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İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Şirkətin maliyyə
hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

Biz "ENCOTEC" QSC-nin (bundan sonra Cəmiyyət) və onun törəmə müəssisələrinin 31 dekabr
2021-ci il tarixinə Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, Konsolidə edilmiş
məcmu gəlirlər hesabatdan, Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən
tarixdə başa çatan il üçün Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot
siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, Konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini
aparmışıq.

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə 
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına
uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini
dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda,
rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq
hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat
uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

Rəy

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-
ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il
üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditi
üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə
hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik
və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə
etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
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Digər 
kapital

Bölüşdürülmə
miş mənfəət Cəmi

Nəzarət 
edilməyən pay

1 yanvar 2020-cu il tarixə 40               (46 488)    3 375  4 718 380        4 675 306    (42 244)           4 633 063      

Səhmdar kapitalında dəyişikliklər
İl ərzində məcmu gəlirlər:
Dövr ərzində xalis mənfəət -             -     (1 674 915)      (1 674 915)   (1 674 915)    
Digər məcmu gəlirlər (110 000) -     -                  (110 000)      -                  (110 000)       
Keçmiş dövrlərin mənfəətinə düzəlişlər -               -                  -                
Dövr üzrə cəmi məcmu gəlirlər -             -           -      (1 674 915)      (1 674 915)   -                  (1 674 915)    
Elan edilmiş dividendlər (935 000)         (935 000)      (935 000)       
31 Dekabr 2020-cu il tarixə 40               (156 488)  3 375  2 108 465        1 955 391    (42 244)           1 913 148      

Səhmdar kapitalında dəyişikliklər
İl ərzində məcmu gəlirlər:
Dövr ərzində xalis mənfəət -             -      1 076 146       1 076 146    -                  s
Digər məcmu gəlirlər -      -                  -               -                  -                

Dövr üzrə cəmi məcmu gəlirlər -             -           -      1 076 146        1 076 146    -                  1 076 146      
Elan edilmiş dividendlər -               -                
31 Dekabr 2021-ci il tarixə 40               (156 488)  3 375  3 184 611        3 031 537    (42 244)           2 989 294      

Cəmiyyətin səhmdarlarına aid olan

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)

Nizamnamə 
kapitalı

Cəmi 
səhmdar 
kapitalı

Məzənnə 
fərqi üzrə 

ehtiyat

Qeydlər bu maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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2021 2020
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitləri:

Vergidən əvvəl mənfəət 1 154 692        (1 674 915)   

Qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər
Əmılak və avadanlıqların amortizasiyası 51 911             64 343          
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 136 663           135 768        
Məzənnə fərqi üzrə ehyiyat üzrə düzəlişlər -                   (55 000)        
Maliyyə xərcləri 188 553           171 199        

Əmlak və avadanlıqların satışından gəlir/(zərər) (77 769)           (39 235)        #REF!

1 454 050        (1 397 840)   
əvvəl əməliyyat mənfəəti

Debitor borcları 626 099           1 317 703     
Digər debitorlar və avanslar (549 160)         422 481        
Mal-material ehtiyatları 66 190             243 534        
Kreditor borcları (367 777)         (549 052)      
Digər maliyyə aktivləri 8 392               (2 030)          
Digər öhdəliklər 463 915           122 538        

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitləri 1 701 707        157 334        

Ödənilmiş mənfəət vergisi (78 546)           
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri 1 623 162        157 334        

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitləri

Qeyri-maddi aktivlərin alınması (25 051)           (77 739)        

Əmlak və avadanlıqların alınması (68 953)           (9 664)          

Əmlak və avadanlıqların satışından daxilolmalar 100 133           -                

İnvestisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri 6 129               (87 403)        
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitləri

Alınmış kreditlər (xalis) (574 463)         516 181        
Maliyyə xərcləri (188 553)         (171 199)      
Ödənilmiş dividendlər -                       (439 560)      

Maliyyə fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri (763 016)         (94 578)        

Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artım 866 274           (24 647)        
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentrləri, ilin əvvəlinə 65 179             89 826          
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentrləri, ilin sonuna 931 453           65 179          

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən

(Azərbaycan manatı ilə)

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA 
HESABAT
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə

Qeydlər bu maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

1 Cəmiyyət və onun əməliyyatları

2

3 Funksional və təqdimat valyutası

"ENCOTEC" QSC (bundan sonra Cəmiyyət) 8 Yanvar 2001-ci il Azərbaycan Respublikası
qanunları əsasında məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi yaradılmışdır.

