavab verməyən aktivlər məcburi qaydada FVTPL kateqoriyasında 
qiymətləndirilməlidir. 2021-ci ildə Agentlik tərəfindən “MİDA” MMC-yə verilmiş borclar SPPI meyarlarına 
cavab vermir və FVTPL kateqoriyasında təsnifləşdirilir.

Maliyyə aktivlərinin yenidən təsnifləşdirilməsi. Maliyyə aktivlərinin idarə edilməsi üzrə biznes model 
tam dəyişdirildikdə, bütün maliyyə alətləri yenidən təsnifləşdirilir. Aktivlərin yenidən təsnifləşdirilməsi 
perspektiv qaydada - biznes modeldəki dəyişiklikdən sonrakı ilk hesabat dövrünün əvvəlindən tətbiq 
edilir.

Maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi: gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyat. Agentlik borc alətləri 
üzrə GKZ-ni proqnozlar əsasında qiymətləndirir. Agentlik hər bir hesabat tarixinə GKZ-ni qiymətləndirir, 
həmçinin maliyyə aktivləri üzrə kredit zərərləri üçün ehtiyatı tanıyır. GKZ-nin qiymətləndirilməsi 
aşağıdakıları özündə əks etdirir: (i) bir sıra mümkün nəticələrin qiymətləndirilməsi yolu ilə müəyyən 
edilmiş obyektiv və ehtimal ilə ölçülmüş məbləğ, (ii) pulun zaman dəyəri və (iii) hesabat tarixində keçmiş 
hadisələr, cari şərtlər və proqnozlaşdırılan gələcək iqtisadi vəziyyət haqqında artıq xərc çəkmədən və 
ya çalışmadan əldə edilə bilən əsaslandırılmış və təsdiqlənmiş məlumat.

Amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən borc alətləri GKZ üzrə ehtiyat çıxılmaqla, maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda göstərilir.
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Agentlik ticarət debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə sadələşdirilmiş yanaşma tətbiq edir. Digər 
maliyyə aktivləri üçün Agentlik maliyyə aktivlərinin ilkin tanınmasından etibarən kredit keyfiyyətindəki 
dəyişikliklərə əsaslanaraq üç mərhələli dəyərsizləşmə modeli tətbiq edir. İlkin tanınma zamanı 
dəyərsizləşməmiş maliyyə aləti 1-ci Mərhələyə təsnifləşdirilir. 1-ci Mərhələdə maliyyə aktivləri üzrə GKZ 
növbəti 12 ay ərzində və ya müqavilədə nəzərdə tutulan ödəniş tarixinə qədər (12 ay bitənə qədər) baş 
verə bilən defolt hadisələri nəticəsində yaranmış bütöv müddət üçün gözlənilən kredit zərərləri ("12 
aylıq GKZ") məbləğində qiymətləndirilir. Agentlik ilkin tanınma vaxtından etibarən kredit riskində 
əhəmiyyətli dərəcədə artımın (“SICR”) baş verdiyini müəyyən edərsə, aktiv 2-ci Mərhələyə köçürülür və 
həmin aktiv üzrə GKZ bütöv müddət üçün GKZ əsasında, yəni müqavilədə göstərilən ödəmə tarixinə 
qədər, lakin gözlənilən hər hansı qabaqcadan ödənişləri nəzərə almaqla ("bütöv müddət üçün GKZ") 
qiymətləndirilir. Kredit riskində əhəmiyyətli dərəcədə artımın baş verməsinin Agentlik tərəfindən 
müəyyən edilməsi qaydası Qeyd 17-də təqdim edilir. Agentlik maliyyə aktivinin dəyərsizləşməsini 
müəyyən edərsə aktiv 3-cü Mərhələyə köçürülür və həmin aktiv üzrə GKZ bütöv müddət üçün GKZ kimi 
qiymətləndirilir. Dəyərsizləşmiş aktivlərin və defolt hadisəsinin Agentlik tərəfindən müəyyən edilməsi 
qaydası Qeyd 17-də izah edilir. Həmin Qeyddə GKZ-nin qiymətləndirilməsində istifadə edilən ilkin 
məlumatlar, fərziyyələr və hesablama üsulları haqqında məlumat, eləcə də Agentlik tərəfindən gələcək 
məlumatların GKZ modellərinə daxil edilməsi qaydası göstərilir.

Maliyyə aktivlərinin silinməsi. Maliyyə aktivlərini bərpa etmək üçün Agentliyin bütün praktiki imkanları 
tükəndikdə və Agentlik belə aktivlərin bərpasına dair gözləntilərin əsaslandırılmadığı qənaətinə 
gəldikdə, maliyyə aktivləri tam və ya qismən silinir. Aktivlərin silinməsi tanınmanın dayandırılmasını əks 
etdirir.

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması. Agentlik aşağıdakı hallarda maliyyə aktivlərinin 
tanınmasını dayandırır: (a) aktivlər geri alındıqda və ya bu aktivlərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti 
üzrə hüquqların müddəti başa çatdıqda və ya (b) Agentlik maliyyə aktivlərindən daxil olan pul 
vəsaitlərinin axını üzrə mülkiyyət hüququnu ötürdükdə və ya ötürülmə haqqında müqavilə bağladıqda 
və bu zaman (i) həmin aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə 
başqa tərəfə ötürdükdə və ya (ii) bu aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas 
etibarilə ötürmədikdə və ya saxlamadıqda, lakin, həmin aktivlər üzrə nəzarət hüququnu özündə 
saxlamadıqda. Qarşı tərəf satışa məhdudiyyətlər qoymadan aktivi tam olaraq əlaqəli olmayan üçüncü 
tərəfə satmaq imkanına malik olmadıqda nəzarəti özündə saxlayır.

Maliyyə aktivlərinin modifikasiyası. Agentlik bəzən maliyyə aktivləri üzrə müqavilə şərtlərinə yenidən 
baxır və ya onları dəyişdirir. Bu zaman Agentlik aşağıdakı amilləri nəzərə alaraq, müqavilə üzrə pul 
axınlarının modifikasiyasının əhəmiyyətli olduğunu qiymətləndirir: aktivin risk profilinə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərən hər hansı yeni müqavilə şərtləri (məsələn, mənfəətdə pay və ya kapital üzrə 
gəlirlilik), faiz dərəcəsindəki əhəmiyyətli dəyişikliklər, valyutada dəyişikliklər, aktivlə bağlı kredit riskinə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən yeni və ya əlavə kredit təminatının yaranması və ya borcalanın 
maliyyə çətinliyi olduqda kreditin müddətinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması.

Yeni şərtlər əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndikdə əvvəlki aktiv üzrə pul axınlarını əldə etmək hüququ başa 
çatdığına görə Agentlik əvvəlki maliyyə aktivinin tanınmasını dayandırır və yeni aktivi ədalətli dəyərlə 
tanıyır. Müqavilə şərtlərinə yenidən baxılması tarixi növbəti dəyərsizləşmənin hesablanması, o 
cümlədən kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması faktının müəyyən edilməsi üçün ilkin tanınma 
tarixi hesab edilir. Bundan əlavə, Agentlik yeni kreditin və ya borc alətinin SPPI meyarına uyğunluğunu 
qiymətləndirir. Tanınması dayandırılmış ilkin aktivin balans dəyəri ilə əhəmiyyətli dərəcədə modifikasiya 
edilmiş yeni aktivin ədalətli dəyəri arasındakı hər hansı fərq (fərqin mahiyyəti səhmdarlarla həyata 
keçirilən kapital əməliyyatına aid edilmədiyi təqdirdə) mənfəət və ya zərərdə tanınır.

Müqavilə şərtlərinə qarşı tərəfin maliyyə çətinlikləri və əvvəlcədən razılaşdırılmış ödənişləri həyata 
keçirə bilməməsi səbəbindən yenidən baxılarsa, Agentlik aktiv üzrə risklərin və faydaların müqavilə 
şərtlərinin dəyişdirilməsi nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyini müəyyən etmək üçün aktivlər 
üzrə ilkin və düzəliş edilmiş gözlənilən pul axınlarını müqayisə edir. Risklər və faydalar dəyişmədikdə, 
modifikasiya edilmiş aktiv ilkin aktivdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir və bu modifikasiya tanınmanın 
dayandırılmasına gətirib çıxarmır. Agentlik modifikasiya edilmiş müqavilə üzrə pul axınlarını ilkin effektiv 
faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırmaqla, ümumi balans dəyərini yenidən hesablayır və modifikasiya 
nəticəsində yaranan gəlir və ya zərəri mənfəət və ya zərərdə tanıyır.

Maliyyə öhdəliklərinin qiymətləndirilmə kateqoriyaları. Agentliyin maliyyə öhdəlikləri sonradan 
amortizasiya olunmuş dəyərlə qiymətləndirilən öhdəliklər kateqoriyasına təsnifləşdirilir.
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3 Əsas uçot siyasəti (davamı)

Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması. Maliyyə öhdəliyinin tanınması öhdəlik icra 
edildiyi halda dayandırılır (yəni, müqavilədə göstərilən öhdəlik yerinə yetirildikdə, ləğv edildikdə və ya 
icra müddəti başa çatdıqda).

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə banklardakı tələbli 
depozitlər daxildir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri aşağıdakı amillərə görə amortizasiya olunmuş 
dəyərlə qeydə alınır: (i) onlar müqavilə üzrə pul axınlarının əldə edilməsi üçün saxlanılır və bu nağd pul 
axınları yalnız əsas borc və faiz ödənişlərindən ibarətdir və (ii) FVTPL kateqoriyasına aid edilmir.

Ticarət və digər kreditor borclar. Ticarət və digər kreditor borclar qarşı tərəfin müqavilə üzrə öz 
öhdəliklərini yerinə yetirməsi zamanı hesablanır və ilkin olaraq ədalətli dəyərlə, sonra isə effektiv faiz 
metoduna əsasən amortizasiya olunmuş dəyərlə tanınır.

İcarə öhdəlikləri. İcarə müqaviləsi üzrə yaranan öhdəliklər ilkin olaraq cari dəyərlə qiymətləndirilir. 
İcarə öhdəliklərinə aşağıdakı icarə ödənişlərinin xalis cari dəyəri daxildir:

• icarə üzrə alınacaq həvəsləndirici ödənişlər çıxılmaqla, sabit ödənişlər (mahiyyətcə sabit 
ödənişlər daxil olmaqla);

• ilkin olaraq icarə müddətinin başlanma tarixinə mövcud olan indeks və ya dərəcələrdən istifadə 
etməklə qiymətləndirilən indeks və ya dərəcələrdən asılı olan dəyişkən icarə ödənişləri;

• zəmanətli son qalıq dəyəri üzrə ödənilməsi gözlənilən məbləğlər;

• Agentliyin əsaslandırılmış şəkildə əmin olduğu halda alış imkanının istifadə ediləcəyi qiyməti, və

• icarə müddəti ərzində Agentlik icarəni ləğvetmə seçimini istifadə edərsə, icarənin ləğv edilməsi 
ilə bağlı cərimə ödənişləri.

