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Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Mənfəət və Zərər Hesabatı
30 iyun 2008-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

30 iyun 2007-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

140,696
(47,957)

84,158
(26,922)

92,739

57,236

(658)
(31,716)

764
(12,750)

60,365

45,250

48,036
(9,168)
17,652

31,509
(4,357)
10,499

(2,183)
9,304
(1,008)

(1,044)
3,880
(806)

(4,649)
(1,073)
119
(47,226)
6

(683)
(882)
126
(40,101)
13

70,175
(17,551)

43,404
(11,575)

Dövr üzrә mәnfәәt

52,624

31,829

Mәnfәәt aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:
Bankın sәhmdarlarına düşәn hissә
Azlığın payı

52,541
83

31,860
(31)

Dövr üzrә mәnfәәt

52,624

31,829

0.11

0.09

Min Azərbaycan Manatı ilə
Faiz gәlirlәri
Faiz xәrclәri
Xalis faiz gәlirlәri
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә
(ehtiyatın yaradılması)/ehtiyatın qaytarılması
Kreditlәr üzrә ehtimal olunan zәrәr üçün ehtiyat

Qeyd
22
22

7
8

Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gәlirlәri
Haqq vә komissiya gәlirlәri
Haqq vә komissiya xәrclәri
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә gәlir – zәrәr çıxılmaqla
Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә zәrәr –
gәlir çıxılmaqla
Brutto sığorta mükafatları
Tәkrar sığortaya verilmiş risklәr üzrә mükafatlar
Qazanılmamış mükafatlar üzrә ehtiyatın artması, tәkrar
sığorta çıxılmaqla
Baş vermiş xalis iddialar
Digәr gәlirlәr
İnzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri
Assosiasiya olunmuş müәssisәlәrin mәnfәәtindә pay

23
23

24
10

Vergidәn әvvәlki mәnfәәt
Mәnfәәt vergisi xәrci

İl әrzindә Bankın sәhmdarlarına düşәn mәnfәәt üçün sәhm
üzrә mәnfәәt, әsas vә sulandırılmış
(bir sәhm üzrә AZN ilә)

25

5-39-cu sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarının tәrkib hissәsidir
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Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Səhmdar Kapitalında Dəyişikliklər Hesabatı

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

1 yanvar 2007-ci il tarixinә qalıq

Bankın sәhmdarlarına/iştirakçılarına aid olan hissә
Binalar üzrә
Xarici
yenidәn
valyutanın
BölüşNizamqiymәtlәnçevrilmәsi
dürülnamә
dirmә üzrә mәcmu
mәmiş
kapitalı
ehtiyatı
ehtiyat
mәnfәәt
Cәmi

Azlığın
payı

Cәmi
sәhmdar
kapitalı

59,319

17,444

1,435

61,512

139,710

1,528

141,238

-

18,734

-

-

18,734

-

18,734

-

(205)
(4,121)
-

455

205
-

(4,121)
455

11

(4,121)
466

Birbaşa olaraq kapitalda qeydә
alınan xalis mәnfәәt

-

14,408

455

205

15,068

11

15,079

Dövr üzrә mәnfәәt

-

-

-

31,860

31,860

(31)

31,829

Dövr üzrә cәmi mәnfәәt

-

14,408

455

32,065

46,928

(20)

46,908

22,828
-

-

-

(7,512)

22,828
(7,512)

-

82,147

31,852

1,890

86,065

201,954

1,508

203,462

Binalar vә avadanlıqlar
- Realizasiya olunmuş yenidәn
qiymәtlәndirmә ehtiyatı
Kapitalda qeydә alınan mәnfәәt vergisi
Mәzәnnә fәrqlәri

-

(2,204)
(1,671)
-

487

2,204
-

53

(1,671)
540

Birbaşa olaraq kapitalda qeydә
alınan xalis mәnfәәt

-

(3,875)

487

2,204

(1,184)

53

(1,131)

Dövr üzrә mәnfәәt

-

-

42,672

42,672

(10)

42,662

Dövr üzrә cәmi mәnfәәt

-

487

44,876

41,488

43

41,531

Binalar vә avadanlıqlar
- Yenidәn qiymәtlәndirmә
- Realizasiya olunmuş yenidәn
qiymәtlәndirmә ehtiyatı
Kapitalda qeydә alınan mәnfәәt vergisi
Mәzәnnә fәrqlәri

Sәhm emissiyası
Elan edilmiş dividendlәr

26

30 iyun 2007-ci il tarixinә qalıq

Sәhm emissiyası
Elan edilmiş dividendlәr

(3,875)

(1,671)
487

-

22,828
(7,512)

17,853
-

-

-

(20,558)

17,853
(20,558)

-

100,000

27,977

2,377

110,383

240,737

1,551

242,288

-

11,537

-

-

11,537

-

11,537

-

(772)
(2,538)
-

363

772
-

(2,538)
363

167

(2,538)
530

Birbaşa olaraq kapitalda qeydә
alınan xalis mәnfәәt

-

8,227

363

772

9,362

167

9,529

Dövr üzrә mәnfәәt

-

-

-

52,541

52,541

83

52,624

Dövr üzrә cәmi mәnfәәt

-

8,227

363

53,313

61,903

250

62,153

-

-

-

(23,919)

(23,919)

-

(23,919)

100,000

36,204

2,740

139,777

278,721

1,801

280,522

26

31 dekabr 2007-ci il tarixinә qalıq
Binalar vә avadanlıqlar
- Yenidәn qiymәtlәndirmә
11
- Realizasiya olunmuş yenidәn
qiymәtlәndirmә ehtiyatı
Kapitalda qeydә alınan mәnfәәt vergisi
Mәzәnnә fәrqlәri

Elan edilmiş dividendlәr
30 iyun 2008-ci il tarixinә qalıq

26
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17,853
(20,558)

3

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatı

Min Azərbaycan Manatı ilə
Əmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axını
Alınmış faizlәr
Ödәnilmiş faizlәr
Alınmış haqq vә komissiyalar
Ödәnilmiş haqq vә komissiyalar
Alınmış xalis sığorta mükafatları
Ödәnilmiş tәkrar sığorta mükafatları
Xarici valyuta ilә әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirlәr
Əldә edilmiş digәr әmәliyyat gәlirlәri
İşçilәrә ödәnilmiş xәrclәr
Ödәnilmiş inzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi

Qeyd

30 iyun 2008- 30 iyun 2007-ci il
ci il tarixindә
tarixindә
tamamlanan tamamlanan altı
altı aylıq dövr
aylıq dövr
134,861
(40,198)
50,907
(9,168)
3,274
(1,008)
17,652
119
(17,330)
(22,100)
(16,904)

79,449
(25,976)
31,509
(4,357)
2,315
(806)
10,499
126
(13,783)
(18,496)
(10,383)

100,105

52,393

Əmәliyyat aktiv vә passivlәrindә dәyişikliklәr
Milli/Mәrkәzi banklarda yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlarda xalis
azalma/(artma)
Əlaqәli tәrәf adından yığılmış pul vәsaitlәri
Əlaqәli tәrәf adından ödәnilmiş pul vәsaitlәri
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrdә xalis azalma
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarda xalis artma
Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәrindә xalis artma
Digәr aktivlәrdә xalis (artma)/azalma
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrdә xalis artma/(azalma)
Müştәri hesablarında xalis artma
Digәr maliyyә vә sığorta passivlәrindә xalis artma
Digәr passivlәrdә xalis (azalma)/artma

9,480
539,714
(539,714)
35,099
(334,837)
(18,732)
(3,190)
151,933
209,661
5,709
(760)

(11,116)
25,353
(557,172)
(3,234)
876
(126,249)
245,345
29,535
3,605

Əmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan/(әmәliyyat fәaliyyәtinә
yönәlmiş) xalis pul vәsaitlәri

154,468

(340,664)

İnvestisiya fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axını
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının alınması
Binalar vә avadanlıqların alınması
Qeyri-maddi aktivlәrin alınması

(24,487)
(644)

(12,837)
(11,806)
(448)

İnvestisiya fәaliyyәtinә yönәlmiş xalis pul vәsaitlәri

(25,131)

(25,091)

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axını
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlarının geri ödәnilmәsi
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәrdәn daxilolmalar
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәrin geri ödәnilmәsi
Subordinasiyalı borc öhdәliklәrindәn daxilolmalar
Adi sәhmlәrin emissiyası
Ödәnilmiş dividendlәr

(690)
131,470
(48,622)
(23,979)

137,000
(1,243)
86,598
22,828
(10,087)

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri

58,179

235,097

Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinә tәsiri

(5,276)

(1,235)

23

Əmәliyyat aktiv vә passivlәrindә dәyişikliklәrdәn әvvәl әmәliyyat
fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәrinin axını

26

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrindә xalis artma
Dövrün әvvәlinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

6

182,240
179,704

(131,893)
457,382

Dövrün sonuna pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

6

361,944

325,489
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Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
30 iyun 2008-ci il tarixinə Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Maliyyə Məlumatları üzrə Qeydlər
1

Giriş

Hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatları 30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq
dövr üzrә BMS 34 “Aralıq Maliyyә Hesabatları” Standartına uyğun olaraq Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı (“Bank”) vә
onun törәmә müәssisәlәri (“birlikdә “Qrup” adlandırılacaq) üçün hazırlanmışdır.
Əsas fəaliyyət növləri. Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı 1991-ci ildә tamamilә dövlәtә mәxsus olan bank kimi tәsis
olunmuş vә Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrir. 28 oktyabr 1992-ci il tarixindә Bank sәhmdar kommersiya
bankına çevrilmiş vә Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi Bankın әsas sәhmdarı olmuşdur. 30 iyun 2008-ci il
tarixindә Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi Bankın ümumi ödәnilmiş nizamnamә kapitalının 50.20%
hissәsinә (31 dekabr 2007: 50.20%) sahib olmuşdur. 21 saylı Qeydә baxın.
Bank, Azәrbaycan Respublikasında kommersiya bank xidmәtlәri göstәrmәk mәqsәdilә qeydiyyatdan keçmiş vә
Azәrbaycan Respublikası Milli Bankı (“ARMB”) tәrәfindәn verilmiş 30 dekabr 1992-ci il tarixli ümumi bank lisenziyası
әsasında fәaliyyәt göstәrir. Bankın nizamnamә kapitalındakı dövlәtә mәxsus payın özәllәşdirilmәsi haqqında 1 mart
2005-ci il tarixli Prezident Fәrmanı qüvvәyә minmişdir. Hәmin Fәrmana әsasәn hökumәt Bankın nizamnamә
kapitalında dövlәtә mәxsus payın hissәlәrә bölünüb özәllәşdirilmәsi vә ya açıq bazarda, elәcә dә beynәlxalq maliyyә
bazarlarında әlavә sәhm emissiyası yolu ilә Bankın nizamnamә kapitalında dövlәtә mәxsus olan payını tәdricәn
azaldacaqdır.
Bank 29 dekabr 2006-cı il tarixli “Əmanәtlәrin sığortalanması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununda
nәzәrdә tutulan әmanәtlәrin sığortalanması üzrә dövlәt proqramında iştirak edir. Əmanәtlәrin Sığortalanması Fondu
hәr bir әmanәt üzrә aşağıdakı qaydada 100% kompensasiya ödәnilmәsinә zәmanәt verir:
-

1 yanvar 2008-ci ildәn 1 yanvar 2010-cu ilәdәk – 6,000 AZN-dәn çox olmayaraq;
1 yanvar 2010-cu ildәn başlayaraq – 8,000 AZN-dәn çox olmayaraq.

Azәrbaycan Respublikasında müvafiq limitlәrdәn yuxarı olan mәblәğlәr sığortalanmır.
Bankın 36 filialı vardır (31 dekabr 2007: 36 filial). 30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun 1,665 işçisi vardır (31 dekabr
2007: 1,655 işçi). Bu işçilәrdәn 1,306 nәfәri Bankda; 119 nәfәri Beynәlxalq Sığorta Şirkәtindә; 72 nәfәri Azәrikard
MMC-dә, 150 nәfәri 100% Qrupa mәxsus olan Rusiya Federasiyasındakı törәmә müәssisәdә vә 18 nәfәri ABBGürcüstanda çalışır (31 dekabr 2007: 1,327 nәfәr Bankda; 99 nәfәr Beynәlxalq Sığorta Şirkәtindә; 65 nәfәr Azәrikard
MMC-dә, 147 nәfәr 100% Qrupa mәxsus olan Rusiya Federasiyasındakı törәmә müәssisәdә vә 17 nәfәr ABBGürcüstanda çalışmışdır).
24 yanvar 2002-ci il tarixindә sәhmlәri 100% Qrupa mәxsus olan törәmә müәssisә - Azәrbaycan Beynәlxalq BankıMoskva (“ABB-Moskva”), Rusiya Federasiyasında, Moskva şәhәrindә qeydiyyatdan keçmişdir. ABB-Moskvanın
nizamnamә kapitalı 10,000,000 Avro tәşkil edir. ABB-Moskva, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt kimi fәaliyyәt göstәrәn
kommersiya bankıdır. ABB-Moskva, 25 yanvar 2002-ci il tarixindә Rusiya Federasiyası Mәrkәzi Bankı (“RFMB”)
tәrәfindәn verilmiş lisenziya әsasında fәaliyyәt göstәrmәyә başlamışdır. Hәmin lisenziyaya әsasәn ABB-Moskva
hüquqi şәxslәrlә Rus rublu vә xarici valyutalarda bank әmәliyyatları aparmaq imkanı әldә etmişdir. Qeydiyyata
alındıqdan sonra ilk iki il әrzindә Rusiyanın yerli qanunvericilik tәlәblәrinә görә ABB-Moskvanın fiziki şәxslәrdәn
depozitlәr cәlb etmәsinә mәhdudiyyәt qoyulmuşdur. 1 dekabr 2004-cü il tarixindә ABB-Moskva fiziki şәxslәrә tam
hәcmli bank xidmәtlәri göstәrmәk üçün RFMB-dәn lisenziya almışdır. ABB-Moskvanın әsas fәaliyyәti kommersiya
bank xidmәtlәrindәn ibarәtdir. ABB-Moskva 2 dekabr 2004-cü il tarixdәn Rusiya Federasiyası Əmanәtlәrin
Sığortalanması Agentliyinin üzvlüyünә qәbul olunmuşdur. ABB-Moskvanın hüquqi ünvanı: Rusiya Federasiyası,
Moskva, 105,062, Tverskaya küç, 6, bina 2. ABB-Moskvanın 28 may 2003-cü il tarixindә Sankt-Peterburqda vә 25
avqust 2005-ci il tarixindә Yekaterinburqda filialları açılmışdır. Qrupun Müşahidә Şurasının 30 dekabr 2006-cı il tarixli
qәrarına әsasәn ABB-Moskvanın nizamnamә kapitalı 31 dekabr 2007-ci il tarixindә tamamlanan il әrzindә 4 milyon
Avrodan 14 milyon Avroyadәk artırılmışdır.
5 fevral 2002-ci il tarixindә sәhmlәri bütünlüklә Qrupa mәxsus olan törәmә müәssisә – Beynәlxalq Sığorta Şirkәti
(“Törәmә Sığorta müәssisәsi”) Azәrbaycan Respublikası Ədliyyә Nazirliyindә dövlәt qeydiyyatına alınmışdır. Törәmә
Sığorta müәssisәsi Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn verilmiş 1 aprel 2002-ci il tarixli sığorta
lisenziyasına vә hәmin lisenziyaya 16 avqust 2002-ci il tarixli әlavәyә әsasәn fәaliyyәt göstәrir. Törәmә sığorta
müәssisәsinin tәklif etdiyi xidmәtlәrә tibbi sığorta, nәqliyyat vasitәlәrinin sığortası, gәmi sahiblәrinin mәsuliyyәtinin
sığortası, gәmilәrin sığortası, әmlak, bәdbәxt hadisәlәrin sığortası, hәyat, fәrdi qәza sığortası, bank risklәrinin
sığortası vә tәkrar sığorta daxildir. 2004-cü ildә törәmә sığorta müәssisәsi, yanğından icbari sığorta vә öhdәliklәrin
yerinә yetirilmәmәsinә görә mәsuliyyәtin sığortası üçün әlavә lisenziyalar almışdır. Törәmә sığorta müәssisәsinin
hüquqi ünvanı: Azәrbaycan Respublikası, Bakı, AZ1009, C. Cabbarlı küç, 46.
Sәhmlәri 100% Banka mәxsus olan Azәrikard MMC 3 may 1996-cı il tarixindә mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt kimi
yaradılmışdır. Azәrikard MMC Azәrbaycan Respublikası Ədliyyә Nazirliyindә 4 iyul 1996-cı il tarixindә dövlәt
qeydiyyatına alınmış vә 1997-ci ildәn fәaliyyәt göstәrmәyә başlamışdır. Azәrikard MMC, MasterCard vә Visa
International beynәlxalq ödәmә sistemlәrinin lisenziyaları әsasında Azәrbaycan Respublikasında plastik kartlarla
әmәliyyatlar üzrә klirinq vә prosessinq mәrkәzi kimi fәaliyyәt göstәrir.
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Giriş (davamı)

Azәrikard MMC hazırda Azәrbaycan Respublikasında plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә avtorizasiya vә klirinq
xidmәtlәri göstәrәn böyük şirkәtlәrdәn biridir. Azәrikard MMC-nin hüquqi ünvanı: Azәrbaycan Respublikası, AZ1005,
Bakı, Nizami küçәsi, 67.
“Azәrilizinq” törәmә müәssisәsi 18 iyun 1999-cu il tarixindә Qrup tәrәfindәn tәsis edilmişdir. Şirkәtin nizamnamә
kapitalı 369 min AZN tәşkil edir. 29 iyul 2004-cü il tarixindә törәmә lizinq müәssisәsinin nizamnamә kapitalı Qrup
tәrәfindәn 331 min AZN mәblәğindә әlavә maliyyә qoyuluşu hesabına artırılmışdır. Nәticәdә, 30 iyun 2008-ci il
tarixinә törәmә lizinq müәssisәsinin nizamnamә kapitalı 700 min AZN (31 dekabr 2007: 700 min AZN) olmuşdur.
2006-cı ilin oktyabr ayında Qrup “Azәrilizinq” şirkәtinin nizamnamә kapitalındakı iştirak payının 52.4% hissәsinin
Qrupla әlaqәli tәrәf olmayan İngiltәrәnin lizinq şirkәtinә satılması barәdә müqavilә imzalamışdır. Bu müqavilәnin
şәrtlәri әlaqәli olmayan tәrәflәr arasında hәyata keçirilәn әmәliyyatların şәrtlәrinә uyğundur. 32 saylı Qeydә baxın. 14
iyun 2007-ci il tarixindә “Azәrilizinq” şirkәtinin yeni nizamnamәsi Azәrbaycan Respublikası Ədliyyә Nazirliyindә dövlәt
qeydiyyatından keçmişdir. Yeni nizamnamәdә şirkәtin sәhmdar strukturuna dәyişiklik edilmiş vә şirkәtin adı “Joint
Leasing” QSC-yә dәyişdirilmişdir.
16 noyabr 2006-cı il tarixindә sәhmlәri 75% Qrupa mәxsus olan Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı - Gürcüstan (“ABBGürcüstan”) Tiflis şәhәrindә qeydiyyatdan keçmişdir. ABB-Gürcüstanın nizamnamә kapitalı Azәrbaycanın
kommersiya bankı vә Gürcüstan Respublikasının rezident fiziki şәxsi tәrәfindәn bәrabәr şәkildә ödәnilmiş 3,000,000
Gürcü Larisi (GL) mәblәğindә azlığın payı ilә birlikdә 12,000,000 GL sәviyyәsindә elan edilmişdir. ABB-Gürcüstan
Gürcüstan Milli Bankı tәrәfindәn verilmiş 7 fevral 2007-ci il tarixli lisenziyaya әsasәn fәaliyyәt göstәrir. ABBGürcüstan Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şәhәri, Xetaqurova küçәsi 36 ünvanında yerlәşir. 32 saylı Qeydә baxın.
Qrupun hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarında әks etdirilәn törәmә, assosiasiya
olunmuş vә birgә müәssisәlәri haqqında әtraflı mәlumat 32 saylı Qeyddә açıqlanır.
Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi ölkə. Bankın hüquqi ünvanı aşağıdakı kimidir:
Azәrbaycan Respublikası
Bakı, AZ1005,
Nizami küçәsi 67
Əməliyyat valyutası. Hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarındakı mәblәğlәr min
Azәrbaycan Manatı ilә (“AZN”) әks olunmuşdur. Azәrbaycan Manatı (“AZN”) Azәrbaycan Respublikasının rәsmi
valyutasıdır.
30 iyun 2008-ci il tarixinә xarici valyuta qalıqlarının çevrilmәsindә istifadә olunan әsas valyuta mәzәnnәlәri: 1 ABŞ
dolları = AZN 0.8116 (31 dekabr 2007: 1 ABŞ dolları = AZN 0.8453).
2