ENCOTEC QSC-nin əsas fəaliyyəti nəqliyyat infrastruktur elementlərinin tikintisindən,
məsələn, beton və asfalt magistral yollar, körpülər, tunellər, qovşaqlar, yeraltı piyada
keçidləri, su təchizat sistemləri, drenaj işləri, həmçinin yaşayış mənzillərinin tikintisi və
tikinti materiallarının istesahsalından ibarətdir.

Cəmiyyətin qeydiyyat ünvanı: 
Yasamal rayonu, C.Cabbarlı küçəsi 42, Bakı, Azərbaycan Respublikası.

Cəmiyyətin faktiki ünvanı

Cəmiyyət hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən 8 Yanvar 2001-
ci il tarixində verilmiş 1300144151 VÖEN əsasında fəaliyyət göstərir.  

11 yanvar 2022-ci il tarixdə Cəmiyyət təşkilati hüquqi formasını dəyişərək qapalı səhmdar
cəmiyyətə çevrilmişdir.

Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilməsində istifadə
edilən uçot siyasətləri Qeyd 28-də göstərilmişdir. Bu siyasətlər təqdim edilən bütün dövrlər
üzrə ardıcıl olaraq tətbiq edilmişdir.

Cəmiyyətin hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Beynəlxalq Mühasibat Standartları
Şurası tərəfindən dərc edilmiş Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları (“MHBS”) və
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına Şərhlər Komitəsi (“MHBSŞK”) tərəfindən
dərc edilmiş şərhlər əsasında hazırlanmışdır. 

AZ1014, Füzuli küçəsi 49, SKS plaza 5-ci mərtəbə, 

Əsas mühasibat uçotu prinsipləri

Cəmiyyətin əhəmiyyətli törəmə müəssisələri Qeyd 24-də göstərilmişdir. 

Başqa valyutaların qeyd edildiyi hallar istisna edilməklə, digər bütün hallarda Azərbaycan
Manatı ("AZN") ilə təqdim edilmişdir. Cəmiyətin funksional valyutası onun fəaliyyət
göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutasıdır. Cəmiyyətin funksional və təqdimat valyutası
Azərbaycan Respublikası milli valyutası AZN-dir. 
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ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

4 Əsas uçot fərziyyələri və ehtimalları 

Debitor borclarının dəyərsizləşməsi. Debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar
fiziki şəxslərin debitor borclarının yığılması ehtimalının rəhbərlik tərəfındən
qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Müştərinin əhamiyyətli maliyyə çətinlikləri, onun müflisləşmə
və ya maliyyə strukturunun yenidən təşkilinə məruz qalması ehtimalı va defolt va ya
ödənişlarin gecikdirilməsi debitor borclarının potensial olaraq dəyərsizləşmiş olmasını əks
etdirən göstaricilər hesab edilir. Əgər əsas müştərinin ödəniş qabiliyyatində pisləşmə baş
verərsə va ya bu faktiki defolt təxminlərindən yuxarı olarsa, faktiki naticələr bu təxminlərdən
farqlənə bilər.

Qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi. Rəhbərlik, hər bir hesabat tarixində aktivlərin
balans dəyərinin bərpa edilə bilməyəcəyini göstərən hadisələr və ya şərtlərə əsasən, qeyri-
maliyyə aktivlərinin ehtimal olunan dəyərsizləşməsinin hər hansı bir göstəricisinin olub
olmadığını qiymətləndirir. Bu göstəricilərə şirkətin biznes planlarında dəyişikliklər, əmtəə
qiymətlərində dəyişməz performanslara gətirib çıxaran dəyişikliklər, məhsul qarışıqlarında
dəyişikliklər və neft və qaz xassələri üçün ehtimal olunan sübut edilmiş ehtiyatların
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı istiqamətli düzəlişləri daxildir. Şəffaflıq və qeyri-müəyyən qeyri-
maddi həyat qeyri-maddi dəyərlər hər il və digər hallarda dəyərsizləşmə göstəriciləri olduqda
test edilir. Digər qeyri-maliyyə aktivləri balans dəyərlərinin bərpa edilə bilməyəcəyi
göstəriciləri olduqda dəyərsizləşmə üzrə test edilir

Kondolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik Cəmiyyətin uçot
siyasəti tətbiqinə və təqdim edilmiş aktiv, öhdəlik, gəlir və xərclərə təsir edən fərziyyələrdən,
ehtimallardan və mülahizələrdən istifadə etmişdir. Faktiki nəticələr bu ehtimallardan fərqli ola
bilər. 

Ehtimal və fərziyyələr dövrü olaraq yenidən nəzərdən keçirilir. Ehtimallara olan dəyişiklik
prospektiv olaraq tanınır. 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məbləğlərə daha çox təsir göstərən
peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və passivlərin balans dəyərinə
əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan mülahizələrə aşağıdakılar daxildir: 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin faydalı istismar müddəti. Rəhbərlik, 
torpaq, tikili və avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər üzrə təxmin edilən ədalətli dəyəri və
müvafıq amortizasiya ayırmalarını müəyyən edir. Bu təxminlər, Cəmiyyətin həmin aktivlər
üzrə iqtisadi səmərə aldə etməyi planlaşdırdığı dövrə əsaslanır. Əgər faydalı istifadə müddəti
əvvəlki illərdə təxmin edilmiş faydalı müddətdən aşağı olarsa, o zaman rəhbərlik amortizasiya
ayırmasını artıracaq və ya ləğv edilmiş və ya satılmış texniki cəhətdan köhnəlmiş aktivləri
siləcəkdir. Faydalı istifadə müddətinə hər maliyyə ilinin sonunda yenidən baxılır. Yuxarıda
göstərilən şərtlərdən və ya ehtimallardan hər hansı birində dəyişiklik gələcək amortizasiya
normalarında düzəlişlərlə nəticələnə bilər.
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2021 2020

5 Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri

Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.
Bank hesablarında olan qalıqlar 914 435         54 723              
ƏDV depozit hesabı 17 018           10 456              

931 453         65 179              

6 Debitor borcları

Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Debitor borcları 356 357         982 455            

356 357         982 455            

b) Debitor borclarının coğrafi təhlili

Azərbaycan Respublikası daxilində 356 357         982 455            
356 357         982 455            

7 Digər maliyyə aktivləri

110 042 118 434
579 338 579 338
689 380 697 772

Bank qalıqları 2016-cı il tarixində bağlanmış Bank Standard SC-də yerləşən bank hesabları üzrə
qalıqlardır. 

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

(Azərbaycan manatı ilə)
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

31 Dekabr

Debitor borcların 31 Dekabr 2021-ci il tarixə olan balans dəyəri onların ədalətli dəyərindən
fərqlənmir. Debitor borlclarının 31 Dekabr 2021-cu il tarixə ədalətli dəyəri 356357 AZN-ə
(2020: AZN 982455) bərabərdir.

Bank qalıqları-cari hesab

ƏDV depozit hesabı xüsusi hesabdır və yalnız ƏDV ödənişlərinin alınması və verilməsi üçün
istifadə edilir. 

Cəmiyyətin debitor borcları əsasən tikinti müqavilələri üzrə alacaqlardan ibarətdir.