İcarə müddətinin uzadılmasına dair əsaslandırılmış əminlik olduğu halda, uzadılma seçiminin istifadəsi 
ilə bağlı aparılacaq icarə ödənişləri də öhdəliyin qiymətləndirilməsinə daxil edilir.

İcarə ödənişləri icarə müqaviləsində nəzərdə tutulan faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılır. Bu faiz 
dərəcəsinin müəyyən edilməsi mümkün olmadıqda (bu, adətən Agentliyin icarə müqavilələri ilə bağlı 
baş verir), Agentliyin borc kapitalı üzrə artan faiz dərəcəsi istifadə edilir. Borc kapitalı üzrə artan faiz 
dərəcəsi Agentliyin istifadə hüquqlu aktivin dəyərinə bərabər dəyərdə aktiv əldə etməsi üçün oxşar 
iqtisadi mühitdə eyni müddət, təminat və şərtlərlə zəruri olan vəsaitlərin cəlb edilməsi zamanı ödəməli 
olduğu faiz dərəcəsidir.

Borc kapitalı üzrə artan faiz dərəcəsini müəyyən etmək üçün Agentlik:

• mümkün olduqda, üçüncü tərəfdən əldə etdiyi son maliyyələşdirməni ilkin məlumat kimi istifadə 
edir və üçüncü tərəfdən maliyyələşdirmənin əldə edildiyi dövrdən onun şərtlərindəki dəyişiklikləri 
nəzərə alaraq ona düzəliş edir,

• kredit riskinə uyğun düzəliş edilmiş risksiz faiz dərəcəsindən başlayan toplama yanaşmasından 
istifadə edir, və

• icarə müqaviləsinin xüsusiyyəltərinə (məs.: icarə müddəti, ölkəsi, valyutası və təminatı) uyğun 
düzəlişlər edir.

İcarə ödənişləri əsas və maliyyə xərclərinə ayrılır. Maliyyə xərcləri hər bir dövr üçün öhdəliyin qalığı 
üzrə daimi olaraq müntəzəm faiz dərəcəsini təmin etmək üçün ümumi icarə müddətində mənfəət və ya 
zərərdə tanınır.

Avadanlıq və nəqliyyat vasitələrinin qısamüddətli icarəsi və bütün azdəyərli aktivlərin icarəsi üzrə 
ödənişlər düz xətt metoduna əsasən mənfəət və zərərdə xərc kimi tanınır. Qısamüddətli icarə müddəti 
12 aydan çox olmayan icarə müqavilələridir.

Avans ödənişləri. Avans ödənişləri dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla, maya dəyərində qeydə 
alınır. Avans ödənişi üzrə mal və xidmətlərin bir ildən sonra əldə edilməsi nəzərdə tutulduqda, yaxud 
bu ödəniş ilkin uçot zamanı uzunmüddətli aktiv kimi təsnifləşdiriləcək aktivə aid olduqda uzunmüddətli 
aktiv kimi təsnifləşdirlir. Aktivi əldə etmək üçün avans ödənişləri Agentlik bu aktiv üzərində nəzarəti əldə 
etdikdə və həmin aktivlə bağlı gələcək iqtisadi səmərənin Agentliyə daxil olacağı ehtimal edildikdə 
aktivin qalıq dəyərinə köçürülür. Digər avans ödənişləri bu ödənişlərin aid olduğu mal və xidmətlər əldə 
edildikdə mənfəət və ya zərərə silinir.
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3 Əsas uçot siyasəti (davamı)

Əgər avans ödənişinin aid olduğu aktivlər, mallar yaxud xidmətlərin əldə edilməməsi gözlənilirsə, həmin 
avans ödənişinin qalıq dəyəri müvafiq şəkildə balansdan silinir və il üzrə mənfəət və ya zərərdə 
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat tanınır.

Nizamnamə kapitalı və dövlət büdcəsindən ayırmalar. Agentliyin kapitalı nizamnamə kapitalından 
və dövlət büdcəsindən ayırmalardan ibarətdir. Qeyd 1-də göstərildiyi kimi, Agentlik dövlət 
müəssisəsidir. Dövlət Agentliyin təsisçisi qismində çıxış etdiyinə görə dövlət büdcəsindən ayırmalar 
ödəniş tarixində kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda ədalətli dəyərdə əlavə kapital kimi tanınır.

Faiz gəliri. Faiz gəliri effektiv faiz dərəcəsi metoduna əsasən hesablandığı zaman tanınır. Effektiv faiz 
dərəcəsi maliyyə alətinin gözlənilən ömrü və ya uyğun olan zaman, daha qısa müddət ərzində 
qiymətləndirilmiş gələcək pul ödəmələrini və ya daxilolmalarını maliyyə aktivinin xalis balans dəyərinə 
qədər diskontlaşdıran faiz dərəcəsidir. Faiz gəliri mənfəət və ya zərər hesabatında maliyyə gəliri kimi 
tanınır.

Dövlət yardımı. Agentliyin xərclərinin ödənilməsi üçün dövlət tərəfindən ayrılan yardım bu xərclərin 
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan dövrdə il üzrə mənfəət və ya zərərdə gəlir kimi tanınır.

İşçi heyəti üzrə ödənişlər. Əmək haqları, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 
ödənişlər, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələri üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və müvafiq gəlir vergisi 
Agentliyin işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlərin göstərildiyi ildə hesablanır.

4 Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı əhəmiyyətli ehtimallar və mülahizələr

Agentlik maliyyə hesabatlarında uçota alınan məbləğlərə və aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə 
növbəti maliyyə ili ərzində təsir göstərən ehtimallar və mülahizələr irəli sürür. Həmin ehtimallar və 
mülahizələr müntəzəm olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə 
mövcud şəraitə uyğun olaraq əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edilir. Uçot 
siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik, həmçinin peşəkar ehtimallar və təxminlər irəli sürür. Maliyyə 
hesabatlarında əks etdirilən məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə 
ili ərzində aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan 
təxminlərə aşağıdakılar daxildir:

Əsas vəsaitlərin faydalı istifadə müddəti. Əsas vəsaitlərin faydalı istifadə müddətinin müəyyən 
edilməsi oxşar aktivlər ilə bağlı mövcud təcrübəyə əsasən peşəkar mülahizələr tətbiq etməklə 
aparılmışdır. Belə aktivlərlə bağlı gələcək iqtisadi faydalar əsasən onların istifadəsi nəticəsində əldə 
ediləcəkdir. Lakin avadanlığın texniki və kommersiya baxımından köhnəlməsi və aşınması kimi digər 
amillər bu aktivlərlə bağlı iqtisadi faydaların azaldılmasına gətirib çıxarır. Rəhbərlik aktivlərin cari texniki 
vəziyyətini və bu aktivlərin Agentliyə iqtisadi fayda gətirəcəyi təxmin edilən dövrü nəzərə alaraq, əsas 
vəsaitlərin qalan faydalı istifadə müddətini müəyyən edir. Bu zaman aşağıdakı əsas amillər nəzərə 
alınır: (a) aktivlərin gözlənilən istifadə müddəti; (b) istismar göstəriciləri və texniki xidmət qaydalarından 
asılı olan gözlənilən fiziki köhnəlmə və aşınma; və (c) bazar şərtlərindəki dəyişikliklər nəticəsində 
avadanlığın texnoloji və kommersiya baxımından köhnəlməsi və aşınması.

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların ilkin tanınması. Agentlik adi fəaliyyət gedişində əlaqəli tərəflərlə 
əməliyyatlar aparır. MHBS 9-a uyğun olaraq maliyyə alətləri ilkin olaraq ədalətli dəyərdə tanınmalıdır. 
Lakin həmin əməliyyatların bazar və ya qeyri-bazar faiz dərəcələrində həyata keçirilməsini müəyyən 
etmək məqsədilə bu cür əməliyyatlar üçün aktiv bazar mövcud olmadıqda peşəkar mülahizələrdən 
istifadə etmək lazım gəlir. Mülahizələrin irəli sürülməsinin əsasını əlaqəli olmayan tərəflərlə analoji 
əməliyyatların qiymətinin müəyyən edilməsi və effektiv faiz dərəcəsinin təhlili təşkil edir. Əlaqəli 
tərəflərlə əməliyyatların şərtləri haqqında məlumat Qeyd 7-də açıqlanır.

GKZ-nin qiymətləndirilməsi. GKZ-nin qiymətləndirilməsi müvafiq metodologiya, modellər və ilkin 
məlumatlardan istifadə etməklə aparılan əhəmiyyətli hesablamadır. Gözlənilən kredit zərərlərinin 
qiymətləndirilməsi metodologiyasına dair ətraflı məlumat Qeyd 17-də açıqlanır. Aşağıdakı 
komponentlər kredit zərərləri üzrə ehtiyata əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir: defolt anlayışı, kredit 
riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması (SICR), defolt ehtimalı (PD), defolta məruz qalan dəyər (EAD), 
defolt baş verəcəyi halda itirilməsi gözlənilən məbləğ (LGD), eləcə də makroiqtisadi ssenarilər. Agentlik 
gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtimallar və faktiki kredit zərərləri arasında fərqlərin azaldılması 
məqsədilə modelləri və modellər üzrə məlumatları müntəzəm olaraq təhlil edir və təsdiqləyir. Agentlik 
GKZ-nin qiymətləndirilməsi üçün dəstəkləyici gələcək məlumatlardan, əsasən də özünün makroiqtisadi 
proqnoz modelindən istifadə etmişdir.
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5 Yeni və ya yenidən işlənmiş standartların və onlara dair şərhlərin tətbiqi

Aşağıdakı yenidən işlənmiş standartlar 1 yanvar 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş, lakin Agentliyə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir:

MHBS 16-ya dəyişiklik - COVID-19 ilə əlaqədar icarə güzəştlərinin uçotu (28 may 2020-ci ildə 
dərc olunub və 1 iyun 2020-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə 
minir). Bu dəyişiklik icarəyə götürənləri COVID-19 ilə əlaqədar icarə güzəştinin icarə modifikasiyası 
olub olmadığını qiymətləndirmək üçün fakultətiv azadolma formasında güzəştlə təmin edir. İcarəyə 
götürənlər icarə güzəştlərinin uçotunu belə güzəştlərin icarə modifikasiyası formasında aparmaya 
bilərlər. Bu praktiki istisna yalnız COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq təqdim edilmiş icarə 
güzəştlərinə və yalnız aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildiyi təqdirdə tətbiq edilir: icarə ödənişlərindəki 
dəyişiklik icarə haqqının dəyişiklikdən dərhal əvvəl icarə ödənişindən artıq olmayacağı halda yenidən 
nəzərdə keçirilməsinə səbəb olur; icarə ödənişlərindəki hər hansı azalma yalnız 30 iyun 2021-ci il 
tarixindən gec olmayan ödənişlərə təsir edir; və digər icarə şərtlərində ciddi dəyişikliklər olmur.