Qrupun Əmәliyyat Mühiti

Azәrbaycan Respublikasında inkişaf etmәkdә olan bazar iqtisadiyyatına xas xüsusiyyәtlәr, o cümlәdәn milli
valyutanın bir çox xarici ölkәlәrdә praktiki cәhәtdәn sәrbәst dönәrli valyuta hesab edilmәmәsi vә nisbәtәn yüksәk
inflyasiya vә güclü iqtisadi artım müşahidә olunmaqdadır. Azәrbaycanın bank sektoru cәmiyyәtin bu sektora olan
inam sәviyyәsinin azalmasına vә iqtisadi şәraitin dәyişmәsinә hәssasdır vә müntәzәm olaraq likvidlik sәviyyәsinin
azalması halları ilә rastlaşa bilәr. Rәhbәrlik bank sektoruna tәsir göstәrә bilәcәk bütün tendensiyaları, elәcә dә
onların Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәtinә tәsirini (әgәr varsa) qabaqcadan proqnozlaşdırmaq
iqtidarında deyil.
Azәrbaycan Respublikasının vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyi müxtәlif şәrhlәrә vә tez-tez baş verә bilәn
dәyişikliklәrә mәruz qalır. Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn bankların üzlәşdiyi
çәtinliklәrә müflislәşmә vә iflas haqqında qanunverici bazanın tәkmillәşdirilmәsi zәrurәti, rәsmilәşdirilmiş qeydiyyat
vә girovun hesabına borcların ödәnilmәsi prosedurlarının çatışmazlığı, elәcә dә hüquqi vә fiskal sistemlә bağlı digәr
çatışmazlıqlar daxildir. Azәrbaycan Respublikasında iqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәri hökumәtin hәyata
keçirdiyi iqtisadi, maliyyә vә pul islahatlarının effektivliyindәn, elәcә dә vergi, hüquq, normativ vә siyasi sistemin
inkişafından xeyli dәrәcәdә asılıdır.
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Qrupun Əmәliyyat Mühiti (davamı)

Qlobal maliyyə bazarlarındakı son qeyri-sabitlik. 2007-ci ilin ortalarında yaranmış qlobal likvidlik böhranı kapital
bazarlarında maliyyәlәşdirmә sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә, bәzәn normal banklararası kredit dәrәcәlәrindәn daha
çox olmasına vә Azәrbaycanın bank sektorunda likvidlik sәviyyәsinin azalmasına sәbәb olmuşdur. Bu isә müştәrilәrә
verilmiş kreditlәr vә avansların sayının әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalmasına vә beynәlxalq tәşkilatlar vә digәr yerli
banklardan borc vәsaitlәrinin alınması mümkün olduqda maliyyәlәşdirmә xәrclәrinin artmasına gәtirib çıxarır. Qlobal
maliyyә bazarlarında baş verәn qeyri-müәyyәnliklәr hәmçinin Amerika Birlәşmiş Ştatları, Qәrbi Avropa vә Rusiyada
bankların müflislәşmәsinә gәtirib çıxarmışdır. Bu cür hallar Qrupun yeni borc vәsaitlәri әldә etmәk qabiliyyәtinә tәsir
göstәrә vә son dövrlәrdә analoji әmәliyyatlara tәtbiq edilәn şәrtlәr ilә mövcud kreditlәr vә borc vәsaitlәrinin yenidәn
maliyyәlәşdirilmәsinә gәtirib çıxara bilәr. Bundan әlavә, likvidlik sәviyyәsinin aşağı olması Qrupun debitorlarına da
tәsir göstәrә bilәr ki, bu da öz növbәsindә onların ödәniş qabiliyyәtinә tәsir göstәrә bilәr. Debitorlar üçün qeyriәlverişli әmәliyyat şәrtlәri hәmçinin pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә rәhbәrliyin proqnozlarına, elәcә dә maliyyә vә
qeyri-maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmәnin müәyyәn edilmәsinә tәsir göstәrә bilәr. Mövcud mәlumata әlavә olaraq,
rәhbәrlik gәlәcәk pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә yenidәn nәzәrdәn keçirilmiş tәxminlәrini öz qiymәtlәndirmәlәrindә әks
etdirmişdir.
Rәhbәrlik maliyyә bazarlarında likvidlik sәviyyәsinin gәlәcәkdә azalması vә valyuta vә kapital bazarlarında qeyrisabitliyin artmasının Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә vәziyyәtinә tәsirini qiymәtlәndirmәk iqtidarında deyil.
Rәhbәrlik, mövcud şәraitdә Qrupun fәaliyyәtinin davamlılığını vә inkişafını tәmin etmәk üçün bütün lazımi tәdbirlәrin
görüldüyünü hesab edir.
3

Yığcam Aralıq Maliyyә Mәlumatlarının Tәrtib Edilmәsinin Əsas Prinsiplәri

Hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatları BMS 34 “Aralıq Maliyyә Hesabatları” Standartına
uyğun olaraq hazırlanmışdır. Qeyd edilәn konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarının
hazırlanmasında istifadә edilәn әsas uçot prinsiplәri aşağıda göstәrilir. Hәmin uçot prinsiplәri başqa cür
göstәrilmәdiyi hallarda bütün dövrlәrә müvafiq şәkildә tәtbiq edilmişdir (5 saylı Qeydә baxın).
Hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarına müqayisә üçün 30 iyun 2007-ci il tarixindә
tamamlanan altı aylıq dövr üzrә konsolidasiya edilmiş mәnfәәt vә zәrәr hesabatındakı mәlumatlar, elәcә dә 31
dekabr 2007-ci il tarixinә konsolidasiya edilmiş balans hesabatındakı mәlumatlar daxil edilmişdir.
Fasiləsiz fəaliyyət prinsipi. Rәhbәrlik hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarını fasilәsiz
fәaliyyәt prinsipinә әsasәn hazırlamışdır. Belә bir mülahizә irәli sürәrkәn rәhbәrlik mövcud planları, әmәliyyatların
gәlirliliyini vә maliyyә resurslarından istifadәni nәzәrә almışdır.
28 saylı Qeyddә açıqlandığı kimi, Qrupun bir il müddәtinә qәdәr 1,099,504 min AZN (31 dekabr 2007: bir il
müddәtinә qәdәr 506,441 min AZN mәblәğindә likvidlik çatışmazlığı) mәblәğindә mәcmu mәnfi likvidlik çatışmazlığı
olmuşdur. Son zamanlar baş vermiş qlobal hadisәlәrin Beynәlxalq Maliyyә Tәşkilatlarından yeni vә ya müddәti
artırılmış borc vәsaitlәrinin әldә edilmәsi qabiliyyәtinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәsi vә mümkün olduqda
maliyyә vәsaitlәrinin dәyәrinin tipik surәtdә artması ilә әlaqәdar olaraq, rәhbәrlik yaranmış vәziyyәti fәal şәkildә idarә
edir vә aşağıdakı tәdbirlәrin nәticәsindә hesab edir ki, Qrup ödәmә müddәti başa çatmış bütün öhdәliklәrin davamlı
olaraq yerinә yetirilmәsi üçün kifayәt qәdәr maliyyә resursları әldә edә bilәcәkdir
(i)

28 saylı Qeyddә açıqlandığı kimi, rәhbәrlik müştәri hesabları vә borc vәsaitlәrinin ödәmә müddәti üzrә
tәhlilini konservativ prinsip әsasında aparmışdır. Buna baxmayaraq, rәhbәrlik müştәri hesablarının geri
götürülmәsi vә borc vәsaitlәrinin geri ödәnilmәsinin 28 saylı Qeyddә göstәrilәn ödәniş müddәti ilә
müqayisәdә sürәtlәnәcәyini gözlәyir;

(ii) rәhbәrlik müştәri hesablarının, o cümlәdәn müddәtli depozitlәrin keçmiş illәr әrzindәki sәviyyәsini tәhlil
etmişdir vә bu mәblәğlәrin Qrup üçün sabit maliyyә mәnbәyi tәşkil etmәsinә dair sübut olduğunu hesab
edir. Bu halda 28 saylı Qeyddә likvidlik mövqeyi kreditlәrin gözlәnilәn ödәmә müddәtlәrini әks
etdirdiyinә görә, rәhbәrlik hesab edir ki, mövcud mәblәğlәrin böyük hissәsi Qrupda qalacaqdır vә yeni
müştәri hesablarının açılması vә müddәtli depozitlәrin cәlb edilmәsi davam etdirilәcәkdir; vә
(iii) Qrup Beynәlxalq Maliyyә Tәşkilatları, Bankın mövcud borcverәnlәri vә digәr tәrәflәrlә yeni vә ya
әlavәlәr edilmiş müqavilәlәrin razılaşdırılması vә növbәti bir il әrzindә maliyyә vәsaitinin ayrılması
istiqamәtindә danışıqları davam etdirir.
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Hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarının hazırlanması zamanı tәtbiq edilәn uçot siyasәti
vә hesablama üsulları Qrupun 31 dekabr 2007-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә illik konsolidasiya edilmiş maliyyә
hesabatlarına uyğundur.
Uçot siyasәtinin tәtbiqi prosesindә rәhbәrliyin irәli sürdüyü mülahizәlәr 31 dekabr 2007-ci il tarixindә tamamlanan il
üzrә illik konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında açıqlanan mülahizәlәrә uyğun olmuşdur. 31 dekabr 2007-ci il
tarixindә tamamlanan il üzrә konsolidasiya edilmiş illik maliyyә hesabatlarında açıqlanan mülahizәlәrdәn başqa,
rәhbәrlik dövlәt vә beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarından alınmış vәsaitlәr vә müvafiq kreditlәrin ilkin uçotu zamanı
yarana bilәcәk әdalәtli dәyәr üzrә gәlir vә ya zәrәri nәzәrә almışdır. Qrup beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarından bәnzәr
tәşkilatların inkişaf etmәkdә olan bazarlarda tәqdim etdiyi vәsaitlәrin faiz dәrәcәlәri ilә eyni olan vә Qrupun yerli
borcverәnlәrdәn ala bilәcәyi borc vәsaitlәri üzrә faiz dәrәcәlәrindәn aşağı ola bilәn faiz dәrәcәlәri ilә borc vәsaiti alır.
Qrup bu cür vәsaitlәr hesabına ayrı-ayrı müştәrilәrә güzәştli dәrәcәlәr ilә kreditlәr vermәk imkanındadır. Hәmin
әmәliyyatlar әlaqәli tәrәflәrlә aparılmadığına görә, rәhbәrlik hәmin vәsaitlәrin vә müvafiq kreditlәrin bazar faiz
dәrәcәlәrinә uyğun olduğunu vә ilkin uçot zamanı gәlir vә ya zәrәrin yaranmadığını hesab edir. Belә bir mülahizә irәli
sürәrkәn, rәhbәrlik hәmçinin hәmin maliyyә alәtlәrinin ayrıca bazar seqmenti yaratdığını nәzәrә almışdır.
Rәhbәrlik, mülahizәlәrin irәli sürülә bilәcәyi hәr hansı digәr yeni sahәlәri müәyyәn etmәmişdir. Konsolidasiya edilmiş
sonuncu yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarında açıqlanan әhәmiyyәtli tәxminlәr 30 iyun 2008-ci il tarixindә
tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә Qrupun aktivlәri, mәnfәәt vә ya zәrәri ilә bağlı әhәmiyyәtli mühasibat düzәlişinin
aparılmasına gәtirib çıxarmamışdır.
Aralıq dövrdə qiymətləndirmə. Hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarında mәnfәәt vergisi
xәrci bütöv maliyyә ili üzrә gözlәnilәn effektiv illik mәnfәәt vergisi dәrәcәsinә uyğun rәhbәrliyin әn dәqiq tәxminlәrinә
әsasәn uçota alınır. Maliyyә ili әrzindә bәrabәr şәkildә baş vermәyәn xәrclәr aralıq dövrdә yalnız o halda tәxmin
edilir/tәxirә salınır ki, hәmin xәrclәrin maliyyә ilinin sonunda tәxmin edilmәsi/tәxirә salınması uyğun olsun.
1 yanvar 2008-ci il tarixindәn Qrupa tәsir göstәrә bilәn bәzi yeni IFRIC şәrhlәri qüvvәyә minmişdir:


IFRIC 11, BMHS 2 – Qrup və səhmdarlardan geri alınmış səhmlər üzrə əməliyyatlar (1 mart 2007 vә ya bu
tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir);



IFRIC 12, Konsessiya xidmətlərinin razılaşdırılması (1 yanvar 2008 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik
dövrlәr üçün qüvvәyә minir); vә ya



IFRIC 14, BMS 19 – Konkret Aktivlər üzrə Limit, Minimum Maliyyələşdirmə Tələbləri və onların Qarşılıqlı
Əlaqəsi (1 yanvar 2008 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan illik dövrlәr üçün qüvvәyә minir).

Yuxarıda qeyd olunan IFRIC şәrhlәri Qrupun konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarına әhәmiyyәtli
dәrәcәdә tәsir göstәrmәmişdir.
5
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Qrupun 1 yanvar 2008-ci il tarixdәn vә ya bu tarixdәn sonra başlayan hesabat dövrlәri üçün mәcburi xarakter daşıyan
vә ya Qrup tәrәfindәn әvvәllәr qәbul edilmәyәn bәzi yeni standartlar vә onlara dair şәrhlәr dәrc olunmuşdur:
BMHS 8, “Əməliyyat seqmentləri” (1 yanvar 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə
minir). Bu Standart borc vә ya pay alәtlәri açıq bazarda alınıb-satılan tәşkilatlara, elәcә dә açıq bazarda hәr-hansı
növ alәtlәrin yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar maliyyә hesabatlarını tәnzimlәyici orqanlara tәqdim edәn vә ya tәqdim
etmәyi planlaşdıran müәssisәlәrә tәtbiq edilir. BMHS 8 müәssisәlәrin öz әmәliyyat seqmentlәri haqqında maliyyә vә
tәsviri mәlumatları açıqlamasını tәlәb edir vә müәssisәlәrin bu cür mәlumatı öz maliyyә hesabatlarında açıqlama
qaydasını әks etdirir. Hazırda Qrup bu Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarında seqment
haqqında mәlumatların açıqlanmasına göstәrәcәyi tәsiri qiymәtlәndirir.
Vaxtından əvvəl ödənilmək hüququna malik olan maliyyə alətləri və ləğvetmə zamanı yaranan öhdəliklər –
BMS 32 və BMS 1 Əlavə (1 yanvar 2009-cu il tarixdən qüvvəyə minir). Bu Əlavә, maliyyә öhdәliyi anlayışına
cavab verәn bәzi maliyyә alәtlәrinin kapital kimi tәsniflәşdirilmәsini tәlәb edir. Hazırda Qrup bu Əlavәnin onun
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir.
BMS 23, Borc vəsaitləri üzrə xərclər (mart, 2007-ci ildə yenidən işlənmişdir; 1 yanvar 2009 və ya bu tarixdən
sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Yenidәn işlәnmiş BMS 23, 2007-ci ilin mart ayında dәrc
edilmişdir. Bu Standarta edilmiş әsas dәyişiklik istifadәsi vә ya satışı kifayәt qәdәr uzun müddәt tәlәb edәn aktivlәrә
aid olan borc vәsaitlәri üzrә xәrclәrin dәrhal xәrcә silinmәsi üsulunun lәğv edilmәsidir. Buna görә, müәssisә borc
vәsaitlәri üzrә xәrclәri aktivin maya dәyәri kimi kapitallaşdırmalıdır. Yenidәn işlәnmiş Standart kapitallaşdırmaya
başlanma tarixi 1 yanvar 2009 vә ya bu tarixdәn sonra olan kvalifikasiyalı aktivlәrә aid borc vәsaitlәri üzrә xәrclәrә
prospektiv qaydada tәtbiq edilir. Hazırda Qrup yenidәn işlәnmiş Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә
hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir.

8

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
30 iyun 2008-ci il tarixinə Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Maliyyə Məlumatları üzrə Qeydlər
5

Mühasibat Uçotu üzrә Yeniliklәr (davamı)

BMS 1, Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı (sentyabr, 2007-ci ildə yenidən işlənmişdir; 1 yanvar 2009 və ya bu
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). BMS 1 üzrә әsas dәyişiklik mәnfәәt vә zәrәr
hesabatının әtraflı mәnfәәt vә zәrәr hesabatı ilә әvәz edilmәsidir. Bu hesabata hәmçinin sәhmdar kapitalında qeyrisahibkarların iştirak paylarındakı bütün dәyişikliklәr (mәs, satıla bilәn maliyyә aktivlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi)
daxildir. Alternativ olaraq, müәssisәlәr iki hesabat tәqdim edә bilәcәklәr: konsolidasiya edilmәmiş mәnfәәt/zәrәr
hesabatı vә әtraflı mәnfәәt/zәrәr hesabatı. Yenidәn işlәnmiş BMS 1 maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatın (balans
hesabatı) müqayisәli mәlumatların hazırlandığı әn erkәn dövrün başlanğıcında tәrtib edilmәsinә dair tәlәbi açıqlayır
vә yenidәn tәsniflәşdirmә, uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya sәhvlәrin düzәldilmәsi ilә bağlı hәr dәfә müqayisәli
mәlumatı yenilәşdirәrәk, müәssisә bu müddәt üzrә müqayisәli mәlumatı tәqdim edir. Qrup hesab edir ki, yenidәn
işlәnmiş BMS 1 onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәqdimatına tәsir göstәrәcәk, lakin konkret
әmәliyyatların vә ya qalıqların tanınması vә ya ölçülmәsinә heç bir tәsir göstәrmәyәcәkdir.
BMS 27, Konsolidasiya Edilmiş və Konsolidasiya Edilməmiş Hesabatlar (yanvar, 2008-ci ildə yenidən
işlənmişdir; 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Yenidәn işlәnmiş
BMS 27 şirkәtdәn ümumi gәlirlәrin baş müәssisә sahiblәrinә vә nәzarәt olunmayan pay sahiblәrinә (bundan әvvәl
“azlığın payı”) aid edilmәsini tәlәb edir (hәtta nәzarәt olunmayan pay üzrә nәticәlәrin kәsir olduğu tәqdirdә). Qüvvәdә
olan standart әksәr hallarda artıq zәrәrlәrin baş müәssisәnin sahiblәrinә aid edilmәsini tәlәb edir. Bundan әlavә,
yenidәn işlәnmiş standartda göstәrilir ki, baş müәssisәnin törәmә müәssisәdәki iştirak payında nәzarәtin itirilmәsi ilә
nәticәlәnmәyәcәk dәyişikliklәr sәhm alәtlәri üzrә әmәliyyatlar kimi uçota alınsın. Standart hәmçinin törәmә müәssisә
üzrә nәzarәtin itirilmәsi nәticәsindә yaranan hәr hansı mәnfәәt vә zәrәrin müәssisә tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәnlәşdirir. Nәzarәtin itirildiyi tarixdә keçmiş törәmә müәssisәdә saxlanılmış investisiyalar әdalәtli dәyәrlә
ölçülmәlidir. Hazırda Qrup yenidәn işlәnmiş Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsirini
qiymәtlәndirir.
BMHS 3, Müəssisələrin Birləşməsi (yanvar, 2008-ci ildə yenidən işlənmişdir; alış tarixi 1 iyul 2009 və ya bu
tarixdən sonra başlayan birinci illik hesabat dövrünün başlanğıcı və ya sonra olan müəssisələrin birləşməsi
üçün qüvvəyə minir). Yenidәn işlәnmiş BMHS 3, müәssisәlәrә nәzarәt olunmayan iştirak paylarının mövcud BMHS
3 üsulundan istifadә etmәklә (alıcının әldә edilmiş müәssisәnin identifikasiya edilә bilәn xalis aktivlәrindә
proporsional payı) vә ya әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәsi imkanı verir. Yenidәn işlәnmiş BMHS 3 müәssisәlәrin
birlәşmәsindә alış metodunun tәtbiqi üzrә daha әtraflı tәlimat verir. Qudvilә aid olan hissәnin hesablanması
mәqsәdilә, hәr bir mәrhәlәli alış prosesindә bütün aktiv vә öhdәliklәrin әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilmәsi tәlәbi
hesabatdan çıxarılmışdır. Bundan sonra qudvil, alış tarixindә alışdan әvvәl şirkәtdәki hәr hansı investisiyanın әdalәtli
dәyәri, ödәnilmiş mәblәğ vә әldә edilmiş xalis aktivlәr arasında fәrq kimi uçota alınacaqdır. Alış ilә bağlı xәrclәr
müәssisәlәrin birlәşmәsi әmәliyyatından ayrıca tanınacaq vә qudvil kimi yox, xәrc kimi uçota alınacaqdır. Alıcı şirkәt,
alış tarixindә alış ilә bağlı hәr hansı şәrti mәblәğ üzrә öhdәliyi alış tarixindә uçota almalıdır. Alış tarixindәn sonra bu
öhdәliyin dәyәrindәki dәyişikliklәr qudvilin tәshih edilmәsi yolu ilә deyil, tәtbiq edilәn digәr BMHS-lәrә uyğun olaraq
uçota alınacaqdır. Yenidәn işlәnmiş BMHS 3 yalnız bir neçә müәssisәnin iştirakı ilә müәssisәlәrin birlәşmәsini vә
tәkcә müqavilә әsasında hәyata keçirilmiş müәssisәlәrin birlәşmәsini әhatә edir. Hazırda Qrup yenidәn işlәnmiş
Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir.
Hüquqların Verilməsi və Ləğv Edilməsi Şərtləri—BMHS 2-ə Əlavə, Pay Əsasında Ödənişlər (2008-ci ilin yanvar
ayında buraxılmışdır; 1 yanvar 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu
әlavәdә yalnız xidmәt şәrtlәrinin vә icra şәrtlәrinin hüquqların verilmәsi vә lәğv edilmәsi şәrtlәri olması müәyyәn
edilir. Pay әsasında ödәnişlәrin digәr xüsusiyyәtlәri hüquqların verilmәsi vә lәğv edilmәsi şәrtlәrinә aid deyil. Bu
Əlavә, müәssisәnin vә ya digәr tәrәflәrin lәğv edilmәsinin eyni uçot qaydası ilә aparılmasını müәyyәnlәşdirir. Hazırda
Qrup yenidәn işlәnmiş Standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir.
IFRIC 13, 'Müştəri Loyallıq Proqramları' (iyun 2007-ci il tarixində dərc edilmişdir; 1 iyul 2008 və ya bu tarixdən
sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir ). IFRIC 13-dә mal vә xidmәtlәrin müştәri loyallıq proqramları
әsasında satılması müәyyәnlәşdirilir (mәsәlәn: loyallıq xalları vә ya tәmәnnasız mәhsullar), bu çox elementli bir
razılaşmadır vә müştәridәn alınacaq mәblәğlәr әdalәtli dәyәrdәn istifadә etmәklә razılaşmanın komponentlәri
arasında bölüşdürülür.
IFRIC 15, Daşınmaz Əmlakın Tikintisi üzrə Müqavilələr (1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu şәrh birbaşa vә ya subpodratçılar vasitәsilә daşınmaz әmlakın tikintisi ilә
mәşğul olan müәssisәlәrin gәlirlәri vә әlaqәli xәrclәrinin uçota alınmasına tәtbiq edilir vә daşınmaz әmlakın tikintisi
üzrә müqavilәlәrin BMS 11 vә ya BMS 18-ə uyğun olub-olmadığının müәyyәn edilmәsinә dair tәlimat verir. IFRIC 15
hәmçinin, müәssisәlәr tәrәfindәn bu cür әmәliyyatlar üzrә gәlirlәrin nә vaxt uçota alınmasını müәyyәn edәn meyarları
әks etdirir.
IFRIC 16, Xarici Müəssisələrdəki Xalis İnvestisiyaların Hecinqi (1 oktyabr 2008-ci il və ya bu tarixdən sonra
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu şәrhdә hansı valyuta risklәri üzrә hecinq uçotunun aparılması
uyğun olduğu izah edilir vә qeyd olunur ki, funksional valyutadan tәqdimat valyutasına köçürmә hecinq uçotunun
tәtbiq edilә bilәcәyi riski yaratmır. IFRIC 16, hecinq alәtinin qrupun müәssisәsi vә ya müәssisәlәri tәrәfindәn
saxlanılmasına icazә verir (hecinq olunan xarici müәssisәnin özü istisna olmaqla). Bu şәrhdә hәmçinin heclәşdirilәn
xarici müәssisәnin silinmәsi zamanı valyutanın çevrilmәsi üzrә ehtiyat hesabından mәnfәәt vә zәrәr hesabına
köçürülәn gәlir vә ya zәrәrin hesablanma qaydası açıqlanır. Hesabat hazırlayan müәssisәlәr tәtbiq etdiklәri hecinqin
IFRIC 16-da qeyd olunmuş hecinq uçotu meyarlarına cavab vermәdiyi tәqdirdә, bu heclәri prospektiv qaydada BMS
39-a uyğun olaraq hecinq uçotunu dayandırmaq prinsipini tәtbiq edirlәr.
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Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının Təkmilləşdirilməsi (may, 2008-ci ildə buraxılmışdır). 2007-ci ildә
Beynәlxalq Mühasibat Standartları Şurası (BMSŞ) BMHS-ә lazımi, lakin tәcili olmayan düzәlişlәrin aparılması
mәqsәdilә illik tәkmillәşdirmә layihәsinin hәyata keçirilmәsinә dair qәrar qәbul etmişdir. 2008-ci ilin may ayında
aparılmış düzәlişlәr müxtәlif standartlara edilmiş әsaslı dәyişikliklәr, açıqlamalar vә terminoloji düzәlişlәrdәn ibarәtdir.
Hәmin әsaslı dәyişikliklәr aşağıdakı sahәlәrdә aparılmışdır: törәmә müәssisә üzәrindә nәzarәtin itirildiyi halda BMHS
5-ә әsasәn onun satış üçün nәzәrdә tutulan kimi tәsniflәşdirilmәsi; BMS 1-ә әsasәn alqı-satqı üçün nәzәrdә tutulan
maliyyә alәtlәrinin uzunmüddәtli aktivlәr kimi tәqdim edilmәsi; BMS 16-a uyğun olaraq әvvәllәr icarә üçün nәzәrdә
tutulan aktivlәrin satışının uçotu vә BMS 7-ә әsasәn müvafiq pul vәsaitlәri hәrәkәtinin әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil
olan pul vәsaitlәrinin axını kimi tәsniflәşdirilmәsi; BMS 19-a әsasәn sekvestr anlayışının aydınlaşdırılması; BMS 20-ә
uyğun olaraq bazar faiz dәrәcәlәrindәn aşağı faiz dәrәcәlәrilә verilmiş dövlәt subsidiyalarının uçotu; BMS 23-ә
әsasәn borc vәsaitlәri üzrә xәrclәr anlayışının effektiv faiz metoduna uyğun olaraq verilmәsi; BMS 27 vә BMHS 5-ә
әsasәn satış üçün nәzәrdә tutulan törәmә müәssisәlәr üzrә uçotun aydınlaşdırılması; BMS 28 vә BMS 31-ә uyğun
olaraq assosiasiya olunmuş vә birgә müәssisәlәrlә bağlı mәlumatların açıqlanması tәlәblәrindә azalma; BMS 36-a
uyğun olaraq açıqlamaların genişlәndirilmәsi; BMS 38-ә uyğun olaraq reklam xәrclәri üzrә uçotun aydınlaşdırılması;
“mәnfәәt vә zәrәr hesabında әdalәtli dәyәrdә” kateqoriyası anlayışının BMS 39-a әsasәn hecinq uçotu ilә uyğunluğu
tәmin etmәk üçün dәyişdirilmәsi; BMS 40-a uyğun olaraq tikintisi başa çatdırılmamış investisiya mülkiyyәti üzrә
uçotun aparılması; vә BMS 41-ә uyğun olaraq bioloji aktivlәrin әdalәtli dәyәrinin müәyyәn edilmәsi qaydalarındakı
mәhdudiyyәtlәrin azaldılması. BMS 8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 vә BMHS 7-ә edilmiş digәr düzәlişlәr yalnız
terminoloji xarakter daşıyır vә redaktә ilә bağlı dәyişikliklәri әks etdirir vә BMSŞ-nin fikrincә bu dәyişikliklәrin
mühasibat uçotuna heç bir tәsiri yoxdur vә ya minimal tәsir göstәrir. Qrup, hәmin düzәlişlәrin onun konsolidasiya
edilmiş maliyyә hesabatlarına hәr hansı әhәmiyyәtli tәsirini gözlәmir.