Asılı, törəmə və filiallara verilmiş borclar
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2021 2020

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

(Azərbaycan manatı ilə)
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

31 Dekabr

8 Digər debitorlar və avanslar

Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Təchizatçılara ödənilmiş avanslar 673 028         460 421            
Əvəzləşdirilən ƏDV 1 831             182 327            
Avans olaraq ödənilmiş ƏDV 597 260         80 192              
Gələcək dövrün xərcləri 9 664             9 664                
Digər debitor borcları 4 050             4 070                

1 285 833      736 673            
9 Mal-material ehtiyatları

Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Bitməmiş tikinti işləri 1 510 068      1 590 843         
Tikinti materialları 15 998           7 223                
Digər materiallar 26 500           20 690              

1 552 567      1 618 756         

10 Qeyri-maddi aktivlər

İlkin dəyər
Proqram təminatı: İlkin qalıq 1 665 069      1 587 330         
                - dövr ərzində daxilolmalar 25 051           77 739              

1 690 120      1 665 069         
Köhnəlmə
İlkin qalıq 767 770         632 003            
Dövr ərzində köhnəlmə 136 663         135 768            

904 433         767 770            
Dövrün sonuna qalıq dəyəri 785 687         897 298            

Dövr ərzində amortizasiya məbləğindən AZN 136663 (2020: AZN 135768) ümumi və inzibati
xərclərə aid edilmişdir. (bax qeyd 18).

Ma-material ehtiyatları Bakı şəhərində yerləşən anbarlarda yerləşmişdir.

Mal-material ehtiyatlarından 2021-ci il də AZN 774 905 (2020: AZN 2097015) "satışın maya
dəyərində" xərc kimi tanınmışdır. 
Mal-material ehtiyatlarından dəyəri onun ədalətli dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir.
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(Azərbaycan manatı ilə)

11 Əmlak və avadanlıqlar

Cəmi
İlkin dəyər
   1 Yanvar 2021-ci il tarixə 444 277       979 761        264 219      231 947      1 920 204       

Daxilolmalar -               4 918            53 383        10 652        68 953            
Dövr ərzində silinmələr -               -               (111 419)     (1 235)         (112 654)         

31 dekabr 2021-ci il tarixə 444 277       984 679        206 183      241 364      1 876 503       

Yığılmış amortizasiya
   1 Yanvar 2021-ci il tarixə -               804 682 221 494      187 947      1 214 123       
   Dövr ərzində amortizasiya -               37 404          6 561 7 947          51 911            
   Silinmə üzrə düzəlişlər -               -               (90 290)       -              (90 290)           

31 dekabr 2021-ci il tarixə -               842 086        137 765      195 894      1 175 745       

Qalıq dəyəri

31 dekabr 2021-ci il tarixə 444 277       142 593        68 418        45 470        700 758          

31 Dekabr 2020-ci il tarixə 444 277       175 079        42 725        44 000        # 706 080          

Yuxarıda göstərilmiş əmlak və avadanlıqlar istifadəsinə dair hər hansı məhdudiyyət yoxdur.

Nəqliyyat 
vasitələri

Maşın və 
avadanlıqlar

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə

Torpaq
Digər əsas 
vəsaitlər

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
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2021 2020

12 Nizamnamə kapitalı
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Buraxılmış nizamnamə kapitalı 40 40
Nizamnamə kapitalının ödənilməmiş hissəsi -                 -                
Dövrün sonuna nizamnamə kapitalı 40 40

% %

Əliyev Emin Rafail 75 45 

Hüseynov Elxan Tofiq 25 0 

Rzayev Faiq Tələt 0 45 

Əlizadə İsmayıl Rasim 0 10 
100 100 

13 Kreditor borcları  
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Kreditor borcları 953 282 1 131 666
Müştərilərdən alınmış avanslar 482 610          672 003

1 435 892       1 803 669      

14 Digər öhdəliklər  
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.
Səhmdarlara olan borclar 930 400          372 321         

10 113            73 376
DSMF üzrə öhdəliklər 69 120            107 648
Digər borclar 11 642            4 015

1 021 275       557 360         

31 Dekabr,

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

(Azərbaycan manatı ilə)
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə

Cəmiyyətin nizamnamə kapitalında səhmdarların payları aşağıdakı kimidir:

Səhmdarlara olan borclar faizsiz, girovsuz olaraq verilmişdir və sabit ödəniş qrafiki
yoxdur.  