MHBS 9, MUBS 39 və MHBS 7, MHBS 4 və MHBS 16 üzrə Faza 2 düzəlişləri - Baza faiz dərəcəsi 
(IBOR) islahatı (27 avqust 2020-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 2021-ci il və ya bu tarixdən sonra 
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Faza 2 düzəlişləri bir baza faiz dərəcəsinin alternativ ilə 
əvəzlənməsi də daxil olmaqla, islahatların nəticələrindən irəli gələn məsələlərin həllinə yönəlib. 
Dəyişikliklər aşağıdakı sahələri əhatə edir:

- IBOR islahatı nəticəsində yaranan müqavilə üzrə pul axınlarının müəyyən edilməsi 
əsaslarındakı dəyişikliklərin uçotu: Amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə qiymətləndirmənin 
tətbiq edildiyi alətlər üçün dəyişikliklərə əsasən müəssisələr praktiki istisna olaraq, IBOR 
islahatı nəticəsində yaranan müqavilə üzrə pul axınlarının müəyyən edilməsi əsaslarındakı 
dəyişikliyi MHBS 9-un B5.4.5-Cİ bəndində göstərilən təlimatdan istifadə edərək effektiv faiz 
dərəcəsini dəyişdirməklə uçota almalıdır. Nəticədə gəlir və zərərin dərhal tanınması tələb 
olunmur. Bu praktiki istisna yalnız belə bir dəyişikliyə və birbaşa olaraq IBOR islahatı 
nəticəsində zəruri olduğu dərəcədə tətbiq olunur, yeni əsaslar isə iqtisadi cəhətdən əvvəlki 
əsaslara bərabərdir. MHBS 9-dan müvəqqəti azadolmanı tətbiq edən sığortaçılar da eyni 
praktiki istisnanı tətbiq etməlidirlər. Bundan əlavə, MHBS 16-da IBOR islahatı nəticəsində 
gələcək icarə ödənişlərinin müəyyən edilməsi əsaslarını dəyişdirən icarə dəyişikliklərinin uçotu 
zamanı icarəyə götürənlərin oxşar praktiki istisnadan istifadə etməsini tələb edən dəyişiklik 
edilmişdir.

- Hedcinq münasibətlərində müqavilə ilə müəyyən olunmayan risk komponentləri üçün Faza 1- 
dəki azadolmanın bitmə tarixi: Faza 2 düzəlişlərinin tələbinə əsasən müəssisələr müqavilə ilə 
müəyyən olunmayan risk komponentindəki dəyişikliklərin tarixi və ya hedcinq münasibətlərinin 
dayandırıldığı tarixdə (bunlardan hansı daha tez baş verərsə) Faza 1-dəki azadolmaların 
müqavilə ilə müəyyən olunmayan risk komponentlərinə tətbiqini gələcəkdə dayandırmalıdır. 
Faza 1 düzəlişləri risk komponentləri üçün bitmə tarixini müəyyən etmir.

- Hedcinq uçotu üzrə müəyyən tələblərin tətbiqindən əlavə müvəqqəti azadolmalar: Faza 2-dəki 
dəyişikliklər IBOR islahatının birbaşa təsir göstərdiyi hedcinq münasibətləri ilə bağlı MUBS 39 
və MHBS 9 ilə müəyyən edilmiş hedcinq uçotu üzrə xüsusi tələblərin tətbiqindən bəzi əlavə 
müvəqqəti azadolmaları nəzərdə tutur.

- MHBS 7-də IBOR islahatı ilə bağlı əlavə açıqlamalar: Dəyişikliklər aşağıdakı məlumatların 
açıqlanması tələblərini müəyyən edir: (i) müəssisə alternativ baza dərəcələrinə keçidi necə 
idarə edir; bu prosesin statusu və keçidlə bağlı risklər; (ii) keçid mərhələsində olan və 
əhəmiyyətli baza faiz dərəcələri üzrə bölüşdürülmüş törəmə və qeyri-törəmə maliyyə alətləri 
haqqında kəmiyyət məlumatı; və (iii) IBOR islahatı nəticəsində risklərin idarə edilməsi 
strategiyasındakı hər hansı dəyişikliyin təsviri.

IBOR islahatının təsiri. Banklararası təklif olunan faiz dərəcələrinin (“IBOR”) islahatı və dəyişdirilməsi 
tənzimləyici orqanlar üçün prioritet məsələyə çevrilmişdir. Əksər IBOR dərəcələrinin dərc olunması 31 
dekabr 2021-ci il tarixinə qədər, ABŞ dollarında müəyyən LIBOR dərəcələrinin dərc olunması isə 30 
iyun 2023-cü il tarixinə qədər dayandırılacaq.
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1 yanvar 2022-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün məcburi xarakter daşıyan bəzi 
yeni standartlar və onlara dair şərhlər dərc olunmuşdur.

MHBS 10 və MUBS 28-ə dəyişikliklər “İnvestor tərəfindən aktivlərin asılı və ya birgə müəssisələrə 
satılması və ya ötürülməsi” (11 sentyabr 2014-cü ildə dərc olunub və BMUSŞ tərəfindən 
müəyyən ediləcək tarixdə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu 
dəyişikliklər investor tərəfindən aktivlərin asılı və ya birgə müəssisələrə satılması və ya ötürülməsi ilə 
bağlı MHBS 10 və MUBS 28-in tələbləri arasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırır. Dəyişikliklərin əsas 
nəticəsi ondan ibarətdir ki, mənfəət və zərər əməliyyatın biznesə aid olduğu halda tam tanınır. Aktivlər 
özündə biznesi əks etdirmədikdə, hətta bu aktivlər törəmə müəssisəyə məxsus olsa belə, mənfəət və 
ya zərərin yalnız bir hissəsi tanınır.

MHBS 17 “Sığorta müqavilələri” (18 may 2017-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 2023-cü il və ya 
bu tarixdən sonra başlanan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MHBS 17 müəssisələrə sığorta 
müqavilələrinin uçotu üzrə mövcud praktikanı tətbiq etməyə icazə verən MHBS 4-ü əvəz edir. MHBS 4- 
ə əsasən investorlar analoji sığorta şirkətlərində maliyyə nəticələrini müqayisə etmək və üzləşdirməkdə 
çətinlik çəkirdilər. MHBS 17 sığortaçının təkrarsığortaya verdiyi müqavilələr daxil olmaqla, bütün növ 
sığorta müqavilələrinin uçotu üçün prinsiplərə əsaslanan yeganə standartıdır. Bu standarta əsasən 
sığorta müqavilələri qrupu: (i) müqavilələrin icrası üzrə pul axınları haqqında bütün mövcud məlumatları 
müşahidə edilə bilən bazar məlumatlarına uyğun olaraq nəzərə alan gələcək pul axınlarının riskə görə 
tənzimlənmiş cari dəyərində (müqavilələrin icrası üzrə pul axınları); üstə gəl (dəyər öhdəlik olduqda) və 
ya çıxılsın (dəyər aktiv olduqda); (ii) müqavilələr qrupu üzrə bölüşdürülməmiş mənfəətin (müqavilə üzrə 
xidmət marjası) məbləğində tanınmalı və qiymətləndirilməlidir. Sığortaçılar, sığorta müqavilələri 
qrupundan yaranan gəliri sığorta təminatının təqdim edildiyi dövr ərzində, eləcə də riskdən azad 
olunduğu halda tanıyacaqlar. Müqavilələr qrupu üzrə zərər mövcuddursa və ya mövcud olarsa 
müəssisə dərhal zərəri tanıyacaqdır.

MHBS 17 və MHBS 4-ə dəyişikliklər (25 iyun 2020-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 2023-cü il və 
ya bu tarixdən sonra başlanan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Dəyişikliklər MHBS 17-nin tətbiqini 
asanlaşdırmaq, həmçinin standart və ona keçidlə bağlı müəyyən tələbləri sadələşdirmək üçün bəzi 
izahlardan ibarətdir. Bu dəyişikliklər MHBS 17-nin səkkiz sahəsini əhatə edir və standartın əsas 
prinsiplərinin dəyişdirilməsini nəzərdə tutmur. MHBS 17-yə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:

• Qüvvəyə minmə tarixi: MHBS 17-nin qüvvəyə minmə tarixi (dəyişikliklər daxil olmaqla) 1 yanvar 
2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə qədər iki il təxirə salınmışdır; 
MHBS 4 ilə müəyyən olunan MHBS 9-un tətbiqindən müvəqqəti azadolmanın qüvvədə olma 
müddəti də 1 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə qədər 
təxirə salınmışdır.

• Sığorta müqaviləsinin əldə edilməsi zamanı pul axınlarının gözlənilən bərpası: Müəssisələr sığorta 
müqaviləsinin əldə edilməsi xərclərinin bir hissəsini gələcəkdə yenilənməsi gözlənilən müvafiq 
müqavilələrə ayırmalı və bu xərcləri müəssisə yenilənmiş müqavilələr tanıyana qədər aktiv kimi 
tanımalıdır. Müəssisələr hər bir hesabat tarixinə aktivin bərpa olunma ehtimalını qiymətləndirməli 
və maliyyə hesabatları üzrə qeydlərdə həmin aktiv haqqında məlumat təqdim etməlidir.

• İnvestisiya xidmətləri ilə əlaqəli müqavilə üzrə xidmət marjası: Dəyişən haqların bölüşdürülməsi 
yanaşması üzrə müqavilələr və ümumi modelə əsasən ‘investisiya gəlirlərinin əldə edilməsi ilə bağlı 
xidmətlər’ üzrə digər müqavilələr üçün sığorta təminatı üzrə faydaların həcmini, eləcə də sığorta 
təminatı və investisiya xidmətləri üzrə gözlənilən dövrü nəzərə almaqla, təminat vahidləri müəyyən 
edilməlidir. İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqəli xərclər müəssisənin belə fəaliyyəti sığortalılara sığorta 
təminatından əldə olunan faydaları artırmaq məqsədilə həyata keçirildiyi halda, sığorta müqaviləsi 
çərçivəsində pul axınları kimi daxil edilməlidir.

• Təkrarsığortaya verilmiş sığorta müqavilələri - zərərlərin ödənilməsi: Müəssisə zərərli baza sığorta 
müqavilələri qrupunun ilkin tanınması və ya zərərli baza sığorta müqavilələrinin qrupa əlavə 
edilməsi zamanı zərəri tanıdıqda, müvafiq təkrarsığortaya verilmiş sığorta müqavilələri qrupundakı 
müqavilə üzrə xidmət marjasına düzəliş etməli və belə müqavilələr üzrə gəliri tanımalıdır. 
Təkrarsığortaya verilmiş sığorta müqaviləsi üzrə ödənilən zərərin məbləği baza sığorta müqavilələri 
üzrə tanınmış zərəri müəssisənin təkrarsığortaya verilmiş sığorta müqaviləsi üzrə ödənilməsini 
gözlədiyi baza sığorta müqavilələri üzrə zərərlərin nisbətinə vurmaqla müəyyən edilir. Bu tələb 
yalnız təkrarsığortaya verilmiş sığorta müqaviləsi baza sığorta müqavilələri üzrə zərərin 
tanınmasından əvvəl və ya onunla eyni vaxtda tanındıqda tətbiq edilməlidir.
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• Digər dəyişikliklər: Digər dəyişikliklərə aşağıdakılar daxildir: bəzi kredit kartı (və ya oxşar) 
müqavilələri və bəzi kredit müqavilələrində tətbiq sahəsi ilə bağlı istisnalar; sığorta müqavilələri üzrə 
aktiv və öhdəliklərin maliyyə vəziyyəti hesabatında qruplar əvəzinə portfellər üzrə təqdim edilməsi; 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta müqavilələrindən və FVTPL kateqoriyasına aid olunan qeyri-törəmə 
maliyyə alətlərindən istifadə edərək maliyyə risklərini azaltmaq üçün risklərin azaldılması imkanının 
tətbiqi; MHBS 17-ni tətbiq edərkən əvvəlki aralıq maliyyə hesabatlarındakı uçot təxminlərinə 
dəyişikliklər etmək üçün uçot siyasəti seçimi; sığorta müqaviləsinin şərtlərinə əsasən müəyyən 
sığortalıya aid edilən mənfəət vergisi ödənişlərinin və daxilolmaların müqavilələrin icrası üzrə pul 
axınlarına daxil edilməsi; keçid dövründə tələblərdən seçim əsasında azadolmalar və digər kiçik 
dəyişikliklər.