BMS 16, Əsas vəsaitlər (və BMS 7-yə müvafiq əlavələr). Yenidәn işlәnmiş standarta uyğun olaraq,
әvvәllәr icarә üçün nәzәrdә tutulmuş aktivlәrini fәaliyyәtin normal gedişindә satan müәssisәlәr, hәmin
aktivlәrin icarәsinin dayandırılması vә satış üçün nәzәrdә tutulması baxımından onları mal-material
ehtiyatları kimi tәsniflәşdirmәli vә satışdan әldә edilәn vәsaitlәri әsas fәaliyyәtdәn әldә edilmiş gәlir kimi
uçota almalıdırlar. İcarә vә satışdan әldә edilәn gәlirlәr әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti kimi tәsniflәşdirilmәlidir. Bu әlavә, 1 yanvar 2009-cu il tarixindә qüvvәyә mindikdәn sonra, Qrup öz
uçot siyasәtini müvafiq olaraq dәyişdirәcәkdir.



BMS 20, Dövlət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması. Bu
әlavәyә görә bazar faiz dәrәcәlәrindәn aşağı faiz dәrәcәlәri ilә verilmiş dövlәt kreditlәrindәn yaranan әlavә
fayda dövlәt subsidiyaları kimi uçota alınmalıdır. Dövlәt subsidiyalarından yaranan әlavә fayda әmәliyyat
xәrclәri çıxılmaqla, daxilolmalar vә kreditin ilkin әdalәtli dәyәri arasında fәrq kimi hesablanmalıdır. Bu әlavә,
1 yanvar 2009-cu il vә ya bu tarixdәn sonra başlayan dövrlәrdә alınmış dövlәt kreditlәrinә prospektiv
qaydada tәtbiq edilir.



BMS 40, İnvestisiya mülkiyyəti (və BMHS 16-ya müvafiq əlavələr). Yenidәn işlәnmiş BMS 40, tikilmәkdә
olan vә ya gәlәcәkdә investisiya mülkiyyәti kimi istifadә üçün nәzәrdә tutulan әmlakdan bәhs edir. Belә
әmlak, әdalәtli dәyәr modeli tәtbiq edildikdә әdalәtli dәyәrlә qiymәtlәndirilir. Tikilmәkdә olan investisiya
mülkiyyәtinin әdalәtli dәyәri etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilmәdikdә, daşınmaz әmlak, tikintinin başa
çatdırıldığı tarixdә vә ya әdalәtli dәyәrin etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bildiyi tarixdә (bunlardan hansı daha
tez baş verәrsә) ilkin dәyәrdә qiymәtlәndirilir. Qrup öz uçot siyasәtini müvafiq olaraq dәyişdirәcәk vә bu
әlavәni prospektiv olaraq 1 yanvar 2009-cu il tarixindәn etibarәn tәtbiq edәcәkdir.

Törəmə, birgə və ya assosiasiya olunmuş müəssisələrdəki investisiyaların maya dəyəri – BMHS 1 və BMS 27
Əlavə (may, 2008-ci ildə yenidən işlənmişdir; 1 yanvar 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər
üçün qüvvəyə minir). Bu әlavә, BMHS-i ilk dәfә qәbul edәn müәssisәlәrә törәmә, birgә vә ya assosiasiya olunmuş
müәssisәlәrdәki investisiyaları konsolidasiya edilmәmiş maliyyә hesabatlarında әdalәtli dәyәrlә yaxud әvvәlki uçot
qaydalarına uyğun olaraq balans dәyәri ilә qiymәtlәndirmәk imkanı verir. Bu әlavә, hәmçinin investisiya
obyektlәrindәki xalis aktivlәrin alışdan әvvәlki gәlirlәrini investisiyanın bәrpa edilmәsi kimi deyil, mәnfәәt vә zәrәr
hesabatında uçota alınmasını tәlәb edir. Hәmin әlavәlәrin Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsiri
gözlәnilmir.
Müvafiq Hecləşdirilən Maddələr – BMS 39, Maliyyə Alətləri: Tanınması və Ölçülməsi Standartına Düzəliş
(daha əvvəl tətbiq edilməsi imkanı ilə 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlərə retrospektiv
olaraq tətbiq edilməklə qüvvəyə minir). Əlavәdә konkret vәziyyәtdә tәtbiq edilәcәk heclәşdirilmiş riskin vә ya pul
vәsaitlәri üzrә hәrәkәtin әks etdirilmәsi üçün münasib olub-olmamasını müәyyәn edәn prinsiplәr aydın şәkildә
göstәrilir.
Maliyyə Alətlərinin Yenidən Təsnifləşdirilməsi – BMS 39, Maliyyə Alətləri: Tanınması və Ölçülməsi və BMHS 7,
Maliyyə Alətləri: Məlumatların Açıqlanması Standartlarına Əlavələr. Bu әlavәlәr, müәssisәlәrә (a) mәhdud
hallarda aktiv yaxın müddәtdә satış vә ya tәkrar alış mәqsәdilә nәzәrdә tutulmadıqda, hәmin aktivi ödәniş tarixinәdәk
saxlanılan kateqoriyasından satış üçün nәzәrdә tutulan kateqoriyasına yenidәn tәsniflәşdirmәk; vә (b) müәssisәnin
maliyyә aktivini yaxın gәlәcәk üçün vә ya ödәmә müddәti başa çatanadәk (aktivin kredit vә debitor borcu anlayışına
cavab verib-vermәmәsindәn asılı olaraq) saxlamaq niyyәti vә imkanı olduqda, satıla bilәn vә ya satış üçün nәzәrdә
tutulan aktivlәri kreditlәr vә debitor borcları kateqoriyasına yenidәn tәsniflәşdirmәk imkanı verir. Bu әlavәlәr 1 noyabr
2008-ci il tarixinә qәdәr başlayan dövrlәrdә edilmiş hәr hansı yenidәn tәsniflәşdirmәlәr üçün 1 iyul 2008-ci il
tarixindәn etibarәn retrospektiv qaydada tәtbiq edilә bilәr; hazırkı әlavәlәrdә nәzәrdә tutulan yenidәn
tәsniflәşdirmәlәr 1 iyul 2008-ci il tarixindәn әvvәl tәtbiq edilә bilmәz. 1 noyabr 2008 vә ya bu tarixdәn sonra başlayan
dövrlәrdә maliyyә aktivi üzrә aparılmış yenidәn tәsniflәşdirmә yalnız yenidәn tәsniflәşdirmә tarixindәn qüvvәyә minir.
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Mühasibat Uçotu üzrә Yeniliklәr (davamı)

IFRIC 17, Nağd Olmayan Aktivlərin Səhmdarlar Arasında Bölüşdürülməsi (daha əvvəl tətbiq edilməsi imkanı
ilə 1 iyul 2009 və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu әlavә, nağd olmayan
aktivlәrin sәhmdarlara dividend şәklindә ödәnilmәsi zaman uçot qaydasını әks etdirir. Müәssisә, nağd olmayan
aktivlәrin dividend şәklindә sәhmdarlara ödәnilmәsi öhdәliyini bölüşdürülәcәk aktivlәrin әdalәtli dәyәrindә
qiymәtlәndirmәlidir. Bölüşdürülmüş nağd olmayan aktivlәrin silinmәsindәn yaranan gәlir vә ya zәrәr müәssisә
tәrәfindәn dividendlәr ödәnildikdәn sonra, mәnfәәt vә zәrәr hesabatında uçota alınır. Hazırda Qrup bu şәrhin onun
konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına tәsirini qiymәtlәndirir.
BMHS 1, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının İlk Dəfə Qəbul Edilməsi (2008-ci ilin dekabr ayında
əlavənin edilməsindən sonra 1 iyul 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minir). Yenidәn işlәnmiş BMHS 1,
istifadәçilәrin Standarta edilmiş dәyişikliklәri başa düşmәsi vә mәnimsәmәsini asanlaşdırmaq üçün әvvәlki versiyaya
edilmiş struktur dәyişikliklәr ilә birlikdә öz mәzmununu saxlamışdır. Qrup belә bir qәnaәtә gәlmişdir ki, yenidәn
işlәnmiş standartın onun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına heç bir tәsiri yoxdur.
6

Pul Vәsaitlәri vә Onların Ekvivalentlәri

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Nağd pul
Milli/Mәrkәzi banklardakı qalıqlar (mәcburi ehtiyat depozitlәrindәn başqa)
Digәr banklardakı müxbir hesablar vә overnayt depozitlәr
- Azәrbaycan Respublikasında
- Digәr ölkәlәrdә

79,804
30,233

73,437
89,668

2,533
249,374

761
15,838

Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

361,944

179,704

Milli/Mәrkәzi banklardakı qalıqlara (mәcburi ehtiyat depozitlәrindәn başqa) Bankın vә onun törәmә müәssisәlәri olan
ABB-Moskva vә ABB-Gürcüstanın 30 iyun 2008-ci il tarixinә ARMB, RFMB vә GMB-dә müvafiq olaraq yerlәşdirdiyi
21,833 min AZN, 7,348 min AZN vә 1,052 min AZN (2007: 78,618 min AZN, 8,564 min AZN vә 2,486 min AZN)
mәblәğindә müxbir hesablarının qalıqları daxildir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr banklardakı overnayt depozitlәrә beş xarici bankda illik 2.2%-4.7% dәrәcәsi ilә
yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәti 2008-ci ilin iyul ayında başa çatmış 240,560 min AZN mәblәğindә vәsaitlәr daxildir.
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә
әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
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Digәr Banklardan Alınacaq Vәsaitlәr

Min Azərbaycan Manatı ilə
Digәr banklardakı müddәtli yerlәşdirmәlәr
ARMB-nin notları
Rusiya banklarının veksellәri
Rezident bankların istiqrazları
Dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat çıxılmaqla
Cәmi digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

126,245
18,408
299

105,606
53,411
20,631
295

(7,010)

(6,352)

137,942

173,591

30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr banklardakı müddәtli yerlәşdirmәlәrә qeyri-rezident bankda illik 2.75% vә 4.35%
dәrәcәlәri ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәtlәri müvafiq olaraq 2008-ci ilin iyul vә oktyabr aylarında başa çatan
69,886 min AZN mәblәğindә xarici valyutada olan üç qısamüddәtli depozit daxildir (31 dekabr 2007: iki qeyri-rezident
bankda illik 3.13% vә 5.25% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәtlәri 2008-ci ilin yanvar vә aprel aylarında
başa çatan 39,447 min AZN mәblәğindә qısamüddәtli depozitlәr daxildir). İlkin ödәmә müddәti 2008-ci ilin iyul ayında
başa çatan 57,636 min AZN mәblәğindә iki depozit hesabat tarixindәn sonrakı dövr әrzindә ödәnilmiş, 12,250 min
AZN mәblәğindә üçüncü depozitin müddәti isә 2009-cu ilin aprel ayına qәdәr uzadılmışdır.
Rusiya banklarının veksellәri ABB-Moskva tәrәfindәn alınmış Rusiyanın kommersiya banklarının qısamüddәtli
veksellәrini әks etdirir. Rus rublunda olan bu veksellәr üzrә orta çәkili illik faiz dәrәcәsi 8.22% tәşkil edir vә ödәmә
müddәtlәri 2008-ci ilin iyul-avqust aylarında başa çatır. Hesabat tarixindәn sonrakı dövr әrzindә bu veksellәrin 13,928
min AZN mәblәğindә hissәsi geri qaytarılmışdır.
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Digәr Banklardan Alınacaq Vәsaitlәr (davamı)

30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin dәyәrsizlәşmәsi
üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
1 yanvar 2008-ci
il tarixinә
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat

Min Azərbaycan Manatı ilə

Dövr әrzindә 30 iyun 2008-ci il
dәyәrsizlәşmә
tarixinә
üzrә ehtiyatın
dәyәrsizlәşmә
yaradılması
üzrә ehtiyat

Digәr banklardakı müddәtli yerlәşdirmәlәr

6,352

658

7,010

Cәmi

6,352

658

7,010

2007-ci il әrzindә digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıdakı kimidir:
1 yanvar 2007ci il tarixinә
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat

1 yanvar 2007
vә 30 iyun
2007-ci il
tarixlәri
arasında
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyatın
bәrpa edilmәsi

Digәr banklardakı müddәtli yerlәşdirmәlәr

6,778

(764)

338

6,352

Cәmi

6,778

(764)

338

6,352

Min Azərbaycan Manatı ilə

1 iyul 2007 vә 31 dekabr 200731 dekabr
ci il tarixinә
2007-ci il dәyәrsizlәşmә
tarixlәri
üzrә ehtiyat
arasında
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyatın
yaradılması

Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il
tarixlәrinә tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr banklardan alınacaq
vәsaitlәrin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 137,942 min AZN (31 dekabr 2007: 173,591 min AZN) tәşkil etmişdir.
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәrin likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә
әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
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Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Korporativ kreditlәr
Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatlar
İstehlak kreditlәri
Avtomobil kreditlәri
İşçilәrә verilmiş kreditlәr
İpoteka kreditlәri
Digәr

2,159,674
39,367
166,990
27,406
17,307
23,092
82,031

1,844,536
73,180
130,918
30,121
17,639
14,630
63,103

Çıxılsın: kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat

(170,105)

(138,389)

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar

2,345,762

2,035,738

30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti
aşağıdakı kimidir:
1 yanvar 2008-ci il
tarixinә
dәyәrsizlәşmә üzrә
ehtiyat

Dövr әrzindә
dәyәrsizlәşmә üzrә
ehtiyatın
artması/(bәrpa
edilmәsi)

30 iyun 2008-ci il
tarixinә
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyat

Korporativ kreditlәr
Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatlar
İstehlak kreditlәri
Avtomobil kreditlәri
İşçilәrә verilmiş kreditlәr
İpoteka kreditlәri
Digәr

126,208
4,108
3,430
1,235
391
444
2,573

27,292
641
3,326
(119)
(13)
452
137

153,500
4,749
6,756
1,116
378
896
2,710

Cәmi

138,389

31,716

170,105

Min Azərbaycan Manatı ilə

2007-ci il әrzindә kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyatın hәrәkәti aşağıdakı kimidir:
1 yanvar 2007- 1 yanvar 2007 vә
ci il tarixinә 30 iyun 2007-ci il
dәyәrsizlәşmә
tarixlәri
üzrә ehtiyat arasındakı dövr
әrzindә
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyatın
artması/(bәrpa
edilmәsi)
Min Azərbaycan Manatı ilə

1 iyul 2007 vә
31 dekabr
31 dekabr
2007-ci il
2007-ci il
tarixinә
tarixlәri dәyәrsizlәşmә
arasındakı
üzrә ehtiyat
dövr әrzindә
dәyәrsizlәşmә
üzrә ehtiyatın
artması/(bәrpa
edilmәsi)

Korporativ kreditlәr
Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatlar
İstehlak kreditlәri
Avtomobil kreditlәri
İşçilәrә verilmiş kreditlәr
İpoteka kreditlәri
Digәr

101,721
2,989
2,139
1,237
594
388
459

12,836
(2,727)
2,464
562
(316)
(181)
112

11,651
3,846
(1,173)
(564)
113
237
2,002

126,208
4,108
3,430
1,235
391
444
2,573

Cәmi

109,527

12,750

16,112

138,389
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Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar (davamı)

Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrә strukturu aşağıdakı kimidir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008
Mәblәğ