İşçilərə əmək haqqı üzrə olan borclar

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
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2021 2020
31 Dekabr,

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

(Azərbaycan manatı ilə)
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

15 Kredit və borclar üzrə öhdəliklər  
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Faiz
Təminatsız bank kreditləri

18% 855 574 1 427 753      
9% -                 2 284             

Hesablanmış faizlər -                 -                

855 574          1 430 037      

Qısamüddətli hissəsi 855 574 913 856         
Uzunmüddətli hissəsi -                 -                

855 574          913 856         

16 Gəlir
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Tikinti müqavilələri üzrə gəlir 6 373 214 7 637 405
6 373 214       7 637 405      

16.1 Coğrafi məlumat

Gəlir: Azərbaycan Respublikasında 6 373 214       7 637 405      
6 373 214       7 637 405      

17 Gəlirin maya dəyəri
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Subpodratçılar 1 286 809 1 606 194
İstifadə edilmiş mal-material ehtiyatları 774 905 2 097 015
Ezamiyyə xərcləri 50 081 30 584
Əmək haqqı 133 434 758 195
Sosial sığorta xərcləri 29 432 24 791
Konsaltinq xərcləri 29 701 741 150         
Yanacaq xərcləri -                 75 904           
İcarə xərcləri 5 116              -                
Digər xərclər 33 454            21 453           

2 342 931       5 355 285      

Valyuta

AZN
USD
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2021 2020
31 Dekabr,

ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

(Azərbaycan manatı ilə)
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

18 Ümumi və inzibati xərclər

Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Əmək haqqı 1 800 775 2 281 130
Sosial sığorta 366 847          475 359         
İcarə xərcləri 179 485          404 800         
Amortizasiya və köhnəlmə 188 587          200 565         
Sığorta xərcləri 7 344              9 250             
Konsaltinq xərcləri 52 261            99 934           
Ofis xərcləri 2 483              22 962           
Ezamiyyə xərcləri 7 175              13 905           
Bank xərcləri 19 786            33 203           
Rabitə xərcləri 16 728            22 880           
Qeyri-mənfəət vergi xərcləri -                 2 405             
Təmir xərcləri 159                 118                
Digər xərclər 123 178          248 716         

2 764 808       3 815 227      

19 Maliyyə xərcləri
Uçot siyasətinə QEYD 28-də bax.

Faiz və komissiya xərcləri 170 393          116 380         
Məzənnə fərqindən zərər 18 160            54 820           

188 553          171 199         

20 Digər gəlir və xərclər

Əmlak və avadanlıqların satışından gəlir/zərər (77 769)          (39 235)         
Digər gəlir -                 9 843             

(77 769)          (29 392)         

Faiz xərcləri banklardan alınmış kreditlər üzrə hesablanmış faiz və komissiyalardır.
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(Azərbaycan manatı ilə)

21 Mənfəət vergisi xərci

2021 2020
a) Vergidən əvvəl mənfəət 1 154 692          1 674 915-          

Vergi dərəcəsi 20% 20%
Mənfəət vergisi üzrə cari xərclər 230 938             334 983-             

Digər fərqlər (152 393)           -                    
-                        -                    

Təxirə salınmış vergi -                        -                    
Mənfəət vergisi xərci 78 546               -                    

Cəmiyyət vergi uçotunu Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarından fərqlənən
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq hazırlamışdır.

Vergi məqsədləri üçün çıxılmayan xərclərin təsiri:

Cəmiyyətin gəlirlərinə tətbiq edilən mənfəət vergisi dərəcəsi 20%-ə (2020-ci il: 20%)
brabərdir. Gözlənilən və faktiki vergi xərclərinin uzlaşması aşağıdakı kimidir:

31 Dekabrda bitən il üzrə

31 Dekabr 2021-ci il və 2020-c1 il tarixə müvəqqəti fərqlər aşağıdakı kimidir:

ENCOTEC QSC
BAKU, AZERBAIJAN REPUBLIC

31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
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ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
(Azərbaycan manatı ilə)

22 Təəhhüdlər

23 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar

a) Əlaqəli tərəflərdən alacaqlar aşağıdakı kimidir:

2021 2020

Asılı, törəmə və filiallara verilmiş borclar 110 042 118 434
110 042 118 434

b) Səhmdarlara olan borclar aşağıdakı kimidir:

Əlaqəli tərəflərə olan borclar 462 960 172 321
Elan edilmiş dividend üzrə borclar 467 440 200 000    

462 960 172 321

c) Əsas idarəetmə heyətinin əmək haqqıları:

Əmək haqqı 180 077 213 171
180 077 213 171

Kapital xərcləri üzrə təəhhüdlər. 31 Dekabr 2021-ci il tarixə Cəmiyyətin əmlak və
avadanlıqlar, və ya hər hansı başqa sahələr üzrə əhəmiyyətli kapital xərcləri təəhhüdləri
olmamışdır. 

Yuxarıda göstərilmiş səhmdarlardan alınmış borclar faizsiz, girovsuz və hər hansı ödəniş
qrafiki olmadan alınmış borclardır. 

31 Dekabr

Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar eyni təşkilatın nəzarəti altında olsun və ya
onlardan biri digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı
qarar qabul edərkan digər tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər arasındakı
münasibətləri nəzərə alarkan həmin münasibətlərin yalnız hüquqi formasına deyil, iqtisadi
məzmununa da diqqət yetirilir. 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlara törəmə müəssisələrə borcların verilməsi və əsas vəsaitlərin
əldə edilməsi ilaə bağlı kreditor borcları, rəhbərliyə ödənişlər daxildir. 

Borc Gürcüstan və Qazaxıstanda yerləşən filiallara verilmiş borclardan ibarətdir. Borc
faizsiz, girovsuz və hər hansı ödəniş qrafiki olmadan verilmiş borclardır. 

16



ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə

24 Əhəmiyyətli törəmə və asılı müəssisələr

Ölkə
Əsas 

fəaliyyəti
2021 

Sahiblik
2020 

Sahiblik 

Azərbaycan Mühəndislik 80% 80%

Azərbaycan Mühəndislik 100% 0%

Gürcüstan Mühəndislik 100% 100%
Encotec QSC-nin Gürcüstan 
filialı

Əhəmiyyətli törəmə müəsissələr və filiallar

Törəmə müəssisə

Texco MMC

Encotel MMC
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ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
(Azərbaycan manatı ilə)

25 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi bazası

a) Kredit riski

-bazar riski

Cəmiyyət öz maliyyə alətlərinin istifadəsi nəticəsində aşağıdakı risklərə məruz qalır:

-kredit riski

-valyuta riski

-likvidlik riski

-faiz dərəcəsi riski

Bu qeyd Cəmiyyətin yuxarıda göstərilən risklərə məruz qalması, onun bu riskləri ölçülməsi və
idarə edilməsi üzrə məqsədlərini, siyasətlərini və Cəmiyyətin kapitalın idarə edilməsi barədə
informasiyanı təqdim edir. Əlavə açıqlamalar bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına daxil
edilmişdir.

Cəmiyyətdə maliyyə risklərinin idarə edilməsi funksiyasına maliyyə riskləri, əməliyyat riskləri və
hüquqi risklərinin idarə edilməsi daxildir. Maliyyə risklərinə bazar riski (valuta riski, faiz dərəcəsi
riski və digər qiymət riski), kredit riski və likvidlik riski daxildir. Maliyyə risklərinin idarə
edilməsi funksiyasının əsas məqsədləri risklər üçün limitlər qoymaq və daha sonra riskilərin
qoyulmuş limitlər daxilində olmasını təmin etməkdir. Əməliyyat və hüquqi risklərin idarə edilməsi
funksiyasının əsas məqsədi daxili siyasət və prosedurların lazımi qaydada fəaliyyətini təmin
etməklə əməliyyat və hüquqi risklərin minimuma endirməyi təmin etməkdir. 