MUBS 1-ə dəyişikliklər - Öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsi 
(23 yanvar 2020-ci il tarixində dərc olunub və 1 yanvar 2022-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan 
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu az əhəmiyyətli dəyişikliklər hesabat dövrünün sonunda mövcud 
olan hüquqlardan asılı olaraq, öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi təsnifləşdirildiyini izah 
edir. Müəssisə hesabat dövrünün sonunda öhdəliyin icrasını ən azı on iki ay müddətinə təxirə salmaq 
üçün əsaslı hüquqa malik olduqda, öhdəliklər uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilir. Bu dəyişikliklər belə 
hüququn şərtsiz olmasını artıq tələb etmir. Rəhbərliyin hesabat tarixindən sonrakı dövr ərzində öhdəliyin 
icrasını təxirə salmaq hüququnun istifadəsinə dair gözləntiləri öhdəliklərin təsnifatına təsir göstərmir. 
Öhdəliyin icrasının təxirə salınması hüququ yalnız müəssisənin hesabat dövrünün sonuna hər hansı 
müvafiq şərtlərə riayət etdiyi halda mövcuddur. Öhdəlik hər hansı şərtin hesabat tarixində və ya ondan 
əvvəl pozulduğu halda qısamüddətli kimi təsnifləşdirilir (hətta kreditor bu şərtin pozulması ilə bağlı 
hesabat dövründən sonra rəsmi razılıq təqdim etsə belə). Kredit müqaviləsinin şərti hesabat tarixindən 
sonra pozularsa, kredit uzunmüddətli öhdəlik kimi təsnifləşdirilir. Bundan əlavə, dəyişikliklər 
müəssisənin kapitala çevirməklə ödəyə bildiyi borclar üzrə təsnifat tələblərini nəzərdə tutur. Ödəmə 
dedikdə öhdəliyin nağd pul, özündə iqtisadi səmərəni əks etdirən digər resurslar və ya müəssisənin öz 
pay alətləri ilə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik maliyyə alətinin tərkib hissəsi olan pay aləti kimi 
təsnifləşdirilən və konvertasiya oluna bilən alətlər üçün istisna nəzərdə tutur.

MUBS 1-ə dəyişikliklər - Öhdəliklərin qısamüddətli və ya uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsi, 
qüvvəyə minmə tarixinin təxirə salınması (15 iyul 2020-ci il tarixində dərc olunub və 1 yanvar 
2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Öhdəliklərin 
qısamüddətli və uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsi ilə bağlı MUBS 1-ə dəyişikliklər ilkin qüvvəyə 
minmə tarixi 1 yanvar 2022-ci il olmaqla, 2020-ci ilin yanvar ayında dərc edilmişdir. Lakin COVID-19 
pandemiyası ilə əlaqədar olaraq təlimata edilmiş düzəlişlər nəticəsində təsnifatla bağlı yaranan 
dəyişikliklərin tətbiqində müəssisələrə daha çox vaxt vermək üçün qüvvəyə minmə tarixi bir il təxirə 
salınmışdır.

MUBS 16, MUBS 37 və MHBS 3 ilə bağlı məhdud məzmunlu dəyişikliklər- "Təyinatlı istifadədən 
əvvəl əldə edilən gəlirlər", “Yükümlü müqavilələr - müqavilənin icrası ilə bağlı xərclər”, 
"Konseptual Əsaslara İstinad” və MHBS 1, MHBS 9, MHBS 16 və MUBS 41-ə dəyişikliklər- 2018- 
2020-ci illər üzrə MHBS-lərin İllik Təkmilləşdirilməsi (14 may 2020-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 
2022-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MUBS 16-ya 
dəyişiklik müəssisələrə aktivi təyinatı üzrə istifadəyə hazırlayarkən istehsal olunan materialların 
satışından əldə etdikləri gəlirlərin əsas vəsaitlərin maya dəyərindən çıxılmasını qadağan edir. Belə 
materialların satışından əldə olunan gəlirlər istehsal xərcləri ilə birlikdə artıq mənfəət və zərərin 
tərkibində tanınır. Müəssisə belə materialların maya dəyərini ölçmək üçün MUBS 2-ni tətbiq edəcəkdir. 
Sınaqdan keçirilən aktiv təyinatı üzrə istifadəyə hələ hazır olmadığı üçün belə aktivin amortizasiyası 
maya dəyərinə daxil edilmir. MHBS 16-ya dəyişiklik aktivin texniki və fiziki göstəricilərini 
qiymətləndirərkən müəssisənin “aktivin düzgün işləməsini sınayacağı” da açıqlayır.

Həmin aktivin maliyyə göstəriciləri bu qiymətləndirməyə aid deyil. Beləliklə, aktiv rəhbərliyin nəzərdə 
tutduğu kimi istismar oluna və rəhbərliyin gözlədiyi əməliyyat effektivliyi səviyyəsinə çatana qədər 
amortizasiya edilə bilər.

15



Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər

6 Yeni uçot qaydaları (davamı)

MUBS 37-yə dəyişiklik “müqavilənin icrası xərcləri’’ anlayışını izah edir. Dəyişiklikdə müqavilənin icrası 
üçün birbaşa xərclərin həmin müqavilənin icrası üzrə əlavə xərclərdən ibarət olduğu; və müqavilələrin 
icrası ilə birbaşa əlaqəli olan digər xərclərin bölüşdürülməsi izah edilir. Dəyişiklik, həmçinin yükümlü 
müqavilə üçün ayrıca ehtiyat yaradılmazdan əvvəl müəssisənin müqavilənin icrası üçün ayrılmış 
aktivlər üzrə deyil, müqaviləni yerinə yetirmək üçün istifadə etdiyi aktivlər üzrə yaranmış dəyərsizləşmə 
zərərini tanımasını açıqlayır.

MHBS 3 müəssisələrin birləşməsi zamanı aktiv və ya öhdəliyin tərkibini müəyyənləşdirmək məqsədilə 
“2018-ci il Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslara” istinad etmək üçün dəyişdirilmişdir. Bu 
dəyişiklikdən əvvəl MHBS 3-də “2001-ci il Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslara” istinad 
edilirdi. Bundan əlavə, MHBS 3-ə öhdəliklər və şərti öhdəliklər üçün yeni istisna əlavə edilmişdir. Bu 
istisna bəzi öhdəliklər və şərti öhdəliklər üçün MHBS 3-ü tətbiq edən müəssisənin “2018-ci il Maliyyə 
Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar” əvəzinə MUBS 37 və ya BMHŞK 21-ə istinad etməsini nəzərdə 
tutur. Bu yeni istisna olmasaydı müəssisə, müəssisələrin birləşməsi əməliyyatı zamanı MUBS 37-yə 
uyğun olaraq tanımayacağı bəzi öhdəlikləri tanımalı idi. Beləliklə, satın alındıqdan dərhal sonra 
müəssisə belə öhdəliklərin tanınmasını dayandırmalı və özündə iqtisadi səmərəni əks etdirən gəliri 
tanımalı idi. Bununla yanaşı, alıcıdan satınalma tarixində MUBS 37-də müəyyən edilmiş şərti aktivləri 
tanımasının tələb olunmadığı da izah edilmişdir.

MHBS 9-a edilmiş dəyişiklik maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması üçün “10%-lik testə” 
daxil edilməli olan ödənişləri izah edir. Xərclər və ya ödənişlər üçüncü tərəflərin və ya kreditorun xeyrinə 
həyata keçirilə bilər. Bu dəyişikliyə əsasən üçüncü tərəflərin xeyrinə həyata keçirilmiş xərclər və ya 
ödənişlər “10%-lik testə” daxil edilməyəcəkdir.

MHBS 16-ya əlavə edilən Nümunə 13-ə dəyişiklik edilmişdir: aktivlərin əsaslı təmiri ilə bağlı icarəyə 
verən tərəfindən ödənişlər nümunəsi silinmişdir. Bu dəyişiklik icarə üzrə həvəsləndirici ödənişlərin uçotu 
ilə bağlı gələcəkdə hər hansı anlaşılmazlığa yol verməmək üçün edilmişdir.

MHBS 1 törəmə müəssisə baş müəssisədən daha gec tarixdə MHBS-i tətbiq etdiyi təqdirdə istisnaya 
icazə verir. Törəmə müəssisə konsolidasiya məqsədləri və baş müəssisənin sözügedən törəmə 
müəssisəni satın aldığı müəssisələrin birləşməsi əməliyyatının nəticələrini əks etdirmək üçün hər hansı 
düzəlişlər edilmədiyi təqdirdə, aktiv və öhdəliklərini baş müəssisənin MHBS-ə keçid tarixinə əsasən 
konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına daxil edilə biləcək balans dəyəri ilə ölçə bilər. MHBS 1-də 
nəzərdə tutulan istisnanı tətbiq edən müəssisələrə baş müəssisənin MHBS-ə keçid tarixinə əsasən baş 
müəssisənin əks etdirdiyi məbləğlərdən istifadə etməklə məcmu məzənnə fərqlərini qiymətləndirməyə 
icazə vermək üçün MHBS 1-ə dəyişiklik edilmişdir. MHBS 1-ə edilən bu dəyişiklik yuxarıda qeyd olunan 
istisnanı MHBS-İ ilk dəfə qəbul edən müəssisələrin xərclərini azaltmaq üçün məcmu məzənnə fərqlərinə 
tətbiq edir. Bu dəyişiklik MHBS 1-də nəzərdə tutulan eyni istisnanı tətbiq edən asılı və birgə 
müəssisələrə də şamil ediləcəkdir.

Müəssisələrin MUBS 41-ə uyğun olaraq ədalətli dəyəri qiymətləndirərkən vergi məqsədləri üçün pul 
axınlarını nəzərə almaması tələbi ləğv edilmişdir. Bu dəyişiklik vergitutmadan sonrakı pul axınlarının 
diskontlaşdırılması ilə bağlı standartdakı tələbə uyğunluğu təmin etməlidir.