Ticarәt vә xidmәtlәr
İnşaat
İstehsalat
Fiziki şәxslәr
Enerji istehsalı vә paylanması
Neft vә qaz sektoru
Dәmiryol vә digәr nәqliyyat növlәri
Lizinq şirkәtlәri
Hava nәqliyyatı
Rabitә
Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatlar *
Digәr

586,066
533,295
411,986
316,041
180,814
169,818
160,327
67,927
30,575
17,660
11,526
29,832

23.3
21.2
16.4
12.6
7.2
6.7
6.4
2.7
1.2
0.7
0.5
1.1

383,473
407,394
331,643
256,411
116,200
124,628
322,451
68,683
38,257
23,770
73,180
28,037

17.6
18.7
15.3
11.8
5.3
5.7
14.8
3.2
1.8
1.1
3.4
1.3

2,515,867

100

2,174,127

100

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә
avanslar (ehtiyat ayırmalarından әvvәl)

%

31 dekabr 2007
Mәblәğ

%

(*) Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlara müxtəlif kateqoriyalara daxil edilmiş kommersiya dövlət müəssisələri və
ictimai təşkilatlar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlikləri, Mərkəzi Xəzinədarlıq və digər dövlət
orqanları daxildir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların ehtiyat ayırmalarından әvvәlki mәblәğinә iyirmi
şirkәtә verilmiş 1,025,150 min AZN (31 dekabr 2007: iyirmi şirkәtә verilmiş 1,025,082 min AZN) mәblәğindә kreditlәr
daxildir ki, bu da Qrupun mәcmu kredit portfeli üzrә 40.7% (31 dekabr 2007: 47.1%) hәcmindә әhәmiyyәtli
konsentrasiya yaradır.
30 iyun 2008-ci il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların ehtiyat ayırmalarından әvvәlki mәblәğinә
Azәrbaycan Respublikasının hökumәt idarәlәrinә vә dövlәt müәssisәlәrinә verilmiş 533,458 min AZN (31 dekabr
2007: 661,626 min AZN) mәblәğindә kreditlәr daxildir ki, bu da Qrupun mәcmu kredit portfelinin 21.2%-ni (31 dekabr
2007: 30.4%) tәşkil edir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların ehtiyat ayırmalarından әvvәlki mәblәğinә on beş
borcalana sәkkiz faizә bәrabәr vә ya ondan aşağı faiz dәrәcәsi ilә verilmiş 317,841 min AZN (31 dekabr 2007: on
beş borcalana verilmiş 501,302 min AZN) mәblәğindә kreditlәr daxildir ki, bu da Qrupun ümumi kredit portfeli üzrә
12% (31 dekabr 2007: 24%) hәcmindә әhәmiyyәtli konsentrasiya yaradır. Bu kreditlәrin böyük hissәsi әlaqәli tәrәflәr
ilә aparılan әmәliyyatlara aiddir. 31 saylı Qeydә baxın. Bank tәrәfindәn hәmin müqavilәlәrә әsasәn ayrılmış
vәsaitlәrin alternativ istifadәsini nәzәrә alaraq, tәtbiq edilәn faiz dәrәcәlәri ayrılmış vәsaitlәrin әn yüksәk vә sәmәrәli
istifadәsini әks etdirdiyinә görә ilkin uçot zamanı әdalәtli dәyәrlә qeydә alınan müvafiq mәblәğlәr ilә bağlı müqavilә
üzrә faiz dәrәcәlәrindә heç bir düzәliş aparılmamışdır.
30 iyun 2008-ci il tarixinә fiziki şәxslәrә verilmiş kreditlәrin ümumi mәblәğinә 15,531 min AZN (31 dekabr 2007:
11,338 min AZN) mәblәğindә kredit kartları üzrә qalıqlar daxildir.
Qrup BMS 39, Maliyyə Alətləri: Tanınması və Qiymətləndirilməsi, Standartında nәzәrdә tutulan portfel üzrә ehtiyatın
yaradılması metodologiyasını tәtbiq etmiş vә baş vermiş, lakin balans tarixinә heç bir fәrdi kredit üzrә konkret olaraq
müәyyәn edilmәmiş dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün portfel üzrә ehtiyat yaratmışdır. Qrupun siyasәti kreditin
dәyәrsizlәşmәsinә dair konkret olaraq obyektiv dәlil müәyyәn edilmәyәnә qәdәr hәr bir krediti “cari vә
dәyәrsizlәşmәmiş” kateqoriyasına tәsniflәşdirmәkdir. Bu siyasәt vә portfelin dәyәrsizlәşmәsi metodologiyasının
tәtbiqi ilә әlaqәdar olaraq dәyәrsizlәşmә üzrә ehtiyat fәrdi şәkildә dәyәrsizlәşmiş kreditlәrin ümumi mәblәğindәn artıq
olmuşdur.
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il
tarixlәrinә tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә
avansların tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 2,345,762 min AZN (31 dekabr 2007: 2,035,738 min AZN) tәşkil etmişdir.
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә
әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
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Satıla Bilәn İnvestisiya Qiymәtli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Veksellәr

12,174

12,679

Cәmi satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları

12,174

12,679

13 iyun 2007-ci il tarixindә Bank ilә SGA Societe Generale Acceptance N.V, (Antil adalarında qeydiyyatdan
keçmişdir) arasında 19 iyun 2012-ci il tarixindә ödәnilmәk şәrtilә nominal dәyәri 5,000,000 ABŞ dolları olan “Emerald
Dual Income” adlı әlli әdәd maliyyә mәhsulunun alınmasına dair müqavilә imzalanmışdır. Ödәmә müddәti başa
çatdıqda investora ilkin qoyulmuş vәsaitin 100%-ni geri almaq zәmanәti verilmişdir. Bundan әlavә Qrup “Emerald
Basket Performance” sisteminә bağlı olan illik kupon faizlәri almaq hüququ әldә etmişdir. Hesabat tarixindәn sonrakı
dövr әrzindә Bank hәmin mәhsulları 4,355,000 ABŞ dolları müqabilindә geri qaytarmışdır vә 645 min ABŞ dolları
mәblәğindә yaranmış zәrәrin AZN ekvivalenti Bankın 31 dekabr 2008-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә mәnfәәt vә
zәrәr hesabatında qeydә alınmışdır.
5 mart 2007-ci il tarixindә Qrup JP Morgan Chase Bankının zәmanәti ilә Forsyth Multi-Strategy Fondundan 5 il
müddәtinә “Structured Product İnvestment” (“SPI”) Notlarının alınmasına dair müqavilә imzalamışdır. N.A. Forsyth
Multi-Strategy Fondu Dublindә listinqә çıxarılmış geri ödәmә tarixi bәlli olmayan vәsaitlәr fondu olub, yüksәk
diversifikasiyalı heclәşdirmә strategiyalarından ibarәt aktiv idarә olunan portfel tәqdim edir. 10,000,000 ABŞ dolları
(hәr bir notun nominal dәyәri 100,000 ABŞ dolları tәşkil edir) mәblәğindә olan SPI notlarının ödәmә müddәti 5 ildir.
Ödәmә müddәti başa çatdıqda Qrupa ilkin qoyulmuş vәsaitin 100%-ni geri almaq zәmanәti verilmişdir. Bundan әlavә
Qrup Forsyth Multi-Strategy Fondunun fәaliyyәti ilә bağlı olan illik faiz almaq hüququ әldә etmişdir. Hesabat
tarixindәn sonrakı dövr әrzindә Bank SPI notlarını 8,523,000 ABŞ dolları müqabilindә geri qaytarmışdır vә 1,477 min
ABŞ dolları mәblәğindә yaranmış zәrәrin AZN ekvivalenti Bankın 31 dekabr 2008-ci il tarixindә tamamlanan il üzrә
mәnfәәt vә zәrәr hesabatında qeydә alınmışdır.
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008-ci il tarixinә tәxminәn
onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının tәxmin
edilәn әdalәtli dәyәri 12,174 min AZN (31 dekabr 2007: 12,679 min AZN) tәşkil etmişdir.
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızlarının likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir.
10

Assosiasiya Olunmuş Müәssisәlәrә İnvestisiya Qoyuluşu

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Bakı Banklararası Valyuta Birjasındakı (BBVB) investisiya qoyuluşu
Joint Leasing Şirkәti (keçmiş Azәrilizinq)

807
-

801
-

Cәmi assosiasiya olunmuş müәssisәlәrә investisiya qoyuluşu

807

801

2006-cı ilin oktyabr ayında Qrup “Azәrilizinq” şirkәtinin nizamnamә kapitalındakı iştirak payının 52.4% hissәsinin
satılması barәdә müqavilә imzalamışdır. Bu әmәliyyat nәticәsindә Azәrilizinq şirkәti Qrupun assosiasiya olunmuş
müәssisәsinә çevrilmişdir. 14 iyun 2007-ci il tarixindә “Azәrilizinq” şirkәtinin yeni nizamnamәsi Azәrbaycan
Respublikası Ədliyyә Nazirliyindә dövlәt qeydiyyatından keçmişdir. Yeni nizamnamәdә şirkәtin sәhmdar strukturuna
dәyişiklik edilmiş vә şirkәtin adı “Joint Leasing” QSC-yә dәyişdirilmişdir. Qrupun Joint Leasing şirkәtindәki iştirak
payının balans dәyәri assosiasiya olunmuş müәssisә kimi uçota alınma tarixindә vә 30 iyun 2008-ci il tarixindә sıfıra
bәrabәr olmuşdur.
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Assosiasiya Olunmuş Müәssisәlәrә İnvestisiya Qoyuluşu (davamı)

30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun assosiasiya olunmuş müәssisәlәrdәki investisiya qoyuluşunun balans dәyәrinin
hәrәkәti aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
1 yanvar
2008-ci il
tarixinә
balans
dәyәri

Assosiasiya
olunmuş
müәssisәlәrin
mәnfәәtindә
Qrupun payı

30 iyun 2008ci il tarixinә
balans
dәyәri

Assosiasiya olunmuş vә birgә müәssisәlәrә cәmi
investisiya qoyuluşları

801

6

807

Cәmi

801

6

807

Min Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr 2007-ci il tarixinә Qrupun assosiasiya olunmuş müәssisәlәrdәki investisiya qoyuluşunun balans dәyәrinin
hәrәkәti aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir:
1 yanvar
2008-ci il
tarixinә
balans dәyәri

1 yanvar 2007 vә
30 iyun 2007-ci il
tarixlәri arasında
assosiasiya
olunmuş
müәssisәlәrin
mәnfәәtindә
Qrupun payı

Assosiasiya olunmuş vә birgә
müәssisәlәrә cәmi investisiya qoyuluşları

809

13

(21)

801

Cәmi

809

13

(21)

801

Min Azərbaycan Manatı ilə

1 iyul 2007 vә 31 dekabr
31 dekabr 2007-ci 2007-ci il
il tarixlәri arasında
tarixinә
assosiasiya
balans
olunmuş
dәyәri
müәssisәlәrin
(zәrәrindә)
Qrupun payı

30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә assosiasiya olunmuş müәssisәnin vergidәn sonrakı
mәnfәәtindә Qrupun 6 min AZN mәblәğindә xalis payı (30 iyun 2007-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr: 8 min
AZN mәblәğindә zәrәr) mәnfәәt vә zәrәr hesabatında assosiasiya olunmuş müәssisәnin vergidәn sonrakı
mәnfәәtindә payı kimi uçota alınmışdır.
11

Binalar, Avadanlıqlar vә Qeyri-Maddi Aktivlәr

30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun binaları müstәqil şәkildә qiymәtlәndirilmişdir. Qiymәtlәndirmә DTZ Debenham Tie
Leung müstәqil qiymәtlәndirici şirkәt tәrәfindәn bazar dәyәri prinsipinә әsasәn hәyata keçirilmişdir. Ədalәtli dәyәr
Qrupun binalarına oxşar xüsusiyyәtlәrә malik olan vә analoji әrazidә yerlәşәn binalar üzrә aktiv bazarda müşahidә
oluna bilәn qiymәtlәrә әsasәn tәxmin edilmişdir. Bu zaman hәmin qiymәtlәrin әdalәtli dәyәrdәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә
fәrqlәnmәdiyi fәrz edilmişdir. Qiymәtlәndirmә nәticәsindә binaların xalis balans dәyәrindә 11,942 min AZN
mәblәğindә artım olmuşdur. 8,999 min AZN mәblәğindә yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı, 2,538 min AZN mәblәğindә
tәxirә salınmış vergi öhdәliyi çıxılmaqla, 30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr üzrә konsolidasiya
edilmiş sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr hesabatında binalar üzrә “yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı” kimi qeydә
alınmışdır.
Başa çatdırılmamış tikintilәrә filialların tikintisi vә tәmiri xәrclәri daxildir. Tikinti işlәri başa çatdırıldıqdan sonra, hәmin
aktivlәr “binalar vә avadanlıqlar” kateqoriyasına köçürülür.
30 iyun 2008-ci il tarixinә әsas vәsaitlәrin yekun qalığına Bank tәrәfindәn istismar olunan, lakin tamamilә köhnәlmiş
vәziyyәtdә olan 29,052 min AZN (31 dekabr 2007: 21,953 min AZN) mәblәğindә ofis, kompüter avadanlıqları, mebel,
nәqliyyat vasitәlәri vә digәr aktivlәr daxildir. Bankın rәhbәrliyi hesab edir ki, bu maddәlәr üzrә istifadә edilmiş
amortizasiya dәrәcәlәri onların faydalı xidmәt müddәtini әks etdirmәk üçün normativlәrә uyğun olmuşdur.
Başa çatdırılmamış tikintilәr üzrә әlavәlәrә Qrup tәrәfindәn Bakı şәhәrinin mәrkәzindә alınmış torpaq sahәsindә yeni
ofis binasının tikilmәsi mәqsәdilә podratçılara ödәnilmiş 16,513 min AZN (31 dekabr 2007: 17,338 min AZN)
mәblәğindә ödәnişlәr daxildir.
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Digәr Maliyyә vә Sığorta Aktivlәri

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә debitor borcları
Sığortalananlar üzrә debitor borcları
Ödәnilmәkdә olan mәblәğlәr

15,671
9,674
6,982

2,302
4,801
1,619

Cәmi digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri

32,327

8,722

Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә debitor borcları Bankın törәmә müәssisәsi olan Azәrikard prosessinq mәrkәzi
tәrәfindәn digәr yerli banklar üçün kartların istehsal olunması, tәqdim edilmәsi vә xidmәt göstәrilmәsi üzrә hәmin
banklardan alınacaq mәblәğlәr, elәcә dә digәr bankların müştәrilәri tәrәfindәn Bankın bankomatlarından çıxarılan
nağd pul vәsaitlәri üzrә alınacaq xalis xidmәt haqlarını әks etdirir.
Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәrinin hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007 vә 31
dekabr 2007-ci il tarixlәrinә tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr maliyyә vә
sığorta aktivlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 32,327 min AZN (31 dekabr 2007: 8,722 min AZN) tәşkil etmişdir.
13

Digәr Aktivlәr

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

3,729

3,018

3,581

-

2,817
1,462
4,134

1,530
1,692
2,709

Cәmi digәr aktivlәr

15,723

8,949

Cari
Uzunmüddәtli

13,506
2,217

7,451
1,498

Qabaqcadan ödәnilmiş xәrclәr
Qeyri-maddi aktivlәr vә avadanlıqların alınması üçün
qabaqcadan ödәnişlәr
Brutto yığılmış sığorta mükafatları üzrә tәxirә salınmış
әldә etmә xәrclәri
Plastik kartlar üzrә tәxirә salınmış xәrclәr
Digәr

30 iyun 2008-ci il tarixinә qabaqcadan ödәnilmiş xәrclәr üzrә qalıqlara Bankın Dubay, London vә Nyu-York
şәhәrlәrindәki nümayәndәliklәrinin açılması ilә bağlı 954 min AZN mәblәğindә qabaqcadan ödәnilmiş icarә haqları
vә Bank tәrәfindәn filial binasının tikintisi üçün ödәnilmiş 1,434 min AZN mәblәğindә avans daxildir (31 dekabr 2007:
qabaqcadan ödәnilmiş xәrclәr üzrә qalıqlara plastik kartların alınması üçün ödәnilmiş 2,221 min AZN mәblәğindә
avans daxildir).
14

Digәr Banklara Ödәnilәcәk Vәsaitlәr

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Digәr bankların qısamüddәtli yerlәşdirmәlәri
Digәr bankların müxbir hesabları vә overnayt depozitlәri
Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә rezident bankların
bloklaşdırılmış hesabları

294,775
5,378

110,012
37,100

197

197

Cәmi digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr

300,350

147,309

30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr bankların qısamüddәtli yerlәşdirmәlәrinә qeyri-rezident bank tәrәfindәn Bankda illik
9% vә 9.25% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәtlәri 2008-ci ilin avqust – 2008-ci ilin dekabr aylarında başa
çatan 110,000 min ABŞ dolları vә ya 89,276 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) mәblәğindә dörd qısamüddәtli depozit
daxildir. Hesabat tarixindәn sonrakı dövr әrzindә cәmi 85,000 min ABŞ dolları vә ya 68,986 min AZN mәblәğindә üç
depozit ilkin ödәmә müddәti başa çatdıqda ödәnilmiş, 25,000 min ABŞ dolları vә ya 20,290 min AZN mәblәğindә
dördüncü depozitin müddәti isә 2009-cu ilin fevral ayına qәdәr uzadılmışdır.
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Digәr Banklara Ödәnilәcәk Vәsaitlәr (davamı)

30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr bankların qısamüddәtli yerlәşdirmәlәrinә qeyri-rezident bank tәrәfindәn Bankda illik
4.32% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәti 2008-ci ilin avqust ayında başa çatmış 80,000 min ABŞ dolları vә
ya 64,928 min AZN mәblәğindә qısamüddәtli depozit daxildir (31 dekabr 2007: qeyri-rezident bank tәrәfindәn Bankda
illik 6.4%-6.5% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәti 2008-ci ilin may ayında başa çatmış hәr biri 40,000 min
ABŞ dolları vә ya 33,812 min AZN mәblәğindә olan iki qısamüddәtli depozit daxildir).
30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr bankların qısamüddәtli yerlәşdirmәlәrinә üç qeyri-rezident bank tәrәfindәn Bankda illik
3.2% vә 4.65% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәtlәri 2008-ci ilin iyul vә dekabr aylarında başa çatan
74,750 min ABŞ dolları vә ya 60,667 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) mәblәğindә qısamüddәtli depozitlәr daxildir.
Bundan әlavә, digәr bankların qısamüddәtli yerlәşdirmәlәrinә xarici bank tәrәfindәn ABB-Moskvada illik 6.6%
dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş 50,000 min ABŞ dolları vә ya 40,580 min AZN mәblәğindә bir depozit vә digәr xarici bank
tәrәfindәn ABB-Moskvada illik 4.90% vә 6.16% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәtlәri 2008-ci ilin avqust vә
dekabr aylarında başa çatan 30,000 min ABŞ dolları vә ya 24,348 min AZN mәblәğindә iki depozit (31 dekabr 2007:
müvafiq olaraq illik 6.6%-6.16% dәrәcәsi ilә yerlәşdirilmiş vә ödәmә müddәtlәri 2008-ci ilin avqust ayında başa
çatmış 50,000 min ABŞ dolları vә ya 42,265 min AZN vә 15,000 ABŞ dolları vә ya 12,174 min AZN mәblәğindә
depozitlәr) daxildir.
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrin hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il
tarixlәrinә tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә digәr banklara ödәnilәcәk
vәsaitlәrin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 300,350 min AZN (31 dekabr 2007: 147,309 min AZN) tәşkil etmişdir.
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәrin likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә
әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
15

Müştәri Hesabları

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatlar
- Cari/hesablaşma hesabları
- Müddәtli depozitlәr
- Bloklaşdırılmış müştәri depozitlәri

550,087
636,717
83

411,654
607,582
86

Digәr hüquqi şәxslәr
- Cari/hesablaşma hesabları
- Müddәtli depozitlәr
- Bloklaşdırılmış müştәri depozitlәri

210,720
52,354
156,218

234,363
42,114
164,933

Fiziki şәxslәr
- Cari/tәlәbli hesablar
- Müddәtli depozitlәr

136,866
322,974

114,428
275,323

2,066,019

1,850,483

Cәmi müştәri hesabları

30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun müştәri hesablarında neft sektorunda fәaliyyәt göstәrәn bir dövlәt müәssisәsinin
506,812 min AZN vә dövlәt idarәsinin 281,965 min AZN mәblәğindә vәsaitlәri üstünlük tәşkil etmişdir ki, bu da
ümumilikdә cәmi müştәri hesablarının 38.2%-ni әks etdirir (31 dekabr 2007: müvafiq olaraq 547,467 min AZN vә
233,130 min AZN vә ya cәmi 42.2%).
Dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatların müddәtli depozitlәrinә Azәrbaycan Respublikasında neft sәnayesi
sektorunda fәaliyyәt göstәrәn bir dövlәt müәssisәsindәn orta illik 1.8% dәrәcәsi ilә cәlb edilmiş 422,610 min AZN
mәblәğindә iki depoziti daxildir (31 dekabr 2007: Azәrbaycan Respublikasında neft sәnayesi sektorunda fәaliyyәt
göstәrәn bir dövlәt müәssisәsindәn illik 1.8% dәrәcәsi ilә cәlb edilmiş 455,573 min AZN mәblәğindә depozitlәr
daxildir).
30 iyun 2008-ci il tarixinә dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatların cari vә hesablaşma hesablarına dövlәt
müәssisәlәri vә hökumәt idarәlәrinin 29,736 min AZN (31 dekabr 2007: 72,899 min AZN) mәblәğindә faizli cari
hesabları daxildir. Bu hesablar üzrә illik faiz dәrәcәsi 0.5%-3.5% (31 dekabr 2007: illik 0.5%-3.5%) tәşkil edir.
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Müştәri Hesabları (davamı)