MUBS 1 və MHBS-in tətbiqi üzrə 2 nömrəli praktiki tövsiyələrə dəyişikliklər: Uçot siyasəti 
haqqında açıqlamalar (12 fevral 2021-ci ildə dərc olunub və 1 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən 
sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MUBS 1-ə dəyişikliklər müəssisələrdən mühüm 
uçot siyasəti deyil, əhəmiyyətli uçot siyasəti məlumatlarının açıqlanmasını tələb edir Bu dəyişiklik 
əhəmiyyətli uçot siyasəti məlumatlarını müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, dəyişikliyə əsasən uçot siyasəti 
məlumatlarının əhəmiyyətli olması o zaman gözlənilə bilər ki, belə məlumat olmadıqda maliyyə 
hesabatlarının istifadəçiləri maliyyə hesabatlarındakı digər əhəmiyyətli məlumatları anlaya bilməsin. 
Dəyişiklik müəssisənin maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli hesab oluna bilən uçot siyasəti 
məlumatlarına dair nümunələr təqdim edir. Bundan başqa, MUBS 1-ə edilən dəyişikliyə əsasən 
əhəmiyyətli olmayan uçot siyasəti məlumatlarının açıqlanmasına ehtiyac olmadığı qeyd olunur. Bununla 
birlikdə, belə məlumatlat açıqlandığı təqdirdə əhəmiyyətli uçot siyasəti məlumatlarının açıqlanmasına 
mane olmamalıdır. Bu dəyişikliyi dəstəkləmək məqsədilə, uçot siyasətindəki açıqlamalara əhəmiyyətlilik 
konsepsiyasının tətbiqi ilə bağlı təlimat əlavə etmək üçün MHBS-in tətbiqi üzrə 2 nömrəli tövsiyələrə 
(“Əhəmiyyətliliklə bağlı mühakimələrin yürüdülməsi”) dəyişiklik edilmişdir.
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6 Yeni uçot qaydaları (davamı)

MUBS 8-ə dəyişikliklər: Uçot təxminlərinin müəyyən edilməsi (12 fevral 2021-ci ildə dərc olunub 
və 1 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MUBS 
8-ə edilmiş dəyişiklik müəssisələrin uçot siyasətindəki dəyişiklikləri uçot təxminlərindəki dəyişikliklərdən 
necə fərqləndirməli olduğunu izah edir.

MHBS 16-ya dəyişiklik - COVID-19 ilə əlaqəli icarə güzəştlərinin uçotu (31 mart 2021-ci ildə dərc 
olunub və 1 aprel 2021-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
2020-ci ilin may ayında MHBS 16-ya edilmiş dəyişiklik COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar verilmiş və 30 
iyun 2021-ci il tarixində və ya daha əvvəl həyata keçirilməli olan icarə ödənişlərinin azaldılmasına gətirib 
çıxaran icarə güzəştlərinin icarə modifikasiyası olub-olmadığını müəyyən etmək üçün icarəyə götürənləri 
fakültativ praktiki istisna ilə təmin etmişdir. 31 mart 2021-ci il tarixində dərc edilmiş dəyişikliyə uyğun 
olaraq, praktiki istisnanın tətbiq müddəti 30 iyun 2021-ci il tarixindən 30 iyun 2022-ci il tarixinədək 
uzadılmışdır.

MUBS 12-yə dəyişiklik - Vahid əməliyyatdan yaranan aktiv və öhdəliklərə aid təxirə salınmış 
vergilər (7 may 2021-ci ildə dərc edilib və 1 yanvar 2023-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan 
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MUBS 12-yə dəyişiklik icarə və istismardan çıxarma öhdəlikləri kimi 
əməliyyatlar üzrə təxirə salınmış vergilərin uçota alınması qaydasını izah edir. Müəyyən hallarda, 
müəssisələr aktiv və ya öhdəliklərin ilk dəfə uçota alınması zamanı təxirə salınmış verginin tanınması 
öhdəliyindən azad edilir. Əvvəllər bu istisnanın icarə və istismardan çıxarma öhdəliklərinə şamil edilib- 
edilməməsi ilə bağlı müəyyən qeyri-müəyyənlik olmuşdur, halbuki hər iki əməliyyat üçün aktiv və öhdəlik 
tanınır. Bu dəyişikliklər, istisnanın tətbiq edilmədiyini və müəssisələrin belə əməliyyatlar üzrə təxirə 
salınmış vergini tanımalı olduğunu aydınlaşdırır. MUBS 12-yə dəyişikliklər müəssisələrdən ilkin tanınma 
zamanı vergi bazasını artıran və azaldan bərabər məbləğdə müvəqqəti fərqlərə səbəb olan əməliyyatlar 
üzrə təxirə salınmış vergini tanımağı tələb edir.

Yuxarıda başqa cür nəzərdə tutulmadığı hallarda, yeni standartlar və şərhlərin Agentliyin maliyyə 
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsiri gözlənilmir.

7 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar

Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar ümumi nəzarət altında olsun və ya tərəflərdən biri 
digərinə nəzarət etmək iqtidarında olsun və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair 
qərar qəbul edərkən digər tərəfə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilsin və ya ona birgə nəzarət etsin. 
Əlaqəli tərəflərlə hər hansı mümkün münasibətlər nəzərdən keçirilərkən, həmin münasibətlərin 
mahiyyətinin onların hüquqi formasından üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur.

Agentlik Beynəlxalq Mühasibat Standartlarının 24-cü standartına uyğun olaraq, dövlət müəssisələri ilə 
həyata keçirilmiş fərdi qaydada əhəmiyyətli olmayan əməliyyatlar və qalıqlar barədə hazırkı maliyyə 
hesabatlarında açıqlama verməmək hüququndan istifadə etmişdir. Hesabat verən müəssisə öz 
mülahizəsindən istifadə edərək məlumatların açıqlanması zamanı təfərrüatlılıq səviyyəsini müəyyən 
etmək üçün əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin yaxınlığını və əməliyyatın əhəmiyyətlilik səviyyəsi ilə bağlı 
digər müvafiq amilləri nəzərdən keçirməlidir: (a) əməliyyatın ölçü baxımından əhəmiyyətliliyi; (b) 
əməliyyatın qeyri-bazar şərtləri ilə həyata keçirilməsi; (c) müəssisələrin alqı-satqısı kimi gündəlik normal 
biznes fəaliyyətindən kənar həyata keçirilməsi; (d) əməliyyat haqqında məlumatın tənzimləyici və 
nəzarət orqanlarına açıqlanması; (e) əməliyyat haqqında məlumatın baş rəhbərliyə açıqlanması; (f) 
əməliyyatın səhmdar tərəfindən təsdiqlənməsi.
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7 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar (davamı)

Azərbaycan manatı ilə 2021 2020

Verilmiş borclar
Borc qiymətli kağızlara investisiyalar , - .

49,227,049
201,568,137

106,753,005
109,891,301

Cəmi 251,074,146 216,902,607

2021-ci il ərzində Agentlik tərəfindən “MİDA” MMC-yə 50,000,000 AZN (2020: 110,000,000 AZN) 
dəyərində faizsiz borc verilmişdir.

2021-ci il ərzində dövlət sifarişi əsasında mənzillərin alınmasının təşkil edilməsi məqsədilə dövlət 
büdcəsindən Agentliyə 37,496,700 AZN (2020: 9,814,619 AZN) məbləğində vəsait köçürülmüşdür.

2021-ci il ərzində dövlət sifarişi əsasında mənzillərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı Agentlik tərəfindən 
“MİDA” MMC-yə 5,151,429 AZN (2020: 26,316,064 AZN) məbləğində vəsait köçürülmüşdür. Qalan 
məbləğ 49,698,900 AZN (2020:17,353,629 AZN) təşkil etmiş və digər mənzillər dövlət sifarişi əsasında 
rəsmiləşdirildikcə bu vəsaitdən mənzillərin dəyəri olan hissə müvafiq qaydada “MİDA” MMC-yə 
ödəniləcəkdir.
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8 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər

Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin balans dəyəri üzrə hərəkət aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Azərbaycan manatı ilə

Binalar Kompüterlər Nəqliyyat 
vasitələri

Mebel və ofis 
avadanlıqları

Digər Başa 
çatdırılmamış 

tikililər

Cəmi əsas 
vəsaitlər

Qeyri- 
maddi 

aktivlər

Cəmi

1 yanvar 2020-ci il tarixinə ilkin dəyər 137,668 168,088 252,659 145,462 7,760 5,531,241 6,242,878 110,393 6,353,271
Yığılmış amortizasiya (101,573) (52,518) (103,868) (57,124) (345) - (315,428) (22,762) (338,190)

1 yanvar 2020-ci il tarixinə 
balans dəyəri 36,095 115,570 148,791 88,337 7,415 5,531,241 5,927,449 87,631 6,015,080
Əlavələr - 118,205 118,205 - - 3,796,859 3,915,064 48,849 3,963,913
Silinmələr - (9,898) - - - - (9,898) (22,880) (32,778)
Amortizasiya xərci (2,340) (21,446) (25,266) (16,146) (258) - (65,457) (26,782) (92,239)
Silinmiş aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya - - - - - - - 22,880 22,880

31 dekabr 2020-ci il tarixinə 
balans dəyəri 33,755 202,431 123,525 72,191 7,157 9,328,100 9,767,158 109,698 9,876,857

31 dekabr 2020-ci il tarixinə ilkin dəyər 137,668 276,395 252,659 145,461 7,760 9,328,100 10,148,043 136,362 10,284,405
Yığılmış amortizasiya (103,913) (73,964) (129,134) (73,270) (603) - (380,884) (26,664) (407,549)

1 yanvar 2021-ci il tarixinə 
balans dəyəri 33,755 202,431 123,525 72,191 7,157 9,328,100 9,767,158 109,698 9,876,856
Əlavələr - 69,256 11,121.59 4,897 4,910 6,353,594 6,443,779 54,535 6,498,314
Silinmələr - (36,791) - - (4,875) - (41,666) (54,907) (96,573)
Amortizasiya xərci (2,340) (55,199) (26,378) (16,690) (256) - (100,863) (24,907) (125,770)
Silinmiş aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya - 9,914 - - 258 - 10,173 10,981 21,153

31 dekabr 2021-ci il tarixinə 
balans dəyəri 31,414 189,611 108,268 60,398 7,194 15,681,694 16,078,579 95,399 16,173,981

31 dekabr 2021-ci il tarixinə ilkin dəyər 137,668 308,860 263,781 150,358 7,795 15,681,694 16,550,155 135,990 16,686,147
Yığılmış amortizasiya (106,254) (119,249) (155,512) (89,960) (601) - (471,576) (40,590) (512,166)

31 dekabr 2021-ci il tarixinə 
balans dəyəri 31,414 189,611 108,268 60,398 7,194 15,681,694 16,078,579 95,399 16,173,981

Başa çatdırılmamış tikililərə tikintisi hələ tamamlanmamış inzibati bina üzrə kapitallaşdırılmış xərclər daxildir. Tikinti işləri başa çatdırıldıqdan sonra müvafiq 
aktivlər “binalara” köçürüləcəkdir.
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9 Borc qiymətli kağızlara investisiiyalar

Agentliyin borc qiymətli kağızlara investisiyaları haqqında məlumat aşağıda göstərilir:

Azərbaycan manatı ilə 31 dekabr 2021 31 dekabr 2020

Amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən borc qiymətli kağızlar 201,568,137 109,891,301

Cəmi borc qiymətli kağızlara investisiyalar 201,568,137 109,891,301

Borc qiymətli kağızlara investisiyaların qiymətləndirmə kateqoriyaları və növləri üzrə təhlili aşağıdakı 
cədvəldə göstərilir:

Azərbaycan manatı ilə
31 dekabr

2021
31 dekabr 

2020

Borc qiymətli kağızlara investisiyaların ümumi balans dəyəri 
Çıxılsın: kredit zərərləri üzrə ehtiyat

202,251,703
(683,566)

110,267,500
(376,199)

Cəmi borc qiymətli kağızlara investisiyalar (balans dəyəri) 201,568,137 109,891,301

2021-ci il ərzində Agentlik "MİDA” MMC tərəfindən buraxılmış 100,000,000 AZN (2020: 0 AZN) 
dəyərində istiqrazları satın almaqla, kupon dərəcəsi 1% olan borc qiymətli kağızlara investisiya 
qoymuşdur. Bu istiqrazlar amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür və ilkin tanınma zamanı yaranmış 
9,265,554 AZN (2020: 0 AZN) məbləğində zərər il üzrə mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir 
haqqında hesabatda qeydə alınmışdır.

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2021-ci il tarixinə kredit riski səviyyələri əsasında amortizasiya olunmuş 
dəyərlə ölçülən borc qiymətli kağızların kredit keyfiyyətinə görə təhlili, eləcə də GKZ-nin 
qiymətləndirilməsi məqsədilə onların qalıqları üç mərhələ üzrə göstərilir. Agentlik tərəfindən istifadə 
edilən kredit riskinin təsnifatı sistemi və GKZ-nin qiymətləndirilməsi yanaşması, o cümlədən 
amortizasiya olunmuş dəyərlə qiymətləndirilən borc qiymətli kağızlara tətbiq edilən defolt və SICR 
anlayışları haqqında məlumat üçün Qeyd 17-yə baxın. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə amortizasiya 
olunmuş dəyərlə ölçülən borc qiymətli kağızların balans dəyəri, həmçinin bu aktivlər üzrə Agentliyin 
məruz qaldığı kredit riskinin maksimal dərəcəsini əks etdirir:

Azərbaycan manatı ilə____________________________________________________________1-ci Mərhəle

Korporativ istiqrazlar 
- Yüksək dərəcə

(12 aylıq GKZ)

202,251,703

Ümumi balans dəyəri 202,251,703

Kredit zərərləri üzrə ehtiyat (683,566)

Balans dəyəri 201,568,137

31 dekabr 2021-ci il tarixinə cəmi amortizasiya olunmuş dəyərlə 
ölçülən borc qiymətli kağızlara investisiyalar 201,568,137
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9 Borc qiymətli kağızlara investisiiyalar (davamı)

31 dekabr 2020-ci il tarixinə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən borc qiymətli kağızların balans 
dəyəri, həmçinin bu aktivlər üzrə Agentliyin məruz qaldığı kredit riskinin maksimal dərəcəsini əks etdirir:

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixinə bank qalıqları Azərbaycan manatı ilə ifadə olunmuşdur.

Azərbaycan manatı ilə 1-ci Mərhələ

Korporativ istiqrazlar
- Yüksək dərəcə

(12 aylıq GKZ)

110,267,500

Ümumi balans dəyəri 110,267,500

Kredit zərərləri üzrə ehtiyat (376,199)

Balans dəyəri 109,891,301

31 dekabr 2020-ci il tarixinə cəmi amortizasiya olunmuş dəyərlə 
ölçülən borc qiymətli kağızlara investisiyalar 109,891,301

Amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən borc qiymətli kağızlar üçün təminat alınmır.

10 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Azərbaycan manatı ilə 31 dekabr 2021 31 dekabr 2020

Banklardakı cari hesab qalıqları 270,340,424 135,778,364
Çıxılsın: kredit zərərləri üzrə ehtiyat (1,911,437) (901,840)

31 dekabr tarixinə cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 268,428,987 134,876,524

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə kredit riskinin ödəmə 
qabiliyyəti dərəcələrinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir. Agentliyin kredit riskinin təsnifatı 
sistemi Qeyd 17-də təsvir edilir:

Banklardakı cari Banklardakı cari
Azərbaycan manatı ilə______________________________________ hesab qalıqları_______hesab qalıqları

2021 2020

- Orta dərəcə 270,340,424 135,778,364

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, kassa xaric 270,340,424 135,778,364

GKZ-nin qiymətləndirilməsi məqsədilə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə qalıqlar 1-ci 
Mərhələyə aid edilmişdir.

“Kapital Bank” ASC-də olan cari bank hesabı üzrə faiz gəliri hesablanır (Qeyd 14).
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11 Verilmiş borclar

Azərbaycan manatı ilə 2021 2020

“MİDA” MMC-yə verilmiş və FVTPL kateqoriyasına təsnifləşdirilən borclar 49,227,049 106,753,005

31 dekabr tarixinə cəmi verilmiş borclar 49,227,049 106,753,005

2021-ci il ərzində Agentlik tərəfindən "MİDA" MMC-yə 50,000,000 AZN (2020: 110,000,000 AZN) 
məbləğində faizsiz borc verilmişdir. Bu borclar amortizasiya olunmuş dəyərlə öıçülmüş və ilkin tanınma 
zamanı 1,027,937 AZN (2020: 4,112,479 AZN) məbləğində zərər il üzrə mənfəət və ya zərər və sair 
məcmu gəlir haqqında hesabatda qeydə alınmışdır.

12 Ticarət və digər kreditor borclar

Azərbaycan manatı ilə 2021 2020

Dövlət sifarişi əsasında mənzillərin alınması üçün 
büdcədən ayırmalar
Digər öhdəliklər

49,698,808
70,540

17,353,629
61,471

Amortizasiya edilmiş dəyərlə ölçülən ticarət və digər 
kreditor borclara daxil olan cəmi maliyyə öhdəlikləri 49,769,349 17,415,100

31 dekabr tarixinə ticarət və digər kreditor borclar 49,769,349 17,415,100

Dövlət sifarişi əsasında mənzillərin alınmasının təşkil edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən Agentliyə 
vəsait ayrılır. Dövlət strukturları dövlət qulluqçularının siyahısını və hər bir qulluqçuya düşən mənzilin 
təxmini sahəsini Agentliyə təqdim edir. Agentlik həmin siyahıları aldıqdan sonra mənzillərin tikintisini 
“MİDA” MMC-yə sifariş edir.

13 Nizamnamə kapitalı

Agentlik əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən daxil olan vəsaitlər hesabına 
maliyyələşir. Agentlik tamamilə dövlətin mülkiyyətindədir. Aşağı və orta gəlirli vətəndaşların mənzil 
ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə 2021-ci il ərzində dövlət büdcəsindən 140,150,000 AZN (2020: 
168,000,000 AZN) məbləğində vəsait ayrılmışdır.

Agentliyin nizamnamə kapitalı “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1756 nömrəli Fərmanının 1.13.1.2-ci 
yarımbəndində və Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 6 fevral tarixli, 69s saylı Qərarında nəzərdə tutulmuş 
vəsait hesabına formalaşır və 100,000,000 AZN təşkil edir. Həmin vəsait Agentliyin cari hesabına 
köçürülmüşdür.

14 Maliyyə gəlirləri

Azərbaycan manatı ilə 2021 2020

Pul vəsaitlərinin idarə olunması üçün saxlanılan maliyyə 
aktivləri üzrə faiz gəliri:
- Overnayt depozitlər üzrə maliyyə gəliri 7,093,036 7,076,601
- Borc qiymətli kağızlara investisiyalar üzrə maliyyə gəliri 3,083,334 3,000,000

Mənfəət və ya zərərdə tanınmış maliyyə gəlirləri 10,176,370 10,076,601

Overnayt depozitlər üzrə maliyyə gəlirləri “Kapital Bank” ASC-də açılmış cari hesab üzrə əldə edilmiş 
faiz gəlirlərindən ibarətdir.
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15 İnzibati və sair əməliyyat xərcləri

Azərbaycan manatı ilə 2021 2020
işçi heyəti üzrə xərclər 2,761,658 2,509,331
istifadə hüquqlu aktivlərin köhnəlməsi 172,177 171,614
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri 125,770 92,238
Mühafizə xərcləri 73,805 73,805
Peşəkar xidmət haqqı 51,714 56,051
Rabitə xərcləri 34,064 33,001
Kommunal xərclər 31,893 18,875
Bank komisyon haqqı 11,897 14,123
Digər xərclər 177,311 151,003

Cəmi inzibati və sair əməliyyat xərcləri 3,440,289 3,120,041

İşçi heyəti üzrə xərclərin 464,149 AZN (2020: 453,191 AZN) məbləğində hissəsini sosial sığorta 
ayırmaları təşkil edir.

16 Təəhhüdlər və şərti öhdəliklər

Məhkəmə prosesləri. Adi fəaliyyət gedişində Agentlik müəyyən məhkəmə proseslərinə cəlb oluna bilər. 
Rəhbərlik yekun qərardan sonra Agentliyin maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilən heç bir 
məhkəmə icraatı və ya digər iddiaların mövcud olmadığını hesab edir. Rəhbərlik məhkəmə prosesləri 
ilə bağlı hər hansı əhəmiyyətli zərərin yaranması ehtimal olunmadığına görə 31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə maliyyə hesabatlarında hər hansı ehtiyat yaradılmamışdır (31 dekabr 2020: hər hansı ehtiyat 
yaradılmamışdır).

Kapital məsrəfləri ilə bağlı öhdəliklər. Hesabat dövrünün sonuna Agentliyin kapital məsrəfləri ilə bağlı 
əhəmiyyətli öhdəlikləri olmamışdır.

Zəmanətlər. Zəmanətlər qarşı tərəfin öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi halda, Agentliyin ödənişlər 
aparması üçün geri çağrıla bilməyən öhdəlikləri əks etdirir. 31 dekabr 2021 və 31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə Agentlik tərəfindən heç bir zəmanət verilməmişdir.

17 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi

Agentlik daxilində risklərin idarə edilməsi funksiyası maliyyə riskləri, əməliyyat və hüquqi risklər ilə 
əlaqədar həyata keçirilir. Maliyyə risklərinə bazar riski (o cümlədən valyuta riski, faiz dərəcəsi riski və 
digər qiymət riskləri), kredit riski və likvidlik riski daxildir. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi funksiyasının 
əsas məqsədi risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu limitlərə riayət edilməsidir. Əməliyyat və hüquqi 
risklərin idarə edilməsində məqsəd bu risklərin azaldılması üçün nəzərdə tutulan daxili qayda və 
prosedurlara müvafiq qaydada riayət edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.

Kredit riski. Qarşı tərəf borcunu müəyyən edilmiş ödəmə müddətində tam ödəyə bilmədikdə, Agentlik 
kredit riskinə məruz qalır. Adətən balans hesabatında maliyyə aktivlərinin balans dəyəri Agentliyin məruz 
qaldığı kredit riskinin maksimum miqdarını əks etdirir. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv və 
öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi əhəmiyyət kəsb etmir. Agentliyin kredit riskinin konsentrasiyasına məruz 
qalan maliyyə alətləri əsasən borc qiymətli kağızlara investisiyalar, verilmiş borclar və pul vəsaitləri və 
onların ekvivalentlərindən ibarətdir.