Bundan әlavә, dövlәt müәssisәlәri vә ictimai tәşkilatların müddәtli depozitlәrinә Azәrbaycan Respublikası Maliyyә
Nazirliyinin 150,000 min ABŞ dolları yaxud 121,740 min AZN vә 100,000 min ABŞ dolları yaxud 81,160 min AZN (31
dekabr 2007: 150,000 min ABŞ dolları vә ya 126,795 min AZN mәblәğindә bir depozit) mәblәğindә iki qısamüddәtli
depozit daxildir. Bu depozitlәr üzrә illik faiz dәrәcәsi 5% (31 dekabr 2007: illik 5.25%) tәşkil edir vә müddәti
müntәzәm olaraq hәr ay artırılır.
30 iyun 2008-ci il tarixinә 156,301 min AZN (31 dekabr 2007: 165,019 min AZN) mәblәğindә bloklaşdırılmış müştәri
depozitlәri öz müştәrilәri adından Qrupun verdiyi geri çağırılmayan idxal akkreditivlәri vә zәmanәtlәr üzrә Qrup
tәrәfindәn tәminat kimi saxlanılan müştәri hesabları üzrә qalıqları әks etdirir. 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il
tarixlәrinә balansda olan akkreditivlәr vә zәmanәtlәr haqqında mәlumat 30 saylı Qeyddә açıqlanır.
Müştәri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrә bölgüsü aşağıdakı kimidir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Enerji
Enerji sektorundan başqa, dövlәt müәssisәlәri vә
ictimai tәşkilatlar*
Fiziki şәxslәr
Ticarәt vә xidmәtlәr
İnşaat
İstehsalat
Nәqliyyat vә rabitә
Digәr
Cәmi müştәri hesabları

30 iyun 2008
Mәblәğ

31 dekabr 2007
Mәblәğ

%

%

708,214

34.3

725,318

39.2

502,595
459,840
137,936
78,965
33,013
20,459
124,997

24.3
22.3
6.7
3.8
1.6
1.0
6.1

316,694
389,751
105,620
52,568
98,257
48,711
113,564

17.1
21.1
5.7
2.8
5.3
2.6
6.1

2,066,019

100.0

1,850,483

100.0

(*) Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlara müxtəlif kateqoriyalara daxil edilmiş kommersiya dövlət müəssisələri və
ictimai təşkilatlar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlikləri, Mərkəzi Xəzinədarlıq və digər dövlət
orqanları daxildir.
Müştәri hesablarının hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il tarixlәrinә tәxminәn
onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә müştәri hesablarının tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri
2,066,019 min AZN (31 dekabr 2007: 1,850,483 min AZN) tәşkil etmişdir.
Müştәri hesablarının likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında
mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
16

Buraxılmış Borc Qiymәtli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Depozit sertifikatları
İstiqrazlar

12,208
4,087

12,581
4,227

Cәmi buraxılmış borc qiymәtli kağızları

16,295

16,808

ABŞ dollarında buraxılmış depozit sertifikatları üzrә illik faiz dәrәcәsi 9.0%, tәdavül müddәti isә üç ildir. AZN ilә
buraxılmış depozit sertifikatları üzrә illik faiz dәrәcәsi 25.0%, tәdavül müddәti isә 10 ildir (31 dekabr 2007: ABŞ
dollarında buraxılmış depozit sertifikatı üzrә illik faiz dәrәcәsi 9.0%, tәdavül müddәti isә üç il vә Manatla buraxılmış
depozit sertifikatı üzrә illik faiz dәrәcәsi 25.0%, tәdavül müddәti isә on il olmuşdur). Bu depozit sertifikatları üzrә illik
faizlәr yalnız hәmin sertifikatlar tәqvim ilinin tam dövrü üçün saxlanıldığı tәqdirdә ödәnilir.
Buraxılmış borc qiymәtli kağızlarının likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir.
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Borc Götürülmüş Digәr Vәsaitlәr

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

10,940

7,951

Sindikatlaşdırılmış kreditlәr:
- 10 noyabr 2006-cı il tarixli sindikatlaşdırılmış kredit müqavilәsi
- 13 iyun 2007-ci il tarixli sindikatlaşdırılmış kredit müqavilәsi
- 23 aprel 2008-ci il tarixli sindikatlaşdırılmış kredit müqavilәsi
- 5 iyun 2008-ci il tarixli sindikatlaşdırılmış kredit müqavilәsi
Societe Generale
Koreyanın İxrac-İdxal Bankı
Rabobank
Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı (QDTİB)
BNP Paribas
Landesbank Berlin AG
DZ Bank
İslam İnkişaf Korporasiyası (İİK)
Dresdner Bank AG
Nova Ljubljanska Banka
İxracatın İnkişafı Bankı (İran)
Hesablanmış ödәnilәcәk faizlәr

74,667
40,580
140,813
22,624
20,913
9,623
7,662
3,997
2,710
2,475
2,096
1,925
1,623
725
2,695

77,768
118,342
23,239
8,330
9,459
9,099
995
2,833
2,536
2,069

Cәmi borc götürülmüş digәr vәsaitlәr

346,068

262,621

Dövlәt tәşkilatlarından alınmış müddәtli borc öhdәliklәri:
- Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu (Azәrbaycan Respublikası)

30 iyun 2008-ci il tarixinә sindikatlaşdırılmış kredit vәsaitlәri üzrә qalıqlara 10 noyabr 2006-cı il tarixindә Almaniyanın
aparıcı banklarından birinin rәhbәrliyi altında xarici banklarla imzalanmış sindikatlaşdırılmış kreditin cәlb edilmәsinә
dair müqavilә çәrçivәsindә Bankın ümumi korporativ mәqsәdlәri üçün ayrılmış 130,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә
vәsaitlәr daxildir. Bu kredit üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğundur vә ilkin ödәmә müddәti 10 noyabr
2007-ci il müәyyәn edilmişdir. Lakin, bu kreditin ödәmә müddәti tәrәflәr arasında imzalanmış 2 noyabr 2007-ci il
tarixli Əlavәyә uyğun olaraq 7 noyabr 2008-ci il tarixinә qәdәr uzadılmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın yuxarıda
qeyd olunan kredit müqavilәsi üzrә borcu 92,000 min ABŞ dolları vә ya 74,667 min AZN (31 dekabr 2007: 92,000 min
ABŞ dolları vә ya 77,768 min AZN) olmuşdur. Bankın yuxarıda qeyd olunan kredit müqavilәsindә nәzәrdә tutulan
müәyyәn xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bәzi müqavilә şәrtlәrinin pozulmasına
görә yuxarıda qeyd olunan tәşkilat ilә bağlanmış kredit müqavilәsindә qarşılıqlı defolt maddәlәri avtomatik olaraq
qüvvәyә minir. Bu kredit üzrә 74,667 min AZN mәblәğindә qalıq hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә
mәlumatları üzrә 28 saylı Qeyddә göstәrilәn likvidlik cәdvәlindә “tәlәb edilәnәdәk ödәnilәn” kateqoriyasına daxil
edilmişdir. Baş vermiş pozuntu halları 30 saylı Qeyddә açıqlanır.
23 aprel 2008-ci il tarixindә Bank ilә Almaniyanın aparıcı banklarından birinin rәhbәrliyi altında xarici banklar arasında
50,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә kredit vәsaitinin ayrılmasına dair saziş imzalanmışdır. Bu kredit vәsaiti üzrә faiz
dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә 23 aprel 2011-ci il tarixindә bir tam hissәdә geri qaytarılması nәzәrdә
tutulur. Bank yuxarıda qeyd edilәn saziş әsasında cәlb etdiyi vәsaitlәri ümumi korporativ mәqsәdlәr üçün istifadә
edәcәkdir. Bankın yuxarıda qeyd olunan kredit sazişindә nәzәrdә tutulan müәyyәn xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәsi tәlәb
olunur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın rәhbәrliyi Bank ilә digәr üçüncü tәrәflәr arasında imzalanmış kredit
müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan xüsusi şәrtlәrin pozulması ilә bağlı qarşılıqlı defolt maddәsi istisna olmaqla, Bank
tәrәfindәn hәmin tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir. Bank rәsmi olaraq bu xüsusi şәrti pozduğuna görә müddәtli
kredit sazişi üzrә 40,580 min AZN mәblәğindә qalıq hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatları
üzrә 28 saylı Qeyddә göstәrilәn likvidlik cәdvәlindә “tәlәb edilәnәdәk ödәnilәn” kateqoriyasına daxil edilmişdir.
5 iyun 2008-ci il tarixindә Bank ilә Almaniyanın aparıcı banklarından birinin rәhbәrliyi altında xarici banklar arasında
173,500 min ABŞ dolları vә ya 140,813 min AZN mәblәğindә sindikatlaşdırılmış kreditin (A vә B kredit xәtti: müvafiq
olaraq 107,500,000 vә 66,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә öhdәlik) cәlb edilmәsinә dair üçüncü saziş imzalanmışdır.
Bu kredit vәsaiti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәsinә uyğundur vә hәr biri 12 iyun 2009 vә 12 dekabr 2009-cu il
tarixlәrindә iki tam hissәdә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur. Bank yuxarıda qeyd edilәn saziş әsasında cәlb etdiyi
vәsaitlәri ümumi korporativ mәqsәdlәr vә ticarәt maliyyәlәşdirmәsi üçün istifadә edәcәkdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә
Bank yuxarıda qeyd olunan saziş әsasında ayrılmış vәsaitlәri tam olaraq istifadә etmişdir. Bankın yuxarıda qeyd
olunan kredit sazişindә nәzәrdә tutulan müәyyәn xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә
Bankın rәhbәrliyi Bank ilә digәr üçüncü tәrәflәr arasında imzalanmış kredit müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan xüsusi
şәrtlәrin pozulması ilә bağlı qarşılıqlı defolt maddәsi istisna olmaqla, Bank tәrәfindәn hәmin tәlәblәrә riayәt
olunduğunu hesab edir. Bank rәsmi olaraq bu xüsusi şәrti pozduğuna görә sindikatlaşdırılmış kredit sazişi üzrә
140,813 min AZN mәblәğindә qalıq hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatları üzrә 28 saylı
Qeyddә göstәrilәn likvidlik cәdvәlindә “tәlәb edilәnәdәk ödәnilәn” kateqoriyasına daxil edilmişdir. Baş vermiş pozuntu
halları 30 saylı Qeyddә açıqlanır.
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22 iyun 2005-ci il tarixindә Bank ilә Fransada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs Societe Generale arasında yerli
şirkәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz
dәrәcәsi ilә 45,000 min Avrodan artıq olmayan mәblәğdә kredit müqavilәsi imzalanmışdır. Hәmin müqavilә avtomatik
olaraq daha bir il uzadılmaq imkanı ilә iki il müddәtinә qüvvәdә olmuşdur. Bank hәmin müqavilәnin müddәtinin 2007ci ilin iyun ayına qәdәr daha bir il müddәtinә uzadılması imkanından istifadә etmişdir. Müqavilә әsasında istifadә
edilmiş hәr bir hissә müvafiq hissәnin istifadә edildiyi tarixdәn başlayaraq sәkkiz bәrabәr yarımillik hissәlәrlә geri
qaytarılmalıdır. Bu kredit xәtti Fransa vә Almaniyada istehsal olunan malları vә göstәrilәn xidmәtlәri alan Azәrbaycan
şirkәtlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn 11,735 min Avro vә
ya 15,030 min AZN (31 dekabr 2007: 11,735 min Avro vә ya 14,607 min AZN) istifadә edilmişdir.
19 iyul 2007-ci il tarixindә Bank ilә Societe Generale arasında yerli şirkәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә 50,000 min ABŞ dollarından artıq
olmayan mәblәğdә kredit müqavilәsi imzalanmışdır. Hәmin müqavilә avtomatik olaraq daha bir il uzadılmaq imkanı
ilә iki il müddәtinә qüvvәdә olmuşdur. Müqavilә әsasında istifadә edilmiş hәr bir hissә müvafiq hissәnin istifadә
edildiyi tarixdәn başlayaraq on iki bәrabәr yarımillik hissәlәrlә geri qaytarılmalıdır. Bu kredit xәtti Koreyada istehsal
olunan malları vә göstәrilәn xidmәtlәri alan Azәrbaycan şirkәtlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulur. 30 iyun
2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn 9,358 min ABŞ dolları vә ya 7,595 min AZN (31 dekabr 2007: 10,208 min ABŞ
dolları vә ya 8,629 min AZN) istifadә edilmişdir.
Societe Generale-dan alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud deyil.
23 aprel 2007-ci il tarixindә Bank ilә Koreyada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs Koreyanın İxrac-İdxal Bankı
arasında Koreyada istehsal olunan malların idxalı prosesinin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә
uyğun faiz dәrәcәsi ilә iki il müddәtinә 10,000 min ABŞ dolları mәblәğindә Banklararası İxracat Kredit Müqavilәsi
imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn 5,768 min ABŞ dolları vә ya 4,681 min AZN (31 dekabr
2007: 9,855 min ABŞ dolları vә ya 8,330 min AZN) istifadә edilmişdir.
Bundan әlavә, 4 fevral 2008-ci il tarixindә Bank ilә Koreyanın İxrac-İdxal Bankı arasında Koreya mәnşәli malların
idxalı prosesinin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә iki il müddәtinә 20,000
min ABŞ dolları mәblәğindә ikinci Kredit Müqavilәsi imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn
20,000 min ABŞ dolları vә ya 16,232 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) istifadә edilmişdir. Qeyd olunan müqavilәlәr
әsasında istifadә edilmiş mәblәğlәr yarım illik hissәlәrlә geri ödәnilir. 22 aprel 2008-ci il tarixindә Bank, bazar faiz
dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә iki il müddәtinә 10,000 min ABŞ dolları mәblәğindә iki-mәrhәlәli sәrbәst
kreditlәrin cәlb olunmasına dair Kredit Müqavilәsinә ikinci Əlavәni imzalamışdır.
Koreyanın İxrac-İdxal Bankından alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt
mövcud deyil.
11 avqust 2006-cı il tarixindә Bank ilә Hollandiyada qeydiyyatdan keçmiş Cooperative Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. (“Rabobank”) arasında Azәrbaycan Respublikasında süd zavodunun tikintisinin
maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә beş il müddәtinә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә 5,330 min Avro
mәblәğindә ilkin kredit xәttinin açılmasına dair müqavilә imzalanmışdır. Kredit xәttinin limiti müqavilәnin imzalandığı
tarixdәn tәdricәn artmış vә 7,513 min Avro vә ya 9,623 min AZN tәşkil etmişdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bank bu
limiti tam olaraq istifadә etmişdir (31 dekabr 2007: 7,597 min Avro vә ya 9,459 min AZN). Bu kredit xәttinin on
bәrabәr yarımillik hissәlәrlә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur. Rabobank-dan alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın
riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud deyil.
21 yanvar 2002-ci il tarixindә Bank ilә Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı (Saloniki, Yunanıstan) arasında ticarәtin
maliyyәlәşdirilmәsi üzrә revolver kredit xәttinin açılması barәdә 6,500 min ABŞ dolları mәblәğindә müqavilә
imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu revolver kredit xәtti üzrә ödәnişlәr çıxılmaqla, istifadә edilmiş 4,181 min
ABŞ dolları vә ya 3,393 min AZN (31 dekabr 2007: 4,627 min ABŞ dolları vә ya 3,911 min AZN) mәblәğindә vәsait
Azәrbaycan Respublikasında istehsalat vә nәqliyyat sektorları üzrә müxtәlif layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün
istifadә edilmişdir. Bu kredit xәtti üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğundur. Revolver kredit xәttinin altı
yarımillik hissәlәrlә üç il müddәtinә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur.
21 iyun 2005-ci il tarixindә Bank ilә Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı arasında Azәrbaycanda şüşә qablar istehsal
edәn zavodun tikintisini maliyyәlәşdirmәk mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә 3,333 min Avro
vә ya 4,269 min AZN (31 dekabr 2007: 4,167 min Avro vә ya 5,188 min AZN) mәblәğindә Kredit Sazişi
imzalanmışdır. Qeyd olunan kredit xәttinin verildiyi tarixdәn 18 ay sonra başlayaraq vә 60 ay әrzindә tam ödәnilmәk
şәrtilә yarım illik hissәlәrlә üç il müddәtinә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur.
Bankın Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı ilә imzaladığı kredit müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müәyyәn xüsusi
şәrtlәrә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın rәhbәrliyi Bank tәrәfindәn hәmin xüsusi şәrtlәrә
riayәt olunduğunu hesab edir.

21

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
30 iyun 2008-ci il tarixinə Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Maliyyə Məlumatları üzrə Qeydlər
17

Borc Götürülmüş Digәr Vәsaitlәr (davamı)

6 iyun 2006-cı il tarixindә Bank ilә Fransada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs BNP Paribas arasında ümumi ticarәt
maliyyәlәşdirmәsi mәqsәdilә, bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә beş il müddәtinә 3,121 min Avro
mәblәğindә kredit xәttinin açılmasına dair Çәrçivә Sazişi imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn
3,121 min Avro vә ya 3,997 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) istifadә edilmişdir. Hәmin kredit vәsaitinin 21 yanvar
2013-cü il tarixindә on bәrabәr yarım illik hissәlәrlә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur. BNP Paribas-dan alınmış borc
vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud deyil.
5 iyul 2005-ci il tarixindә Bank ilә Landesbank Berlin AG (Almaniyada qeydiyyatdan keçmişdir) arasında camaşırxana
avadanlıqlarının tәchizatı vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi mәqsәdilә, bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә beş il
müddәtinә 2,116 min Avro mәblәğindә kredit xәttinin açılmasına dair Kredit Müqavilәsi imzalanmışdır. 30 iyun 2008ci il tarixinә bu kredit xәttindәn 2,116 min Avro vә ya 2,710 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) istifadә edilmişdir. Hәmin
kredit vәsaitinin 22 mart 2013-cü il tarixindә on bәrabәr yarım illik hissәlәrlә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur.
Landesbank Berlin AG-dәn alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud
deyil.
17 sentyabr 2007-ci il tarixindә Bank ilә Almaniyanın Frankfurt am Mayn şәhәrindә qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs
DZ Bank AG arasında ticarәt maliyyәlәşdirmәsi mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә iki il
müddәtinә 10,000 min Avro mәblәğindә qısamüddәtli ticarәt maliyyәlәşdirmәsi üzrә Baş Kredit Müqavilәsi
imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn 1,932 min Avro vә ya 2,475 min AZN (31 dekabr 2007:
799 min Avro vә 955 min AZN) istifadә edilmişdir. DZ Bank AG-dәn alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli
olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud deyil.
12 aprel 2004-cü il tarixindә Qrupla İslam İnkişaf Korporasiyası (baş ofisi Sәudiyyә Ərәbistanının Ciddә şәhәrindә
qeydiyyatdan keçmiş beynәlxalq maliyyә qurumu olan İslam İnkişaf Bankı Qrupunun üzvü) arasında Azәrbaycan
Respublikasında müxtәlif investisiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz
dәrәcәsi ilә yeddi il müddәtinә 4,500 min ABŞ dolları mәblәğindә kredit xәttinin açılmasına dair Maliyyәlәşdirmә
Sazişi imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәtti üzrә ödәnişlәr çıxılmaqla, 2,582 min ABŞ dolları vә ya
2,096 min AZN (31 dekabr 2007: 3,351 min ABŞ dolları vә ya 2,833 min AZN) Azәrbaycanda istehsal sektoru ilә
bağlı layihәnin maliyyәlәşdirilmәsi üçün istifadә edilmişdir. Bankın yuxarıda qeyd olunan kredit sazişindә nәzәrdә
tutulan müәyyәn xüsusi şәrtlәrә riayәt etmәsi tәlәb olunur.
30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın rәhbәrliyi Bank ilә digәr üçüncü tәrәflәr arasında imzalanmış kredit müqavilәlәrindә
nәzәrdә tutulan xüsusi şәrtlәrin pozulması ilә bağlı qarşılıqlı defolt maddәsi istisna olmaqla, Bank tәrәfindәn hәmin
tәlәblәrә riayәt olunduğunu hesab edir. Bank rәsmi olaraq bu xüsusi şәrti pozduğuna görә kredit üzrә 2,582 min ABŞ
dolları vә ya 2,096 min AZN mәblәğindә qalıq hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatları üzrә
28 saylı Qeyddә göstәrilәn likvidlik cәdvәlindә “tәlәb edilәnәdәk ödәnilәn” kateqoriyasına daxil edilmişdir. Baş vermiş
pozuntu halları 30 saylı Qeyddә açıqlanır.
26 sentyabr 2006-cı il tarixindә Bank ilә Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs Dresdner Bank AG arasında
ağac emalı avadanlıqlarının, elәcә dә laminat xәtti avadanlıqlarının tәchizatı, o cümlәdәn quraşdırılması, nәzarәt vә
tәlimlәrin keçirilmәsi mәqsәdilә, bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә beş il müddәtinә 2,255 min Avro
mәblәğindә kredit xәttinin açılmasına dair Əsas Kredit Müqavilәsi imzalanmışdır. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit
xәttindәn 1,503 min Avro vә ya 1,925 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) istifadә edilmişdir. Hәmin kredit vәsaitinin 15
sentyabr 2013-cü il tarixindә on bәrabәr yarım illik hissәlәrlә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur. Dresdner Bank AGdәn alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud deyil.
29 noyabr 2006-cı il tarixindә Bank ilә Nova Ljubljanska Banka (Sloveniyada qeydiyyatdan keçmişdir) arasında
malların vә xidmәtlәrin ixrac edilmәsi mәqsәdilә, bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә 36 ay müddәtinә
3,000 min ABŞ dollarından artıq olmayan mәblәğdә kredit müqavilәsi imzalanmışdır. Bu kredit xәtti üzrә ödәnişlәr
çıxılmaqla, 2,000 min ABŞ dolları vә ya 1,623 min AZN (31 dekabr 2007: 3,000 min ABŞ dolları vә ya 2,536 min
AZN) istifadә edilmişdir. Bankın yuxarıda qeyd olunan kredit müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müәyyәn xüsusi şәrtlәrә
riayәt etmәsi tәlәb olunur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın rәhbәrliyi Bank tәrәfindәn hәmin xüsusi şәrtlәrә riayәt
olunduğunu hesab edir.
20 oktyabr 2007-ci il tarixindә Bank ilә İxracatın İnkişafı Bankı (İranda qeydiyyatdan keçmişdir) arasında İranda
istehsal olunan malların vә göstәrilәn xidmәtlәrin idxalı mәqsәdilә, bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә iki il
müddәtinә 10,000 min Avro mәblәğindә kredit xәttinin açılmasına dair Kredit Müqavilәsi imzalanmışdır. 30 iyun 2008ci il tarixinә bu kredit xәttindәn 566 min Avro vә ya 725 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) istifadә edilmişdir. Hәmin
kredit vәsaitinin 17 may 2010-cu il tarixindә dörd bәrabәr yarım illik hissәlәrlә geri qaytarılması nәzәrdә tutulur. İran
İxracatın İnkişafı Bankın-dan alınmış borc vәsaitlәri üzrә Bankın riayәt etmәli olduğu hәr hansı xüsusi şәrt mövcud
deyil.
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Borc Götürülmüş Digәr Vәsaitlәr (davamı)

30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr üzrә borc vәsaitlәri üzrә illik bazar faiz dәrәcәlәri 5%-10%
tәşkil etmişdir (31 dekabr 2007-ci il tarixindә tamamlanan il: illik 5%-10%).
Borc götürülmüş digәr әsas vәsaitlәrin hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il
tarixlәrinә tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 30 iyun 2008-ci il tarixinә borc götürülmüş digәr әsas
vәsaitlәrin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 346,068 min AZN (31 dekabr 2007: 262,621 min AZN) tәşkil etmişdir.
Borc götürülmüş digәr әsas vәsaitlәrin likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir. Əlaqәli tәrәflәrlә
әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
18

Digәr Maliyyә vә Sığorta Passivlәri

Digәr maliyyә vә sığorta passivlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Ödәnilmәkdә olan mәblәğlәr
Sığorta ehtiyatları
Sığorta mükafatları vә brokerlәrә ödәnilәcәk komissiyalar
Ödәnilәcәk dividendlәr
Cәmi digәr maliyyә vә sığorta passivlәri

Qeyd

26

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

51,031
10,812
4,625
-

48,043
6,247
1,784
60

66,468

56,134

Ödәnilmәkdә olan mәblәğlәr ödәnilmә mәrhәlәsindә olan 43,440 min AZN (2006: 15,204 min AZN) mәblәğindә
vәsait köçürmәlәrini әks etdirir. Hәmin vәsaitlәr balans tarixindәn sonra iki-üç gün әrzindә ödәnilmişdir.
Digәr maliyyә aktivlәri vә sığorta passivlәrinin hәr bir kateqoriyasının balans dәyәri 30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007ci il tarixlәrinә tәxminәn onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir.
19

Digәr Passivlәr

Digәr passivlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә tәxirә salınmış gәlirlәr
Digәr

11,015
4,102

8,144
4,862

Cәmi digәr passivlәr

15,117

13,006

7,497
7,620

4,918
8,088

Cari
Uzunmüddәtli

Plastik kartlarla әmәliyyatlar üzrә tәxirә salınmış gәlirlәr il әrzindә plastik kartlar üzrә mәlumat bazasının
aparılmasına görә xidmәt haqları ilә әlaqәdar gәlirlәrin qazanılmamış hissәsini әks etdirir. Yuxarıda qeyd olunan
xidmәt haqları kartların verilmәsindәn sonra hesablanır vә onların müvafiq dövrlәri әrzindә amortizasiya edilir.
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Subordinasiyalı Borc Öhdәliklәri

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Rubrika Finance Company Ltd tәrәfindәn buraxılmış Kreditlәrә
Bağlanmış Notlar
Asiya İnkişaf Bankından alınmış subordinasiyalı borc öhdәliklәri
Hesablanmış ödәnilәcәk faizlәr

81,160
16,232
950

84,530
16,906
1,034

Cәmi subordinasiyalı borc öhdәliklәri

98,342

102,470

10 may 2007-ci il tarixindә Bank ilә Dublindә qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs Rubrika Finance Company Limited
arasında ümumi korporativ mәqsәdlәr üçün Kayman Adaları Fond Birjasında Avropa vә ABŞ-dan olan institusional
investorlara Kreditlәrә Bağlanmış Notların buraxılması mәqsәdilә cәmi 100,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә
Subordinasiya Kreditinin cәlb edilmәsinә dair Saziş imzalanmışdır. Kreditlәrә Bağlanmış Notlar üzrә faiz dәrәcәsi
bazar faiz dәrәcәlәrinә uyğundur vә ödәmә müddәti 10 may 2017-ci il tarixindә başa çatır. Bankın yuxarıda qeyd
olunan kredit sazişindә nәzәrdә tutulan müәyyәn xüsusi şәrtә riayәt etmәsi tәlәb olunur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә
Bankın rәhbәrliyi Bank tәrәfindәn hәmin şәrtә riayәt olunduğunu hesab edir.
14 dekabr 2007-ci il tarixindә Bank ilә Asiya İnkişaf Bankı (Filippin, Manilada qeydiyyatdan keçmişdir) arasında
Bankın gәlәcәkdә kreditlәşdirmә fәaliyyәtini maliyyәlәşdirmәk mәqsәdilә 20 milyon ABŞ dollarından artıq olmayan
mәblәğdә Subordinasiya Kreditinin cәlb edilmәsinә dair Saziş imzalanmışdır. Bu kredit üzrә faiz dәrәcәsi bazar faiz
dәrәcәlәrinә uyğundur vә ilk ödәniş 14 iyun 2012-ci il tarixindә hәyata keçirilmәklә, altı bәrabәr yarımillik hissәlәrlә
geri qaytarılması nәzәrdә tutulur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu subordinasiya krediti üzrә qalıq 20,000 min ABŞ dolları
vә ya 16,232 min AZN (31 dekabr 2007: 16,906 min AZN) tәşkil etmiş vә Bankın maliyyәlәşdirmә bazasının
güclәndirilmәsi mәqsәdilә istifadә edilmişdir. Bankın yuxarıda qeyd olunan kredit sazişindә nәzәrdә tutulan müәyyәn
xüsusi şәrtә riayәt etmәsi tәlәb olunur. Bank rәsmi olaraq bu xüsusi şәrti pozduğuna görә kredit üzrә 16,232 min
ABŞ dolları mәblәğindә qalıq hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatları üzrә 28 saylı Qeyddә
göstәrilәn likvidlik cәdvәlindә “tәlәb edilәnәdәk ödәnilәn” kateqoriyasına daxil edilmişdir. Baş vermiş pozuntu halları
30 saylı Qeyddә açıqlanır.
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri üzrә illik bazar faiz dәrәcәlәri 7%-8% tәşkil etmişdir. Bankın likvidasiyası halında,
yuxarıda qeyd olunan subordinasiyalı borc öhdәliklәri bütün digәr kreditorların tәlәblәri yerinә yetirildikdәn sonra
ödәnilir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә subordinasiyalı borc öhdәliklәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri 98,342 min AZN (31 dekabr
2007: 102,470 min AZN) tәşkil etmişdir.
Subordinasiyalı borc öhdәliklәrinin likvidlik dәrәcәsi üzrә tәhlili 28 saylı Qeyddә göstәrilir.
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Nizamnamә Kapitalı

30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il tarixlәrinә Bankın tәsdiq edilmiş, buraxılmış vә ödәnilmiş nizamnamә kapitalının
strukturu aşağıdakı kimidir:
Ödәnilmiş
sәhmlәr
(min әdәdlә)

Adi
sәhmlәr

Cәmi

1 yanvar 2007-ci il
Ödәnilmiş yeni sәhmlәr

296,595
203,405

59,319
40,681

59,319
40,681

31 dekabr 2007-ci il
Ödәnilmiş yeni sәhmlәr

500,000
-

100,000
-

100,000
-

30 iyun 2008-ci il

500,000

100,000

100,000

Səhmlərin sayı istisna olmaqla, min AZN ilə

Bütün adi sәhmlәrin nominal dәyәri 0.2 AZN-dir (31 dekabr 2007: bir sәhm 0.2 AZN). Bu sәhmlәr bәrabәr hüquqludur
vә hәr biri bir sәs hüququ verir.
30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә adi sәhmlәrin orta çәkili sayı 500,000 min әdәd (30
iyun 2007 vә 31 dekabr 2007: müvafiq olaraq 355,519 min vә 424,444 min әdәd) tәşkil etmişdir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın ümumi ödәnilmiş nizamnamә kapitalında Azәrbaycan Respublikası Maliyyә
Nazirliyinin iştirak payı 50.20% (31 dekabr 2007: Bankın ümumi ödәnilmiş nizamnamә kapitalının 50.20%) tәşkil
etmişdir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun ümumi nizamnamә kapitalında Qrupun işçilәrinin payı 6.30% vә ya nominal dәyәri
6,304 min AZN mәblәğindә 31,518 әdәd adi sәhmlәrdәn ibarәt olmuşdur (31 dekabr 2007: 6.30% vә ya nominal
dәyәri 6,304 min AZN mәblәğindә 31,518 әdәd adi sәhm). 31 saylı Qeydә baxın.
22

Faiz Gәlirlәri vә Xәrclәri
30 iyun 2008-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

30 iyun 2007-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

Faiz gәlirlәri
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr vә müxbir hesabları

132,958
7,738

79,530
4,628

Cәmi faiz gәlirlәri

140,696

84,158

Faiz xәrclәri
Fiziki şәxslәrin әmanәtlәri vә depozit sertifikatları
Banklardan cәlb olunmuş depozitlәr vә borc götürülmüş digәr vәsaitlәr
Hüquqi şәxslәrin müddәtli depozitlәri
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri
İstiqrazlar

18,231
12,644
12,544
4,187
351

10,769
4,868
6,426
3,464
1,395

Cәmi faiz xәrclәri

47,957

26,922

Xalis faiz gәlirlәri

92,739

57,236

Min Azərbaycan Manatı ilə

Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.
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Haqq vә Komissiya Gәlirlәri vә Xәrclәri
30 iyun 2008-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

30 iyun 2007-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

Haqq vә komissiya gәlirlәri
- Xarici valyutalar vә qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlar
- Plastik kartlarla әmәliyyatlar
- Hesablaşma әmәliyyatları
- Kassa әmәliyyatları
- Tәqdim edilmiş akkreditivlәr
- Tәqdim edilmiş zәmanәt mәktubları
- Vasitәçi kreditlәrә xidmәt
- Digәr

16,428
15,210
7,436
6,822
1,161
337
196
446

9,098
9,659
4,689
5,408
1,586
417
140
512

Cәmi haqq vә komissiya gәlirlәri

48,036

31,509

Haqq vә komissiya xәrclәri
- Kassa әmәliyyatları
- Hesablaşma әmәliyyatları
- Plastik kartlarla әmәliyyatlar
- Sığorta polisinin әldә edilmәsi xәrclәri
- Digәr

3,721
1,400
1,281
1,174
1,592

2,325
609
714
543
166

Cәmi haqq vә komissiya xәrclәri

9,168

4,357

Xalis haqq vә komissiya gәlirlәri

38,868

27,152

Min Azərbaycan Manatı ilə

Əlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar haqqında mәlumat 31 saylı Qeyddә açıqlanır.

26

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
30 iyun 2008-ci il tarixinə Konsolidasiya Edilmiş Yığcam Aralıq Maliyyə Məlumatları üzrə Qeydlər
24

İnzibati vә Digәr Əmәliyyat Xәrclәri
30 iyun 2008-ci
il tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

30 iyun 2007-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr
Binalar vә avadanlıqların amortizasiyası
Xeyriyyәçilik vә maliyyә yardımı xәrclәri
Reklam vә marketinq xidmәtlәri
Gömrük rüsumları vә mәnfәәt vergisindәn başqa digәr vergilәr
İcarә xәrclәri
Binalar, avadanlıqlar vә investisiya mülkiyyәtinin istismar xәrclәri
Plastik kartların alınması
Ştatdankәnar işçi qüvvәsi vә mühafizә xәrclәri
Rabitә xәrclәri
Proqram tәminatı vә digәr qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası xәrclәri
Dәftәrxana, kitabların alınması, çap vә digәr xәrclәr
Əmlak sığortası
Ezamiyyә xәrclәri
Qiymәtlilәrin daşınması xәrclәri
Treninq xәrclәri
Proqram tәminatı üzrә istismar xәrclәri
Digәr

17,330
6,858
3,566
3,254
2,446
2,112
1,784
1,365
1,214
961
938
527
499
435
306
173
136
3,322

13,783
7,369
2,588
2,165
1,434
1,399
1,623
2,211
776
836
453
685
301
610
1,110
134
122
2,502

Cәmi inzibati vә digәr әmәliyyat xәrclәri

47,226

40,101

Min Azərbaycan Manatı ilə

İşçilәrә sәrf olunan xәrclәrә Azәrbaycan Respublikası Sosial Müdafiә Fonduna vә digәr fondlara ödәnilmiş
2,866 min AZN mәblәğindә vәsaitlәr daxildir (30 iyun 2007-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr: 2,374 min AZN).
Bundan әlavә, Qrup, işçilәrinin әmәk haqlarından 266 min AZN (30 iyun 2007-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq
dövr: 218 min AZN) mәblәğindә tutulmalar edib, Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna köçürmüşdür.
30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә çәkilmiş xeyriyyәçilik vә maliyyә yardımı xәrclәrinә
“İnter” peşәkar futbol klubuna ödәnilmiş 3,133 min AZN (30 iyun 2007-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr: 1,500
min AZN) mәblәğindә vәsait daxildir.
İcarә xәrclәrinә Qrupun Bakıda vә rayonlarda yerlәşәn filial binalarının, valyuta mübadilә mәntәqәlәrinin әmәliyyat
lizinqi üzrә xәrclәr, elәcә dә quraşdırılmış bankomatlar (mәs., ticarәt mәrkәzlәri vә mehmanxanalarda) ilә bağlı
xәrclәr daxildir.
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Sәhm üzrә Mәnfәәt

Sәhm üzrә әsas mәnfәәt, pay sәhmlәri istisna olmaqla, Bankın sәhmdarlarına aid olan xalis mәnfәәti vә ya zәrәri il
әrzindә dövriyyәdә olan adi sәhmlәrin orta çәkili sayına bölmәklә hesablanır.
Qrup sәhm üzrә mәnfәәti potensial olaraq sulandıran adi sәhmlәrә malik deyil. Buna görә, sәhm üzrә sulandırılmış
mәnfәәt sәhm üzrә әsas mәnfәәtә bәrabәrdir.

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

Dövr üzrә adi sәhmlәrin sahiblәrinә aid olan mәnfәәt
Dövriyyәdә olan adi sәhmlәrin orta çәkili sayı (min әdәdlә)

21

Adi vә sulandırılmış sәhm üzrә әsas mәnfәәt
(bir sәhm üzrә AZN ilә)

26

30 iyun 2008-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

30 iyun 2007-ci il
tarixindә
tamamlanan altı
aylıq dövr

52,541

31,860

500,000

355,519

0.11

0.09

Dividendlәr

Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun
2008

31 dekabr
2007

Dövrün әvvәlinә ödәnilәcәk dividendlәr
Dövr әrzindә elan edilmiş dividendlәr
Dövr әrzindә ödәnilmiş dividendlәr

60
23,919
(23,979)

4,865
28,070
(32,875)

Dövrün sonuna ödәnilәcәk dividendlәr
Dövr әrzindә sәhm üzrә elan edilmiş dividendlәr

0.048

60
0.072

30 iyun
2007
4,865
7,512
(10,087)
2,290
0.021

Adi sәhmlәr üzrә bütün dividendlәr Bank tәrәfindәn Azәrbaycan Manatı ilә elan edilmiş vә ödәnilmişdir.
Dividendlәr hәr rübün sonunda elan edilәrәk növbәti rübdә Bankın sәhmdarlarının buraxılmış vә ödәnilmiş
nizamnamә kapitalındakı paylarına uyğun olaraq rübün sonunda ödәnilir.
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Seqmentlәr üzrә Tәhlil

Qrupun fәaliyyәti iki әsas biznes seqmenti üzәrindә qurulmuşdur:


Fərdi bank əməliyyatları – fiziki şәxslәrә bank xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, fiziki şәxslәr üçün cari hesabların
açılması, depozitlәrin cәlb olunması, pәrakәndә investisiya vasitәlәrinin tәqdim edilmәsi, dәyәrlilәrin
saxlanması, kredit vә debet kartlarının açılması, sığorta xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, istehlak vә ipoteka
kreditlәrinin verilmәsi daxildir; vә



Korporativ bank əməliyyatları – birbaşa debet vasitәlәrinin tәqdim edilmәsi, cari hesabların açılması,
depozitlәrin cәlb olunması, overdraftların verilmәsi, kredit vә digәr maliyyәlәşdirmә vasitәlәrinin tәqdim
edilmәsi, sığorta xidmәtlәrinin göstәrilmәsi vә xarici valyuta ilә әmәliyyatlar.

Biznes seqmentlәri arasında әhәmiyyәtli gәlir vә ya xәrc maddәlәri mövcud deyil. Seqment üzrә aktiv vә passivlәr,
vergi istisna olmaqla, Qrupun aktiv vә öhdәliklәrinin böyük hissәsini tәşkil edәn әmәliyyat aktiv vә passivlәrindәn
ibarәtdir.
30 iyun 2008 vә 2007-ci il tarixlәrindә tamamlanan altı aylıq dövrlәr üzrә Qrupun hesabat verilә bilәn әsas biznes
seqmentlәri haqqında mәlumat aşağıda tәqdim edilir:
Fәrdi bank
әmәliyyatları
2008
2007

Min Azərbaycan Manatı ilə

Korporativ bank
әmәliyyatları
2008
2007

Cәmi
2008

2007

Üçüncü tәrәflәrdәn әldә edilmiş gәlirlәr
Digәr seqmentlәrdәn әldә edilmiş gәlirlәr

37,148
1,675

23,829
734

169,236
7,629

102,337
3,146

206,384
9,304

126,166
3,880

Cәmi gәlirlәr

38,823

24,563

176,865

105,483

215,688

130,046

25,325
8,646

15,037
6,809

115,371
39,390

69,121
24,700

140,696
48,036

84,158
31,509

3,177
1,675

1,983
734

14,475
7,629

8,516
3,146

17,652
9,304

10,499
3,880

Cәmi gәlirlәr

38,823

24,563

176,865

105,483

215,688

130,046

Seqmentin nәticәlәri

18,436

8,965

51,733

34,426

70,169

43,391

6

13

70,175
(17,551)

43,404
(11,575)

52,624

31,829

21,161
7,796
39,200

11,404
7,822
13,713

Cәmi gәlirlәrә daxildir:
- Faiz gәlirlәri
- Haqq vә komissiya gәlirlәri
- Xarici valyuta ilә әmәliyyatlar üzrә
gәlir – zәrәr çıxılmaqla
- Brutto sığorta mükafatları

Assosiasiya olunmuş müәssisәlәrin vergidәn
sonrakı maliyyә nәticәlәrindә pay
Vergidәn әvvәlki mәnfәәt
Mәnfәәt vergisi xәrci
Dövr üzrә mәnfәәt
Digәr seqment maddәlәri
Kapital xәrclәri
Amortizasiya xәrclәri
Digәr nağd olmayan xәrclәr

3,809
1,403
7,056

2,154
1,477
2,590

17,352
6,393
32,144

9,250
6,345
11,123
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Seqmentlәr üzrә Tәhlil (davamı)

30 iyun 2008 vә 31 dekabr 2007-ci il tarixlәrindә Qrupun seqment aktivlәri vә passivlәri haqqında mәlumat aşağıdakı
cәdvәldә tәqdim edilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Fәrdi bank
әmәliyyatları
30 iyun
31 dekabr
2008
2007

Cәmi seqment aktivlәri

453,503

Korporativ bank
әmәliyyatları
30 iyun
31 dekabr
2008
2007

328,823 2,565,186

Assosiasiya olunmuş müәssisәlәrә
investisiya qoyuluşu
Cari vә tәxirә salınmış vergi aktivlәri
Digәr bölüşdürülmәmiş aktivlәr:
- Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri
- Digәr aktivlәr
- Binalar vә avadanlıqlar
- Qeyri-maddi aktivlәr
Cәmi aktivlәr
Cәmi seqment öhdәliklәri
Cari vә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
Digәr bölüşdürülmәmiş öhdәliklәr:
- Digәr maliyyә vә sığorta öhdәliklәri
- Digәr öhdәliklәr
Cәmi öhdәliklәr