Aktivlərin növləri üzrə Agentliyin məruz qaldığı kredit riskinin maksimal səviyyəsi aşağıda əks etdirilir:

Azərbaycan manatı ilə________________________________________________ 2021______________2020

-Banklardakı cari hesab qalıqları (Qeyd 10) 268,428,988 134,876,524
-Borc qiymətli kağızlara investisiyalar (Qeyd 9) 201,568,137 109,891,301
-Verilmiş borclar (Qeyd 11) 49,227,049 106,753,005

Cəmi kredit riskinin maksimal səviyyəsi 519,224,174 351,520,830

Maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətini qiymətləndirərkən Agentlik qarşı tərəfin xarakterini, onun ödəniş 
qabiliyyətinin olmaması haqqında keçmiş dövrün məlumatlarını və kredit keyfiyyətini qiymətləndirmək 
üçün istifadə edilə bilən digər məlumatları nəzərə alır.
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17 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı)

Kredit riskinin təsnifatı sistemi. Kredit riskinin qiymətləndirilməsi və kredit riskinin səviyyəsinə görə 
maliyyə alətlərinin təsnifləşdirilməsi məqsədilə Agentlik kənar beynəlxalq reytinq agentliklərinin 
müəyyən etdiyi risk səviyyələrindən (Standard & Poor's [S&P], Fitch, Moody's) istifadə edir. Kənar kredit 
reytinqləri və müəyyən edilmiş defolt ehtimalları üzrə intervallar aşağıdakı cədvəldə göstərilir

Vahid şkala üzrə kredit riskinin 
səviyyəsi

Kənar beynəlxalq reytinq agentliklərinin Defolt ehtimalı üzrə 
müvafiq reytinqləri (S&P)müvafiq interval

Ən yüksək dərəcə
Yüksək dərəcə
Orta dərəcə
Xüsusi monitorinq tələb edir 
Defolt

Reytinqi AAA-dan A+ dək
Reytinqi BBB+dan B+ dək
Reytinqi B, B-
Reytinqi CCC+ dən CC- dək
Reytinqi C, D-l, D-ll

0,01%-0,5% 
0,51%-3%

3% - 10% 
10% -99,9%, 

100%,

Vahid şkala üzrə kredit riskinin hər bir səviyyəsi üçün müəyyən ödəmə qabiliyyəti dərəcələri təyin 
olunur:

• Ən yüksək dərəcə - aşağı kredit riski olan yüksək keyfiyyətli aktivlər;

• Yüksək dərəcə - orta kredit riski olan kifayət qədər keyfiyyətli aktivlər;

• Orta dərəcə - qənaətbəxş kredit riski olan orta keyfiyyətli aktivlər;
• Xüsusi monitorinq tələb edir - daha ətraflı monitorinq və bərpaedici idarəetmə tələb edən 

kreditləşdirmə mexanizmləri; və
• Defolt - defolt hadisəsi baş vermiş kreditləşdirmə mexanizmləri.

Kontragentlərə kənar reytinqlər S&P, Moody's və Fitch kimi müstəqil beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən təyin edilir. Bu reytinqlər ictimaiyyətə açıqdır. Həmin reytinqlər və defolt ehtimalları üzrə 
müvafiq intervallar aşağıdakı maliyyə alətlərinə tətbiq edilir: pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri və 
borc qiymətli kağızlara investisiyalar.

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Agentlik pul vəsaitlərini Azərbaycan Respublikasının tanınmış 
maliyyə təşkilatlarında saxlayır. Agentliyin pul vəsaitləri müstəqil kommersiya bankı olan “Kapital Bank” 
ASC-də yerləşdirilib. Agentlik həmin bankın statusuna mütəmadi olaraq nəzarət edir.

Borc qiymətli kağızlara investisiyalar. Agentlik səhmləri dövlətə məxsus olan və Agentliyin 
nəzarətində olan “MİDA” MMC-dən korporativ istiqrazlar satın almışdır.

GKZ-nin qiymətləndirilməsi. GKZ gələcək pul axınlarındakı azalmaların ehtimal ilə ölçülmüş cari 
dəyərinin qiymətləndirilməsidir (yəni, müəyyən müddət ərzində çəki qismində müvafiq defolt riskləri 
istifadə olunmaqla kredit zərərlərinin orta çəkisidir). GKZ-nin qiymətləndirilməsi obyektiv olub, mümkün 
nəticələrin miqyasını qiymətləndirməklə müəyyən edilir. GKZ-nin qiymətləndirilməsi Agentlik tərəfindən 
istifadə olunan dörd parametr əsasında həyata keçirilir: defolt ehtimalı (“PD”), defolta məruz qalan dəyər 
(“EAD”), defolt baş verəcəyi halda itirilməsi gözlənilən məbləğ (“LGD") və diskont dərəcəsi (“DR”). 
Hazırkı maliyyə hesabatlarında tanınmış GKZ səviyyəsi ilkin tanınmadan sonra borcalanın kredit 
riskinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsindən asılıdır. Bu yanaşma gözlənilən kredit zərərlərinin 
qiymətləndirilməsi üçün üç mərhələli modelə əsaslanır. 1-ci Mərhələ - ilkin tanınma zamanı 
dəyərsizləşməmiş və həmin vaxtdan kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artmamış maliyyə aktivləri üzrə 
12 aylıq GKZ əsasında dəyərsizləşmə ehtiyatı tanınır. İlkin tanınma vaxtından etibarən kredit riski 
əhəmiyyətli dərəcədə artmış, lakin hələ dəyərsizləşmiş maliyyə aləti 2-ci Mərhələyə köçürülür və 
dəyərsizləşmə ehtiyatı bütöv müddət üçün gözlənilən kredit zərərləri əsasında tanınır. Maliyyə aləti 
dəyərsizləşdikdə 3-cü Mərhələyə köçürülür və dəyərsizləşmə ehtiyatı bütöv müddət üçün gözlənilən 
kredit zərərləri əsasında tanınır. Aktivin 3-cü Mərhələyə köçürülməsi nəticəsində Agentlik faiz gəlirini 
ümumi balans dəyəri əsasında tanımağı dayandırır və faiz gəlirini hesablayarkən gözlənilən kredit 
zərərləri çıxılmaqla, balans dəyərinə aktivin effektiv faiz dərəcəsini tətbiq edir.

Kredit riskinin əhəmiyyətli dərəcədə artması meyarı artıq yerinə yetirilmədikdə, maliyyə aləti 1-ci 
Mərhələyə geri köçürülür. Əgər kredit qalığı kredit riskinin əhəmiyyətli artması nəticəsində 2-ci 
Mərhələyə köçürülmüşdürsə, Agentlik həmin kredit riskinin aktuallığının saxlanması və ya 
dəyişməsindən əmin olmaq üçün ona nəzarət edir.



Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər

17 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı)

GKZ-nin qiymətləndirilməsi üçün Agentlik üç yanaşma tətbiq edir: (i) fərdi qaydada qiymətləndirmə; (ii) 
portfel əsasında qiymətləndirmə: daxili reytinqlər fərdi qaydada qiymətləndirilir, lakin eyni kredit riski 
reytinqləri və eyni kredit portfeli seqmentləri üçün GKZ-nin hesablanması prosesində eyni kredit riski 
parametrləri (məsələn, PD, LGD) tətbiq edilir; və (iii) xarici reytinqlər əsasında qiymətləndirmə.

İstiqrazlar, pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin dəyərində əhəmiyyətli dəyərsizləşmə əlaməti 
olmadığına görə Agentlik 12 aylıq GKZ modelini (1-ci Mərhələ) seçmişdir. "12 aylıq GKZ" modeli 
hesabat dövründən sonra 12 ay ərzində maliyyə aləti üzrə mümkün defolt hadisələrinin baş verməsi 
nəticəsində yaranan bütöv müddət üçün gözlənilən kredit zərərlərinin bir hissəsini əks etdirir.

Agentlik EAD-nin müəyyən edilməsinə fərdi qaydada yanaşmışdır və investisiyalar və banklardakı cari 
hesab qalıqlarının ümumi məbləğini əsas götürmüşdür.

Kənar reytinqlər əsasında qiymətləndirmə prinsipləri. Bəzi maliyyə alətləri üzrə beynəlxalq reytinq 
agentlikləri (Moody’s) tərəfindən dərc edilmiş kredit reytinqləri mövcuddur ki, bu da defolt və bərpa 
statistikası əsasında PD və LGD kimi kredit riski parametrlərini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. 
Bu yanaşma “MİDA” MMC (dövlət müəssisəsi) tərəfindən buraxılmış korporativ istiqrazlara və “Kapital 
Bank” ASC-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə tətbiq edilir.

Bazar riski. Agentlik bazarda ümumi və spesifik dəyişikliklər riskinə məruz qalan valyuta və faiz 
dərəcəsi üzrə açıq mövqelərdən yaranan bazar risklərinə məruz qalır. Rəhbərlik qəbul edilə bilən 
risklərin səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə mütəmadi olaraq nəzarət edir. Buna 
baxmayaraq, belə yanaşmadan istifadə edilməsi bazarda daha əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyi 
halda, müəyyən edilmiş limitlərdən artıq zərərlərin yaranmasının qarşısını almır.

Valyuta riski. Valyuta riski xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə alətinin 
dəyərinin dəyişməsi riskidir. 31 dekabr 2021 və 31 dekabr 2020-ci il tarixinə Agentlik xarici valyutada 
maliyyə aktivləri və öhdəliklərinə malik olmadığına görə valyuta riskinə məruz qalmamışdır.

Faiz dərəcəsi riski. Agentlik bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul 
vəsaitlərinin hərəkətinə təsiri ilə əlaqədar riskə məruz qalır. Aşağıdakı cədvəldə Agentliyin məruz qaldığı 
faiz dərəcəsi riski üzrə ümumi təhlil əks olunur. Cədvəldə Agentliyin cəmi maliyyə aktiv və öhdəlikləri 
müqavilə üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi tarixlərinə və ya ödəmə müddətlərinə görə (bu tarixlərdən 
hansı daha tez baş verərsə) təsnifləşdirilir.

Azərbaycan manatı ilə

Tələb 
edilənədək 

və 1 aydan az

1 - 6 ay 6-12 ay 1 ildən 
çox

Cəmi

31 dekabr 2021
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri

317,690,203
(74,231) (24,867,857) (24,856,785)

201,533,971 519,224,173
(49,798,874)

31 dekabr 2021-ci il tarixinə faiz 
dərəcəsi üzrə xalis həssaslıq 
kəsiri 317,615,972 (24,867,857) (24,856,785) 201,533,971 469,425,299

31 dekabr 2020
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri

241,897,029
(75,961) (8,749,266) (8,705,795)

109,623,801 351,520,830 
(17,531,022)

31 dekabr 2020-ci il tarixinə faiz 
dərəcəsi üzrə xalis həssaslıq 
kəsiri 241,821,068 (8,749,266) (8,705,795) 109,623,801 333,989,808

Hesabat tarixində Agentliyin faiz hesablanan maliyyə alətləri üzrə faiz dərəcəsi profilinə yalnız sabit 
faizli korporativ istiqrazlar daxildir. Agentlik faiz dərəcəsi riskinin dəyişməsi ilə bağlı əhəmiyyətli riskə 
məruz qalmır.