596,830

479,717 2,230,244

Cәmi
30 iyun
2008

31 dekabr
2007

2,243,236 3,018,689

2,572,059

807
1,466

801
1,173

32,327
15,723
137,541
7,398

8,722
8,949
113,023
7,685

3,213,951

2,712,412

1,899,974 2,827,074

2,379,691

24,770

21,293

66,468
15,117

56,134
13,006

2,933,429

2,470,124

Coğrafi seqmentlər. Qrupun Azәrbaycan Respublikasından kәnarda hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar әhәmiyyәtli
xarakter daşımadığına görә ayrıca hesabat verilә bilәn seqment anlayışına cavab vermir.
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Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi

Aşağıdakı cәdvәldә 30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun maliyyә aktiv vә passivlәrinin balans dәyәri balans tarixindәn
gözlәnilәn ödәmә tarixinәdәk qalan müddәt üzrә qruplaşdırılır.
Tәlәb
edilәnәdәk vә
1 aydan az

1-6 ay
әrzindә

6-12 ay
әrzindә

1 ildәn
çox

Cәmi

361,944

-

-

-

361,944

103,502
49,742
83,956
32,327

41,310
60,930
368,180
12,174
-

5,998
20,962
379,956
-

10,057
6,308
1,513,670
-

160,867
137,942
2,345,762
12,174
32,327

631,471

482,594

406,916

1,530,035

3,051,016

Passivlәr
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr
Müştәri hesabları
Buraxılmış borc qiymәtli kağızları
Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr
Digәr maliyyә vә sığorta passivlәri
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri

17,169
1,329,276
5,458
261,958
55,656
17,182

283,181
530,544
121
24,662
-

77,036
52
7,468
10,812
-

129,163
10,664
51,980
81,160

300,350
2,066,019
16,295
346,068
66,468
98,342

Cәmi maliyyә passivlәri

1,686,699

838,508

95,368

272,967

2,893,542

30 iyun 2008-ci il tarixinә xalis
likvidlik çatışmazlığı

(1,055,228)

(355,914)

311,548 1,257,068

157,474

30 iyun 2008-ci il tarixinә mәcmu likvidlik
çatışmazlığı

(1,055,228) (1,411,142)

Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlәr
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
Milli/Mәrkәzi banklarda yerlәşdirilmiş mәcburi
ehtiyatlar
Digәr banklardan alınacaq vәsaitlәr
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar
Satıla bilәn investisiya qiymәtli kağızları
Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri
Cәmi maliyyә aktivlәri

(1,099,594)

157,474

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslar ilә bağlı Qrupun uçot sistemindә asanlıqla әldә edilә bilәn daha әtraflı
mәlumatın olmadığına görә, rәhbәrlik kreditin son ödәmә tarixindә әsas mәblәğ üzrә qalıqları konservativ prinsip
әsasında tәsniflәşdirmişdir. Praktikada isә kreditin müddәti әrzindә ödәnişlәr aylıq aparılır vә faiz ödәnişlәri vә әsas
mәblәğin bir hissәsinin ödәnişini nәzәrdә tutur.
Rәhbәrlik hesab edir ki, müştәri hesablarının böyük hissәsinin “tәlәb edilәnәdәk” statusuna malik olmasına
baxmayaraq, hәmin vәsaitlәrin әmanәtçilәrin sayına vә növünә görә diversifikasiyası, elәcә dә Qrupun keçmiş
tәcrübәsi göstәrir ki, bu cür vәsaitlәr Qrupun fәaliyyәti üçün uzunmüddәtli vә sabit maliyyә mәnbәyi yaradır.
Yuxarıdakı cәdvәldә müştәri hesabları müqavilә üzrә ödәmә müddәtlәrinә görә göstәrilmişdir. Lakin, Azәrbaycan
Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә uyğun olaraq fiziki şәxslәr öz depozitlәri üzrә hesablanmış faizlәrin müәyyәn
hissәsini itirmәk şәrtilә, hәmin depozitlәri ödәmә müddәtindәn әvvәl geri götürә bilәrlәr.
30 saylı Qeyddә göstәrildiyi kimi, bәzi borc vәsaitlәri üzrә müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan xüsusi şәrtlәrin pozulması
vә qarşılıqlı defolt halları nәticәsindә borc götürülmüş digәr vәsaitlәr vә subordinasiyalı borc öhdәliklәrindәn ibarәt
olan 274,387 min AZN mәblәğindә cәmi borc vәsaitlәri yuxarıda göstәrilәn ödәmә müddәtlәrinә görә tәhlil
cәdvәlindә “tәlәb edilәnәdәk” kateqoriyasına aid edilmişdir. 30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövrdәn
sonrakı dövr әrzindә rәhbәrlik baş vermiş bu cür pozuntu halları ilә bağlı borcverәnlәrin razılıq sәnәdini almışdır (vә
yaxud almaq mәrhәlәsindәdir). Rәhbәrliyin qәnaәtinә görә, bu razılıq sәnәdlәri hәmin borc vәsaitlәrinin müqavilәdә
göstәrilәn ödәmә müddәtindәn әvvәl borcverәn tәrәfindәn geri tәlәb edilmәmәsini tәmin edir. Qrupun müddәtli borc
vәsaitlәri vә subordinasiyalı borc öhdәliklәri üzrә müqavilәdә nәzәrdә tutulan ödәmә tarixlәri müvafiq olaraq 17 vә 20
saylı Qeydlәrdә göstәrilir.
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Kapitalın İdarә Edilmәsi

Qrupun kapitalının idarә olunmasında mәqsәd (i) Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının (“ARMB”) kapitalın mәblәği
ilә bağlı müәyyәn etdiyi tәlәblәrә riayәt edilmәsini, (ii) Qrupun fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin vә (iii) Bazel
sazişinә uyğun olaraq kapitalın adekvatlıq әmsalının 8% hәcmindә saxlanılması üçün kifayәt qәdәr kapital bazasının
saxlanılmasını tәmin etmәkdir. Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının müәyyәn etdiyi kapital adekvatlığı әmsallarına
riayәt edilmәsinә Bankın Maliyyә Direktoru, Audit Komitәsinin Sәdri, İdarә Heyәtinin Sәdri vә Daxili Audit
Departamentinin Direktoru tәrәfindәn baxılmış vә tәsdiqlәnmiş müvafiq hesablamalardan ibarәt aylıq hesabatlar
vasitәsilә nәzarәt edilir. Kapitalın idarә olunmasının digәr mәqsәdlәri hәr il qiymәtlәndirilir.
ARMB-nin kapitalın mәblәği ilә bağlı mövcud tәlәblәrinә görә banklar: (a) mәcmu kapitalın minimum mәblәğini
10,000 min AZN (31 dekabr 2007: 10,000 min AZN) hәcmindә saxlamalı; (b) mәcmu kapitalın risk dәrәcәsi üzrә
ölçülmüş aktivlәrә nisbәtini (“mәcmu kapitalın adekvatlıq әmsalı”) minimum 12% (31 dekabr 2007: 12%) vә (c) 1-ci
dәrәcәli kapitalın risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәrә nisbәtini (“1-ci dәrәcәli kapitalın adekvatlıq әmsalı”) minimum
6% (31 dekabr 2007: 6%) vә ya yuxarı saxlanılmasını tәmin etmәlidir.
Bankın idarә etdiyi kapital ARMB-nin kapitalın adekvatlıq әmsallarının hesablanması üçün tәlәb olunan mәblәğ ilә
uyğundur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın idarә etdiyi mәcmu kapital 270,645 min AZN (31 dekabr 2007: 245,542
min AZN) tәşkil edir.
Rәhbәrlik hesab edir ki, Bank 30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr vә 31 dekabr 2007-ci il tarixindә
tamamlanan il әrzindә müәyyәn vaxtlar istisna olmaqla, ARMB-nin kapitalın adekvatlıq әmsallarına riayәt etmişdir. 30
saylı Qeydә baxın.
Qrup vә Bank eyni zamanda kredit müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan kapitalın minimum mәblәği ilә bağlı tәlәblәrә, o
cümlәdәn Kapitalın Qiymәtlәndirilmәsi vә Kapital Standartları haqqında Beynәlxalq Konvergensiya (aprel 1998-ci il
tarixindә yenidәn işlәnmişdir) vә “Bazel I” adlanan bazar risklәrini әks etdirәn Kapital haqqında Bazel Sazişinә
Əlavәdә (noyabr 2005-ci ildә yenidәn işlәnmişdir) müәyyәn edilәn Bazel sazişinin tәlәblәri әsasında hesablanmış
kapitalın adekvatlıq sәviyyәsinә riayәt etmәlidirlәr. Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarına әsasәn Bazel
Sazişinә uyğun olaraq hesablanmış kapital strukturu aşağıdakı cәdvәldә tәqdim edilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

1-ci dәrәcәli kapital
Nizamnamә kapitalı
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Azlığın payı
Cәmi 1-ci dәrәcәli kapital

100,000
139,777
1,801
241,578

100,000
110,383
1,551
211,934

2-ci dәrәcәli kapital
Kapital ehtiyatları
Binalar üzrә yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı
Subordinasiyalı borc öhdәliklәri
Cәmi 2-ci dәrәcәli kapital

30,549
36,204
98,342
165,095

22,381
27,977
102,470
152,828

(807)

(801)

405,866

363,961

2,443,920
865,648
3,309,568

1,790,504
702,324
2,492,828

12.3%

14.6%

Çıxılsın: Sәhm alәtlәrinә qoyulmuş investisiyalar
Cәmi mәcmu kapital

Risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәr:
Balans üzrә
Balansdankәnar
Cәmi risk dәrәcәsi üzrә ölçülmüş aktivlәr
Bazel әmsalı
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Tәәhhüdlәr vә Şәrti Öhdәliklәr

Məhkəmə prosedurları. Vaxtaşırı olaraq vә adi fәaliyyәt gedişindә Qrupa qarşı irәli sürülә bilәcәk iddialarla
әlaqәdar, Qrupun Rәhbәrliyi öz tәxminlәrinә vә daxili peşәkarların mәslәhәtlәrinә әsasәn hesab edir ki, bu iddialarla
bağlı heç bir әhәmiyyәtli zәrәr baş vermәyәcәkdir vә müvafiq olaraq hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq
maliyyә mәlumatlarında zәrәrlәrin ödәnilmәsi üçün hәr hansı ehtiyat yaradılmamışdır (31 dekabr 2007: hәr hansı
ehtiyat yaradılmamışdır).
Vergi qanunvericiliyi. Qrupa tәtbiq edilәn vergi, valyuta vә gömrük qanunvericiliyi müxtәlif şәrhlәrә vә tez-tez baş
verә bilәn dәyişikliklәrә mәruz qalır. Qrupun әmәliyyatlarına vә fәaliyyәtinә tәtbiq edilәn bu cür qanunvericiliyә dair
Rәhbәrliyin şәrhlәrinә müvafiq sәlahiyyәtli orqanlar tәrәfindәn etiraz edilә bilәr.
Vergi orqanları qanunvericiliyi şәrh edәrkәn vә vergilәrin mәblәğini müәyyәnlәşdirәrkәn daha sәrt mövqe nümayiş
etdirә bilәr vә keçmişdә etiraz edilmәyәn әmәliyyat vә fәaliyyәtlәrә yenidәn baxıla bilәr. Bunun nәticәsindә, Qrupa
qarşı böyük mәblәğdә әlavә vergilәr, cәrimәlәr vә faizlәr hesablana bilәr. Azәrbaycan, Gürcüstan vә Rusiyada vergi
orqanları tәrәfindәn vergi ödәyicisinin son üç tәqvim ilindәn çox olmayan fәaliyyәti yoxlanıla bilәr. Xüsusi hallarda
yoxlama daha artıq dövrlәri әhatә edә bilәr.
Rәhbәrlik hesab edir ki, onun tәrәfindәn müvafiq qanunvericiliyin şәrhi düzgündür vә vergi, xarici valyuta vә gömrüklә
bağlı Qrupun mövqelәri qorunacaqdır. Müvafiq olaraq, 30 iyun 2008-ci il tarixinә potensial vergi öhdәliklәri üzrә hәr
hansı ehtiyat yaradılmamışdır (31 dekabr 2007: ehtiyat yaradılmamışdır).
1 yanvar 2002-ci il tarixdәn qüvvәyә minmiş Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 18-ci Maddәsinә uyğun
olaraq, vergi orqanları qarşılıqlı surәtdә asılı olan tәrәflәr arasında qeyri-bazar qiymәtlәri ilә aparılan әmәliyyatlar vә
qiymәti bazar qiymәtlәrinin 30%-dәn çox fәrqlәnәn әmәliyyatlar üzrә bazar qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı
düzәlişlәr apara vә әlavә vergi öhdәliklәri tәtbiq edә bilәrlәr. Rәhbәrlik hesab edir ki, 30 iyun 2008 vә 31 dekabr
2007-ci il tarixlәrinә Qrupa qarşı vergi orqanları tәrәfindәn bazar qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı hәr hansı
irad tutulmamışdır.
Kapital məsrəfləri ilə bağlı öhdəliklər. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Bankın yeni inzibati binasının vә filialların inşası ilә
әlaqәdar olaraq Qrupun yerli inşaat şirkәti qarşısında 16,577 min AZN (31 dekabr 2007: 5,589 min AZN) mәblәğindә
kapital öhdәliklәri olmuşdur.
Qrup artıq bu öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün lazımi resurslar ayırmışdır. Qrup hesab edir ki, bu vә ya oxşar
öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi üçün gәlәcәk xalis gәlirlәr vә digәr maliyyә vәsaitlәri kifayәt edәcәkdir.
Əməliyyat lizinqi ilə bağlı öhdəliklər. Qrup lizinq alan kimi çıxış etdikdә, lәğv oluna bilmәyәn әmәliyyat lizinqi üzrә
gәlәcәk lizinq ödәnişlәrin minimal hissәsi aşağıdakı kimidir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

1 ildәn az
1-5 il әrzindә
5 ildәn çox

2,782
2,468
1,120

1,247
916
989

Cәmi әmәliyyat lizinqi ilә bağlı öhdәliklәr

6,370

3,152

Xüsusi şərtlərə riayət olunması. Bank, әsasәn borc vәsaitlәri üzrә müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan xüsusi şәrtlәrә
riayәt etmәk mәcburiyyәtindәdir. Bu cür xüsusi şәrtlәrә әmәl edilmәmәsi Qrup üçün mәnfi nәticәlәrә, o cümlәdәn
borc vәsaitlәri ilә әlaqәdar xәrclәrin artmasına vә defolt halının elan edilmәsinә gәtirib çıxara bilәr. 30 iyun 2008-ci il
tarixinә vә hәmin tarixdә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә müәyyәn vaxtlarda Bank (i) Banka aidiyyatı olan
şәxslәrә verilmiş mәcmu kreditlәrin maksimum miqdarının Bankın mәcmu kapitalının iyirmi beş faizindәn çox
olmamasını mәhdudlaşdıran normaları vә (ii) 1-ci dәrәcәli kapitalın adekvatlıq әmsalını pozmuşdur.
30 iyun 2008-ci il tarixinә hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarında açıqlandığı kimi, Qrupa
aidiyyatı olan şәxslәrә verilmiş kreditlәrin maksimum miqdarının mәcmu kapitala nisbәti 87% (31 dekabr 2007: 79%)
vә 1-ci dәrәcәli kapitalın adekvatlıq әmsalı 7.3% (31 dekabr 2007: 8.5%) tәşkil etmişdir. Nәticәdә, Qrup 30 iyun
2008-ci il tarixinә vә hәmin tarixdә tamamlanan altı aylıq dövrün müәyyәn digәr vaxtlarında hәmin xüsusi şәrtә riayәt
etmәmişdir. Qrupun müәyyәn digәr borcverәnlәrlә kredit müqavilәlәrindә qarşılıqlı defolt maddәlәrinin mövcud
olması, hәmin borcverәnlәrә öz kreditlәrinin müәyyәn vә ya bütöv hissәsinin istәnilәn vaxt geri ödәnilmәsini tәlәb
etmәk imkanı yaradır.
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30 iyun 2008-ci il tarixinә yuxarıda qeyd olunan xüsusi şәrtlәrә әmәl olunmamasının ümumi borc vәsaitlәrinә tәsiri
274,387 min AZN (31 dekabr 2007: 208,041 min AZN) tәşkil etmişdir. Hәmin müqavilәlәrә әsasәn xüsusi şәrtlәrә
әmәl olunmadıqda vә ya qarşılıqlı defolt vәziyyәti yarandıqda, bu müqavilәlәr üzrә borc vәsaitlәri “tәlәb edildikdә
ödәnilәn” kateqoriyasına aid edilir. Müvafiq olaraq, yuxarıda qeyd edilәn borc mәblәğlәri hazırkı konsolidasiya edilmiş
yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarında “tәlәb edildikdә ödәnilәn” kateqoriyasına daxil edilmişdir.
Bundan әlavә, Bank 30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan dövr vә 31 dekabr 2007-ci il әrzindә Azәrbaycan
Respublikası Milli Bankının bәzi normativ tәlәblәrinә riayәt etmәmişdir. Rәhbәrlik hesab etmişdir ki, Bank, 31 dekabr
2008-ci il tarixinә qәdәr bütün normativ tәlәblәrә riayәt edilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr planının işlәnib hazırlanması
üçün Azәrbaycan Respublikası Milli Bankından rәsmi razılaşma әldә etmişdir. Rәhbәrlik, bu razılaşmada 31 dekabr
2008-ci il tarixindәn әvvәlki illәr üçün hәmin tәlәblәrin nәzәrdә tutulmadığını hesab etmişdir vә Bankın bu sahәdә
potensial uyğunsuzluq halları 31 dekabr 2008-ci il tarixinә qәdәr mәnfi nәticәlәrә gәtirib çıxarmamışdır. Rәhbәrlik,
2005-ci ildә razılaşdırılmış tәdbirlәr planının yerinә yetirildiyini vә 31 dekabr 2008-ci il tarixinә qәdәr bütün tәlәblәrә
tam şәkildә riayәt etmәk mövqeyindә olduğunu hesab etmişdir.
Bank, 31 dekabr 2008-ci il tarixinә qәdәr yerli qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş bütün әmsallara riayәt etmәmişdir.
Belә ki, ARMB ilә әldә edilmiş 31 dekabr 2008-ci il tarixinә qәdәr qüvvәdә olan razılığın müddәtinin artırılmaması vә
bu halda Banka qarşı sanksiyaların tәtbiq edilmәsi, o cümlәdәn Bankın lisenziyasının geri alınması ehtimalı
mövcuddur. Buna baxmayaraq, rәhbәrlik ARMB tәrәfindәn Banka qarşı hәr hansı sanksiyanın tәtbiq edilmәyәcәyini
hesab edir. Yerli әmsallara riayәt edilmәmәsi hәmçinin borc götürülmüş digәr vәsaitlәr üzrә qarşı tәrәflәrin tәtbiq
etdiyi xüsusi şәrtlәrә әmәl edilmәmәsinә sәbәb ola bilәr ki, bu da öz növbәsindә hәmin vәsaitlәrin dәrhal geri
alınmasına gәtirib çıxara bilәr.
Kreditlərlə bağlı öhdəliklər. Bu maliyyә alәtlәrinin әsas mәqsәdi lazım olduqda müştәrilәrә maliyyә vәsaitlәrinin
tәqdim edilmәsini tәmin etmәkdir. Müştәrinin üçüncü tәrәflәr qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәyәcәyi
halda, Qrupun ödәnişlәr aparması ilә bağlı mütlәq öhdәliklәri әks etdirәn zәmanәtlәr vә zәmanәt akkreditivlәri
kreditlәrlә eyni kredit risk daşıyır. Müәyyәn şәrtlәr çәrçivәsindә müştәrilәr adından nәzәrdә tutulan mәblәğlәrdә
ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi üzrә Qrupun yazılı öhdәliklәrini әks etdirәn sәnәdli vә kommersiya akkreditivlәrinә
müvafiq mal tәchizatı vә ya nağd pul depozitlәri formasında tәminat alınır. Hәmin sәnәdli vә kommersiya
akkreditivlәri birbaşa kreditlәşdirmә ilә müqayisәdә az risk daşıyır.
Kreditlәrin tәqdim edilmәsi üzrә öhdәliklәrә kreditlәr, zәmanәtlәr vә ya akkreditivlәr formasında kreditlәrin verilmәsi
üçün rәhbәrlik tәrәfindәn tәsdiqlәnmәmiş mәblәğlәrin istifadә edilmәyәn hissәsi daxildir. Kreditlәrin verilmәsi üzrә
öhdәliklәr ilә әlaqәdar, Qrup potensial olaraq istifadә edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğinә bәrabәr mәblәğdә
zәrәrin yaranması riskinә mәruz qalır. Lakin, kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәrin böyük hissәsi müştәrilәrin ödәmә
qabiliyyәti ilә bağlı müәyyәn tәlәblәrә әmәl etmәsindәn asılı olduğuna görә, ehtimal edilәn zәrәrlәrin mәblәği istifadә
edilmәmiş öhdәliklәrin ümumi mәblәğindәn azdır. Adәtәn uzunmüddәtli öhdәliklәr qısamüddәtli öhdәliklәr ilә
müqayisәdә daha yüksәk kredit riskinә malik olduğu üçün, Qrup kreditlәrlә bağlı öhdәliklәrin ödәmә müddәtinә qәdәr
qalan müddәtә nәzarәt edir. Dövrün sonuna kreditlәrlә bağlı öhdәliklәr aşağıdakı kimi olmuşdur:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun
2008

31 dekabr
2007

İdxal akkreditivlәri
Zәmanәt mәktubları
Kreditlәrin verilmәsi üzrә öhdәliklәr vә istifadә edilmәmiş kredit xәtlәri

888,637
577,630
82,571

870,701
431,992
77,684

1,548,838

1,380,377

Cәmi kreditlәrlә bağlı öhdәliklәr

30 iyun 2008-ci il tarixinә kreditlәrlә bağlı öhdәliklәrin әdalәtli dәyәri 1,035 min AZN (31 dekabr 2007: 948 min AZN)
tәşkil etmişdir.
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İstifadә edilmәmiş kredit xәtlәri, akkreditivlәr vә zәmanәtlәr üzrә müqavilәdә nәzәrdә tutulan ümumi borc mәblәği
mütlәq şәkildә pul vәsaitlәri üzrә gәlәcәk tәlәblәri әks etdirmir, belә ki, hәmin öhdәliklәrin müddәti borcalana vәsaitlәr
tәqdim edilmәdәn başa çata vә ya lәğv oluna bilәr. 30 iyun 2008-ci il tarixinә kreditlәrlә bağlı öhdәliklәrin әdalәtli
dәyәri 36,785 min AZN (31 dekabr 2007: 24,657 min AZN) tәşkil etmişdir. Kreditlәrlә bağlı öhdәliklәr aşağıdakı
valyutalarda ifadә olunmuşdur:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

173,441
653,514
614,112
107,771

160,719
746,018
454,924
18,716

1,548,838

1,380,377

Azәrbaycan manatı
ABŞ dolları
Avro
Digәr
Cәmi

30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun 20 müәssisәyә açılmış idxal akkreditivlәri üzrә 718,977 min AZN mәblәğindә
әhәmiyyәtli konsentrasiyası yaranmışdır ki, bu da ümumi idxal akkreditivlәrinin 80.9%-ni tәşkil etmişdir (31 dekabr
2007: 20 müәssisәyә 701,161 min AZN mәblәğindә idxal akkreditivi açılmışdır ki, bu da ümumi akkreditivlәrin 80.5%ni tәşkil etmişdir). 30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrupun hәmçinin 20 müәssisәyә tәqdim edilmiş zәmanәtlәrlә bağlı
436,697 min AZN mәblәğindә әhәmiyyәtli konsentrasiyası yaranmışdır ki, bu da tәqdim edilmiş ümumi zәmanәtlәrin
84.9%-ni tәşkil etmişdir (31 dekabr 2007: 8 müәssisәyә 360,098 min AZN mәblәğindә zәmanәt tәqdim edilmişdir ki,
bu da ümumi zәmanәtlәrin 83.9%-ni tәşkil etmişdir).
30 iyun 2008-ci il tarixinә 156,301 min AZN (31 dekabr 2007: 165,019 min AZN) mәblәğindә kreditlәrlә bağlı
öhdәliklәr üçün Azәrbaycan hökumәtinin zәmanәtlәri vә ya bloklaşdırılmış müştәri depozitlәri formasında tәminat
alınmışdır. 15 saylı Qeydә baxın.
Vasitəçi kreditlər. 30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrup, Azәrbaycan hökumәtinin adından Azәrbaycan Respublikasının
dövlәt müәssisәlәri vә hökumәt idarәlәrinә vasitәçi kreditlәrin verilmәsi mәqsәdilә xarici banklardan vә maliyyә
tәşkilatlarından 13,862 min AZN (31 dekabr 2007: 18,047 min AZN) mәblәğindә borc götürmüşdür. Qrupla xarici
banklar vә maliyyә tәşkilatları arasında bağlanmış kredit müqavilәlәrinә Azәrbaycan Hökumәti tәrәfindәn şәrtsiz
zәmanәtlәr şәklindә tәminat verilir. Hәmin zәmanәtlәrә әsasәn, Hökumәt bu borclarla әlaqәdar әsas borclu tәrәf
hesab edilir. Nәticә etibarilә, Qrup yığılmış әsas mәblәğ vә faiz ödәnişlәrini xarici banklara vә maliyyә tәşkilatlarına
köçürmәklә Azәrbaycan Hökumәti üçün kreditlәr üzrә xidmәtlәr göstәrәn agent kimi çıxış edir vә bu kreditlәr üzrә heç
bir faiz gәliri әldә etmir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә Qrup neft vә qaz sektorunda fәaliyyәt göstәrәn bir dövlәt müәssisәsinin 655,000 min ABŞ
dolları vә ya 539,714 min AZN (31 dekabr 2007: sıfır) mәblәğindә depozitini cәlb etmişdir. Bu vәsait 22 may 2008-ci il
tarixindә imzalanmış üç illik kredit müqavilәsinә uyğun olaraq hәmin müәssisәnin xarici dövlәtdәki törәmә
müәssisәsinә kredit şәklindә köçürülmüşdür. Müvafiq olaraq, Qrup yığılmış әsas mәblәğ vә faiz ödәnişlәrini hәmin
müәssisәsinin törәmә müәssisәsinә köçürmәklә Azәrbaycan Hökumәti üçün kreditlәr üzrә xidmәt göstәrәn agent
kimi çıxış edir vә bu kreditlәr üzrә heç bir faiz gәliri әldә etmir.
Qrup yuxarıda qeyd olunan vasitәçi kreditlәr üzrә qazanc әldә etmәdiyinә vә risk daşımadığına görә müvafiq olaraq
13,862 min AZN vә 539,714 min AZN (31 dekabr 2007: 18,047 min AZN) mәblәğindә hәmin vasitәçi kreditlәri 30 iyun
2008-ci il tarixinә balansdankәnar hesablarda qeydә almışdır. Müvafiq olaraq, vasitәçi kreditlәri maliyyәlәşdirmәk
üçün Qrup tәrәfindәn әldә edilmiş müvafiq vәsaitlәr dә balansdankәnar hesablarda qeydә alınmışdır.
Vasitәçi kreditlәrin verilmәsi mәqsәdilә Qrup tәrәfindәn borc götürülmüş vәsaitlәr aşağıda göstәrilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

30 iyun 2008

31 dekabr 2007

Dövlәt müәssisәsinә verilmiş vasitәçi kreditlәr
Türkiyәnin Eksport Kredit Bankından (Eximbank) alınmış ticarәt maliyyәlәşdirmәsi

539,714
13,862

18,047

Cәmi vasitәçi kreditlәrin verilmәsi mәqsәdilә borc götürülmüş vә
balansdankәnar hesablara köçürülmüş vәsaitlәr

553,576

18,047
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Tәrәflәr o zaman әlaqәli hesab olunur ki, onlar eyni qrupun nәzarәti altında olsun vә ya onlardan biri digәrinә nәzarәt
edә bilsin vә yaxud maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә bağlı qәrar qәbul edәrkәn digәr tәrәfә әhәmiyyәtli tәsir göstәrә
bilsin. Əlaqәli tәrәflәr arasındakı münasibәtlәri nәzәrә alarkәn hәmin münasibәtlәrin hüquqi formasına deyil, iqtisadi
mәzmununa diqqәt yetirilir.
Bu qeyddә “Digәr” sütununa “BMS 24 – Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar” Standartındakı әlaqәli tәrәf anlayışına cavab
verәn tәrәflәr, o cümlәdәn, mәsәlәn Qrupun әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrdiyi, lakin assosiasiya olunmuş vә ya
törәmә müәssisәlәr kimi tәsniflәşdirilmәmiş müәssisәlәrlә aparılan әmәliyyatlar daxildir.
30 iyun 2008-ci il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә aparılmış әmәliyyatlar üzrә qalıqlar aşağıdakı kimidir:
Sәhmdarlar

Rәhbәrlik

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri (faizsiz)

-

-

21,833

-

-

ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar

-

-

154,939

-

-

Rezident banklardakı müddәtli
yerlәşdirmәlәr (müqavilә üzrә illik faiz
dәrәcәsi: 6%)

-

-

-

-

-

9,089

647

533,458

54,026

354,260

(203)

(13)

(14,217)

(5,403)

(65,374)

-

-

-

-

-

-

10

552,680

-

564

-

-

1,171,297

-

-

Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr (müqavilә
üzrә illik faiz dәrәcәsi: 1%)

-

-

10,940

-

-

Cari vergi öhdәliyi

-

-

1,662

-

-

Digәr passivlәr

-

-

60

-

-

Min Azərbaycan Manatı ilə

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә
avanslar (müqavilә üzrә illik faiz dәrәcәsi:
1%-25%)
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların
dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr
Digәr bankların müxbir hesabları
Müştәri hesabları
Cari/hesablaşma hesabları
Müddәtli depozitlәr (müqavilә üzrә illik faiz
dәrәcәsi: 2%-7%)

Hökumәt Assosiasiya
idarәlәri vә
olunmuş
dövlәt müәssislәr
müәssisәlәri

Digәr

30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr üzrә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlardan yaranan gәlir vә xәrclәr
aşağıda göstәrilir:
Sәhmdarlar

Rәhbәrlik

Min Azərbaycan Manatı ilə
Faiz gәlirlәri
Faiz xәrclәri
Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi
üzrә ehtiyatın (bәrpa edilmәsi)/yaradılması
Haqq vә komissiya gәlirlәri
Sığorta üzrә komissiya xәrclәri
İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr
Cari vergi xәrclәri

(203)
-

Hökumәt Assosiasiya
idarәlәri vә
olunmuş
dövlәt müәssislәr
müәssisәlәri

Digәr

-

26,166
10,545

3,222
-

2,113
-

(7)
413
-

(1,168)
8,491
14,139

7,240
-

(18,160)
-
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31

Əlaqәli Tәrәflәrlә Əmәliyyatlar (davamı)

30 iyun 2008-ci il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlardan yaranan digәr hüquq vә öhdәliklәr aşağıda göstәrilir:
Sәhmdarlar

Rәhbәrlik

-

-

Min Azərbaycan Manatı ilə
Qrup tәrәfindәn verilmiş zәmanәtlәr
İdxal akkreditivlәri

Hökumәt Assosiasiya
idarәlәri vә
olunmuş
dövlәt müәssislәr
müәssisәlәri
198,981
453,614

-

Digәr

-

31 dekabr 2007-ci il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә aparılmış әmәliyyatlar üzrә qalıqlar aşağıdakı kimidir:
Sәhmdarlar

Rәhbәrlik

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri (faizsiz)

-

-

78,618

-

-

ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlar

-

-

166,512

-

-

4,227

-

-

-

-

-

-

53,411

-

-

8,945

285

659,053

59,828

330,701

-

(6)

(13,049)

(12,643)

(47,214)

423

-

-

-

-

-

10

411,740

-

564

-

-

607,582

-

-

Borc götürülmüş digәr vәsaitlәr (müqavilә
üzrә illik faiz dәrәcәsi: 1%)

-

-

7,951

-

-

Cari vergi öhdәliyi

-

-

1,084

-

-

60

-

-

-

-

Min Azərbaycan Manatı ilə

Rezident banklardakı müddәtli yerlәşdirmәlәr
(müqavilә üzrә illik faiz dәrәcәsi: 6%)
ARMB-nin notları (müqavilә üzrә illik faiz
dәrәcәsi: 10%-11%)
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların
ümumi mәblәği (müqavilә üzrә illik faiz
dәrәcәsi: 1%-25%)
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların
dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat
Digәr banklara ödәnilәcәk vәsaitlәr
Digәr bankların müxbir hesabları
Müştәri hesabları
Cari/hesablaşma hesabları
Müddәtli depozitlәr (müqavilә üzrә illik faiz
dәrәcәsi: 2%-7%)

Digәr passivlәr

Hökumәt Assosiasiya
idarәlәri vә
olunmuş
dövlәt müәssislәr
müәssisәlәri

Digәr

30 iyun 2007-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr üzrә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlardan yaranan gәlir vә xәrclәr
aşağıda göstәrilir:
Sәhmdarlar

Rәhbәrlik

-

-

19,768
5,619

3,414
-

1,160
-

(8)
-

380
-

2,175
4,795
8,907

(5,424)
-

8,525
-

Min Azərbaycan Manatı ilə
Faiz gәlirlәri
Faiz xәrclәri
Kreditlәrin dәyәrsizlәşmәsi
üzrә ehtiyatın (bәrpa edilmәsi)/yaradılması
Haqq vә komissiya gәlirlәri
Sığorta üzrә komissiya xәrclәri
İşçilәrә sәrf olunan xәrclәr
Cari vergi xәrclәri

Hökumәt Assosiasiya
idarәlәri vә
olunmuş
dövlәt müәssislәr
müәssisәlәri

Digәr
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31

Əlaqәli Tәrәflәrlә Əmәliyyatlar (davamı)

31 dekabr 2007-ci il tarixinә әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlardan yaranan digәr hüquq vә öhdәliklәr aşağıda göstәrilir:
Sәhmdarlar

Rәhbәrlik

-

-

Min Azərbaycan Manatı ilə
Qrup tәrәfindәn verilmiş zәmanәtlәr
İdxal akkreditivlәri

Hökumәt Assosiasiya
idarәlәri vә
olunmuş
dövlәt müәssislәr
müәssisәlәri
119,547
1,316,251

-

Digәr

58,685
18,675

Qrup Azәrbaycan Hökumәtinin nәzarәtindә olduğuna görә, yenidәn işlәnmiş 24 saylı BMS-ә uyğun olaraq,
Azәrbaycan Hökumәti, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi vә yerli dövlәt müәssisәlәri ilә әmәliyyatlar
yuxarıda göstәrilәn әlaqәli tәrәflәrlә aparılmış әmәliyyatlara aid edilir.
30 iyun 2008-ci il tarixindә Bankın ümumi nizamnamә kapitalında Qrupun işçilәrinin payı 6.30% vә ya nominal dәyәri
6,304 min AZN mәblәğindә 31,518 әdәd adi sәhmlәrdәn ibarәt olmuşdur (31 dekabr 2007: 6.30% vә ya nominal
dәyәri 6,304 min AZN mәblәğindә 31,518 әdәd adi sәhm). 21 saylı Qeydә baxın.
30 iyun 2008-ci il tarixindә tamamlanan altı aylıq dövr әrzindә İdarә Heyәti üzvlәrinin vә Qrupun departament
direktorlarının әmәk haqqı xәrclәri, o cümlәdәn әlavә ödәnişlәrin cәmi 413 min AZN (30 iyun 2007-ci il tarixindә
tamamlanan altı aylıq dövr: 380 min AZN) tәşkil etmişdir.
8 saylı Qeyddә açıqlandığı kimi, 30 iyun 2008-ci il tarixinә müştәrilәrә verilmiş cәmi kreditlәr vә avansların ehtiyat
ayırmalarından әvvәlki mәblәğinә on beş şirkәtә sәkkiz faizә bәrabәr vә ya ondan aşağı faiz dәrәcәsi ilә verilmiş
317,841 min AZN (2007: on beş borcalana verilmiş 501,302 min AZN) mәblәğindә kreditlәr daxildir ki, bu da Qrupun
ümumi kredit portfeli üzrә 12% (31 dekabr 2007: 24%) hәcmindә әhәmiyyәtli konsentrasiya yaradır. Bu kreditlәrin
böyük hissәsi әlaqәli tәrәflәr ilә aparılan әmәliyyatlara aiddir. 8 saylı Qeydә baxın. Bank tәrәfindәn hәmin
müqavilәlәrә әsasәn ayrılmış vәsaitlәrin alternativ istifadәsini nәzәrә alaraq, tәtbiq edilәn faiz dәrәcәlәri ayrılmış
vәsaitlәrin әn yüksәk vә sәmәrәli istifadәsini әks etdirdiyinә görә ilkin uçot zamanı әdalәtli dәyәrlә qeydә alınan
müvafiq mәblәğlәr ilә bağlı müqavilә üzrә faiz dәrәcәlәrindә heç bir düzәliş aparılmamışdır.
15 iyun 2004-cü il tarixindә Qrup vә onunla әlaqәli tәrәf olan Azәrbaycan şirkәti arasında Bakı şәhәrinin mәrkәzindә
biznes vә әylәncә kompleksinin tikilmәsi mәqsәdilә 19,637 min ABŞ dolları mәblәğindә kredit xәttinin açılmasına dair
kredit sazişi imzalanmışdır. Bu sazişdә Azәrbaycan şirkәti borcalan, Qrup - bu Azәrbaycan şirkәtinin zamini,
Commerzbank AG – borcverәn vә ABŞ-ın İxrac İdxal Bankı (Eximbank) - Commerzbank AG-nin zamini kimi çıxış
etmişdir. Hәmin kredit xәtti üzrә illik faiz dәrәcәsi LIBOR+ 0.10% tәşkil edir vә 5 noyabr 2006-cı il tarixindәn
başlayaraq on altı yarım illik hissәlәrlә ödәnilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. 30 iyun 2008-ci il tarixinә bu kredit xәttindәn
15,583 min ABŞ dolları vә ya 12,647 min AZN (31 dekabr 2007: 16,881 min ABŞ dolları vә ya 13,701 min AZN)
istifadә edilmişdir. Qrup tәrәfindәn hәmin borcalana yuxarıda qeyd olunan kredit xәtti çәrçivәsindә 3,000 min ABŞ
dolları vә ya 2,435 min AZN (31 dekabr 2007: 3,000 min ABŞ dolları vә ya 2,536 min AZN) mәblәğindә idxal
akkreditivi tәqdim edilmişdir.
32

Əsas Törәmә vә Assosiasiya Olunmuş Müәssisәlәr

Qrupun hazırkı konsolidasiya edilmiş yığcam aralıq maliyyә mәlumatlarına daxil edilmiş törәmә vә assosiasiya
olunmuş müәssisәlәri aşağıdakı cәdvәldә әks olunur:

Adı

Fәaliyyәt növü

Qeydiyyat
ölkәsi

Törәmә müәssisәlәr:
ABB-Moskva
Beynәlxalq Sığorta Şirkәti
Azәrikard MMC
ABB-Gürcüstan

Bank
Sığorta
Plastik kart
Bank

Rusiya Federasiyası
Azәrbaycan
Azәrbaycan
Gürcüstan

Assosiasiya olunmuş müәssisәlәr:
Jointleasing
Lizinq
Bakı Banklararası Valyuta Birjası
Valyuta birjası

Azәrbaycan
Azәrbaycan

İştirak payı (%)
30 iyun
31 dekabr
2008
2007

100.0
100.0
100.0
75.0

100.0
100.0
100.0
75.0

47.6
20.0

47.6
20.0
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Hesabat Tarixindәn Sonra Baş Vermiş Hadisәlәr

Hesabat tarixindәn sonrakı dövr әrzindә sentyabr-dekabr aylarında xarici bank tәrәfindәn Bankda bazar faiz
dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә 500,000 min Avro mәblәğindә altı әdәd qısamüddәtli depozit yerlәşdirilmişdir.
14 noyabr 2008-ci il tarixindә “Bankların, sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәrinin kapitallaşma sәviyyәsinin artırılmasının
stimullaşdırılması haqqında" yeni qanun tәtbiq olunmuşdur. Bu qanuna әsasәn 2009-cu il yanvarın 1-dәn üç vergi ili
müddәtinә banklar, sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәri üçün mәnfәәt vergisi dәrәcәsi 0%-ә endirilmişdir. Banklar,
sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәri mәnfәәti bölüşdürmәdiklәri tәqdirdә bu qanunun müddәalarından yararlana
bilәcәklәr. Hal-hazırda rәhbәrlik bu qanunun qәbul olunmasının Banka tәsirini nәzәrdәn keçirir.
5 noyabr 2008-ci il tarixindә Bank, 10 noyabr 2006-cı il tarixindә Almaniyanın aparıcı banklarından birinin rәhbәrliyi
altında xarici banklarla imzalanmış sindikatlaşdırılmış kreditin cәlb edilmәsinә dair Saziş çәrçivәsindә ayrılmış
130,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә borc vәsaitlәrinin 92,000 min ABŞ dollarını geri qaytarmışdır. 17 saylı Qeydә
baxın.
15 oktyabr 2008-ci il tarixindә Bank ilә Yaponiyada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şәxs “Sumitomo Mitsui Banking
Corporation” (SMBC) arasında Akkreditivlәrin Yenidәn Maliyyәlәşdirilmәsi üzrә Kredit Müqavilәsi imzalamışdır. Bu
Müqavilәyә әsasәn SMBC öz mülahizәsinә görә vaxtaşırı olaraq 20,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә Akkreditivlәrin
Yenidәn Maliyyәlәşdirilmәsi üzrә vәsait ayırmağa razılaşmışdır. Nominal dәyәri 250 min ABŞ dollarından yuxarı olan
bu kredit yalnız Yaponiyaya göndәrilәn malların vә ya göstәrilәn xidmәtlәrin ixracatına yönәldilmiş geri çağırılmayan
akkreditivlәr üçün istifadә edilәcәkdir.
20 avqust 2008-ci il tarixindә Bank ilә Almaniyanın aparıcı banklarından birinin rәhbәrliyi altında xarici banklar
arasında ümumi kreditlәşmә vә ticarәt layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә bir il müddәtinә bazar faiz
dәrәcәlәrinә uyğun faiz dәrәcәsi ilә 55,000,000 ABŞ dolları mәblәğindә müddәtli Kredit Sazişi imzalanmışdır.
8 avqust 2008-ci il tarixindә Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi Bankın nizamnamә kapitalının 200,000 min AZNdәk artırılması mәqsәdilә hәr birinin nominal dәyәri 0.20 AZN olan 500,000 min әdәd әlavә sәhm emissiyasını qeydә
almışdır. Bu emissiya, mövcud sәhmdarlara hәmin sәhmlәri 0.2 AZN nominal dәyәrlә almaq hüququ vermişdir.
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