Likvidlik riski. Likvidlik riski maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zamanı müəssisənin çətinliklərlə 
üzləşdiyi riskdir. Agentlik mövcud olan pul vəsaitlərindən gündəlik istifadə ehtiyacı ilə əlaqədar olaraq 
risklə qarşılaşır. Rəhbərlik hər ay Agentliyin pul vəsaitlərinin hərəkətləri üzrə proqnozlara nəzarət edir.
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17 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı)

Agentlik əsasən kapital vəsaitlərindən ibarət olan davamlı maliyyələşdirmə bazasının saxlanmasına 
çalışır. Agentliyin likvidlik portfeli pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərindən və borc qiymətli kağızlara 
investisiyalardan ibarətdir.

Aşağıdakı cədvəllərdə 31 dekabr 2021 və 31 dekabr 2020-ci il tarixinə öhdəliklər müqavilə üzrə ödəmə 
müddətlərinə görə təsnifləşdirilir. Cədvəldə göstərilən məbləğlərə müqavilə üzrə diskontlaşdırılmamış 
pul vəsaitlərinin hərəkəti daxildir. Ödənilməli məbləğ sabit olmadığı hallarda, cədvəldə göstərilən 
məbləğlər hesabat dövrünün sonuna mövcud olan şərtlərə istinadən müəyyən edilir.

31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə 
göstərilir:

Azərbaycan manatı ilə
Tələb edilənədək 1 - 3 ay 

və 1 aydan az
3-12 ay Cəmi

Öhdəliklər
İcarə öhdəlikləri
Ticarət və digər kreditor borclar

3,691 7,381 18,453 29,525
70,540 12,424,702 37,274,106 49,769,349

Əsas məbləğ və faiz üzrə gələcək 
ödənişlər daxil olmaqla, cəmi 
gələcək ödənişlər 74,231 12,432,083 37,292,559 49,798,874

31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə 
göstərilir:

Tələb edilənədək 1 - 3 ay 3-12 ay Cəmi
Azərbaycan manatı ilə və 1 aydan az

Öhdəliklər
İcarə öhdəlikləri
Ticarət və digər kreditor borclar

14,490 28,980 72,451 115,922
17,292,158 4,338,407 13,015,222 34,645,788

Əsas məbləğ və faiz üzrə gələcək 
ödənişlər daxil olmaqla, cəmi 
gələcək ödənişlər 17,306,648 4,367,388 13,087,673 34,761,709

18 Kapitalın idarə olunması

Kapitalın idarə olunmasında Agentliyin məqsədi fəaliyyətin fasiləsizliyini təmin etməklə səhmdarlar üçün 
müvafiq gəlirlilik səviyyəsini təmin etmək, digər tərəflərin maraqlarını qorumaq və kapital xərclərini 
azaltmağa imkan verən optimal kapital strukturunu saxlamaqdır. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə Agentliyin 
idarə etdiyi kapitalın məbləği 485,734,984 AZN (2020: 344,075,945 AZN) təşkil etmişdir. Agentliyin 
idarə olunan kapital ilə bağlı xüsusi normativlərə riayət etməsi tələb olunmur.

19 Ədalətli dəyər haqqında açıqlamalar

Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi nəticələri aşağıda göstərildiyi kimi ədalətli dəyər iyerarxiyasının 
səviyyələrinə görə təhlil edilir: (i) 1-ci səviyyəyə oxşar aktiv və öhdəliklər üçün fəal bazarlarda kotirovka 
olunan qiymətlərlə qiymətləndirmələr (təshih edilməmiş) (ii) 2-ci səviyyəyə aktiv və ya öhdəlik üçün 
birbaşa (yəni, qiymətlər) və ya dolayısı ilə (yəni, qiymətlərdən yaranan) müşahidə edilə bilən ilkin 
əhəmiyyətli məlumatların istifadə edildiyi qiymətləndirmə üsulları vasitəsilə əldə edilən 
qiymətləndirmələr və (iii) 3-cü səviyyəyə müşahidə edilən bazar məlumatlarına əsaslanmayan 
qiymətləndirmələr (müşahidə edilməyən ilkin məlumatlar) daxildir. Maliyyə alətlərini ədalətli dəyərlə 
qiymətləndirmə iyerarxiyalarına bölmək üçün rəhbərlik peşəkar mülahizələr irəli sürür. Ədalətli dəyərlə 
qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə düzəlişlər tələb edən müşahidə edilə bilən məlumatlardan 
istifadə edildikdə, bu qiymətləndirmə 3-cü Səviyyəyə aid edilir. İstifadə edilən məlumatların 
əhəmiyyətliliyi bütövlükdə ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi ilə ölçülür.
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19 Ədalətli dəyər haqqında açıqlamalar (davamı)

Ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməyən, lakin ədalətli dəyəri açıqlanan aktiv və öhdəliklər

Agentliyin ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməyən, lakin ədalətli dəyəri açıqlanan aktiv və öhdəliklərinin 
balans dəyəri təxminən onların ədalətli dəyərinə bərabərdir. Maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyəri 
müqavilə üzrə daxil olacaq pul vəsaitlərini analoji maliyyə alətləri üzrə Agentliyə məlum olan cari bazar 
dərəcəsi ilə diskont etməklə təxmin edilir.

20 Maliyyə alətlərinin qiymətləndirmə kateqoriyaları üzrə təqdim edilməsi

MHBS 9 “Maliyyə alətləri” standartına uyğun olaraq, Agentlik maliyyə aktivlərini aşağıdakı 
kateqoriyalara təsnifləşdirir: (a) FVTPL kateqoriyasında qiymətləndirilən maliyyə aktivləri; (b) FVOCI 
kateqoriyasında qiymətləndirilən borc alətləri; (c) FVOCI kateqoriyasında qiymətləndirilən pay alətləri 
və (d) amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən maliyyə aktivləri. FVTPL kateqoriyasında qiymətləndirilən 
maliyyə aktivləri iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) FVTPL kateqoriyasında məcburi qaydada 
qiymətləndirilən aktivlər və (ii) ilkin tanınma zamanı həmin kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər.

31 dekabr 2021 və 31 dekabr 2020-ci II tarixlərinə verilmiş borclar istisna olmaqla, Agentliyin bütün 
maliyyə aktiv və öhdəlikləri amortizasiya olunmuş dəyərlə qeydə alınmışdır.

21 Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr

COVID-19 pandemiyası. Koronavirus (COVID-19) son zamanlar aşkar edilmiş və qısa müddətdə 
epidemiyadan qlobal pandemiyaya çevrilmiş yoluxucu xəstəlikdir. İnsanlar arasında koronavirusa 
yoluxma hallarının eksponensial artımla epidemiyalara səbəb olduğu bir çox ölkələrdə hökumətlər 
infeksiyanın yayılmasını yavaşlatmaq və digər nəzarət tədbirlərini tətbiq etmək məqsədilə əhali 
arasında fiziki (sosial) məsafə qaydaları və hərəkət məhdudiyyətləri tətbiq edib. Fiziki (sosial) məsafə 
qaydaları və hərəkət məhdudiyyətləri insanlar arasında təması məhdudlaşdırmaqla, COVID-19 
infeksiyasının yayılmasını potensial olaraq yavaşlatmışdır. Bununla belə, bu tədbirlər fərdlərə, əhaliyə 
və cəmiyyətə ciddi mənfi təsir göstərərək, sosial-iqtisadi həyatı demək olar ki, dayandırıb.

COVID-19 pandemiyası və onun bazarlara təsiri bütün dünyada istehlakçılar, bizneslər və cəmiyyət 
üçün geniş narahatlıq və iqtisadi çətinlik yaratmışdır. Bundan əlavə, böhranın müddəti və ciddiliyi ilə 
bağlı qeyri-müəyyənlik vəziyyətin necə bərpa ediləcəyini proqnozlaşdırmağı çətinləşdirib.

Eyni zamanda, Azərbaycanda virusun yayılma dinamikasında müəyyən sabitlik nəzərə alınaraq, 
hökumət 18 yanvar 2021-ci il tarixindən xüsusi karantin rejimi ilə bağlı məhdudiyyətlərin bir qismini 
yumşaltmışdır.

Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiqləndiyi tarixə hesabat dövründən sonra COVID-19 ilə əlaqədar baş 
vermiş hadisələr Agentliyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmiş və Agentliyin fəaliyyətində fasilə 
yaranmamışdır. Rəhbərlik yuxarıda qeyd olunan hadisələrin Agentliyin maliyyə hesabatlarına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsirini gözləmir.

Rəhbərlik bu vəziyyəti 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarında aktiv və öhdəliklərin 
qiymətləndirilməsinə təsir göstərməyən düzəliş edilməsini tələb etməyən hesabat tarixindən sonrakı 
hadisə hesab edir. Azərbaycan hökuməti dünyada və Azərbaycanda COVID-19 virusu ilə bağlı hazırkı 
sanitar-epidemioloji vəziyyətin davamlı olaraq monitorinqini aparır və ölkədə xüsusi karantin rejiminin 
müddətinin 1 sentyabr 2022-ci il tarixinədək uzadılmasına qərar verilmişdir. Hazırkı maliyyə 
hesabatlarının imzalandığı tarixə hesabat dövründən sonra COVID-19 ilə əlaqəli baş verən hadisələr 
Agentliyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməmiş və Agentliyin fəaliyyətində fasilələr yaranmamışdır. 
Rəhbərlik yuxarıda qeyd olunan şəraitin Agentliyin maliyyə hesabatlarına mənfi təsirini gözləmir.

Kapitalın adekvatlıq əmsalları hazırkı maliyyə hesabatlarının təsiqləndiyi tarixə prudensial 
normativlərdən daha yüksək səviyyədə saxlanılmışdır. Həssaslıq təhlili göstərir ki, mövcud kapital 
ehtiyatları biznesin inkişafını təmin etməyə imkan verir.
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21 Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr (davamı)

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına olan ehtiyaclarını ödəmək üçün çoxmənzilli binaların tikilməsini və zəruri 
infrastrukturun yaradılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
10 fevral 3143 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən 70,000,000 AZN məbləğində 
vəsait ayrılmışdır.

Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı sanksiyaların təsiri. 2022-ci ilin fevral ayından başlayaraq 
Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna arasında münaqişə səbəbindən əksər qərb ölkələri tərəfindən Rusiya 
Federasiyasına qarşı çoxsaylı sanksiyalar tətbiq edilmişir. Bu sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatına 
müəyyən mənfi təsiri gözlənilir. Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiqləndiyi tarixə Agentlik Rusiya 
bazarlarındakı əməliyyatlar üzrə əhəmiyyətli riskə məruz qalmamışdır. Agentliyin rəhbərliyi mövcud 
mühitdəki iqtisadi vəziyyəti diqqətlə izləyir və müvafiq riskləri idarə etmək üçün qabaqlayıcı tədbirlər 
görür.
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