Cəmiyyət kredit riskinə onun debitorlarının ödəmə müddətində ödənişi həyata keçirə bilmədiyi
halda məruz qalır. Cəmiyyətin kredit riskinə maksimum məruz qalması ümumilikdə maliyyə
aktivlərinin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda balans dəyərində əks olunur. Cəmiyyətin kredit
riskinə məruz qalan maliyyə alətlərinə əsasən pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri daxildir. 
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ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
(Azərbaycan manatı ilə)

25 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (ardı)

i)

AZN
2021 2020

Debitor borcları 356 357 982 455
356 357 982 455

ii) Cəmiyyətin Dekabr 2021-ci il tarixə 931453 AZN (2020: AZN 65179) pul vəsaitləri var. Bu da
aktivlərin maksimum məruz qalmasını təmsil edir. Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri Fitch
reytinq qiymətləndirməsinə görə B-BB olan banklarda yerləşdirilmişdir. 

Cəmiyyət nağd pul satışı prioritet siyasətini həyata keçirir; ancaq əsas müştərilər üçün bəzi
şərtlərdə kredit satışları edilir. Ticarət alacaqları əsasən yerli bazarda olmayan müştərilərin
alacaqlarından ibarətdir. Şirkətin ticari alacaqlarından yaranan kredit riski, müştərilərin kredit
verilişinin davamlı moinitorinqi ilə daha da yumşaldılır.

Hesabat tarixinə debitor borclarının kredit riskinə məruz qalması aşağıdakı kimidir: 

Balans dəyəri

Dəyərdən düşməmiş debitor və digər borcların keyfiyyəti

Debitor və digər debitor borclarının kredit keyfiyyəti Rəhbərlik tərəfindən qoyulmuş kredit
siyasəti əsasında qiymətləndirilir. Cəmiyyət müştərilərin kredit riskini debitor və digər
borclarının onların xarakteristikalarına uyğun olaraq qruplaşdırmaqla nəzərdən keçirir.
Dəyərdən düşməmiş debitor borclarının kredit keyfiyyətinin təhlili aşağıdakı kimidir: 

Debitor və digər borclar

Cəmiyyət kredit riskini onu hər hansı bir kontragent və ya kontragent qrupuna coğrafi və
sənaye segmentlərinə tətbiq etməklə strukturlaşdırır. Bu risklər bir il və ya daha qısa müddət
ərzində nəzərdən keçirilir. 

Maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətini qiymətləndirən zaman Cəmiyyət debitorun xarakteri,
onunla keçmiş əməliyyatların tarixçəsi və kredit keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə
edilən hər hansı digər informasiyaları nəzərdən keçirir. 
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KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
(Azərbaycan manatı ilə)

25 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (ardı)

b) Likvidlik riski

1 aydan az
1 aydan 6 
aya qədər

6 aydan 12 
aya qədər

6 aydan 5 
ilə qədər

5 ildən çox Cəmi

Öhdəliklər
Maliyyə 
öhdəlikləri    343 720       572 866    1 031 160       343 720                   -   2 291 466

   343 720       572 866    1 031 160       343 720                   -   2 291 466

1 aydan az
1 aydan 6 
aya qədər

6 aydan 12 
aya qədər

6 aydan 5 
ilə qədər

5 ildən çox Cəmi

Öhdəliklər
Maliyyə 
öhdəlikləri    485 056       808 427    1 455 168       485 056                   -   3 233 706

   485 056       808 427    1 455 168 485 056     -                3 233 706

c) Bazar riski

31 Dekabr 2021-ci il tarixə diskontlaşdırılmamış maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətinin
təhlili aşağıdakı kimidir: 

31 Dekabr 2020-cu il tarixə diskontlaşdırılmamış maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətinin
təhlili aşağıdakı kimidir: 

Likvidlik riski aktiv və öhdəliklərin ödəmə müddətinin uyğun gəlmədiyi halda yaranır.
Cəmiyyətin 31 Dekabr 2021-ci il tarixə likvidlik riski Rəhbərlik tərəfindən idarə edilmişdir.
Rəhbərlik Cəmiyyətin mövcud likvidlik profilinin əhəmiyyətli likvidlik riskinə məruz qaldığına
inanmır.

Cəmiyyət bazar riskinə məruz qalır. Bazar riski faiz dərəcəsi riski və valyuta riskinin açıq
mövqeyindən yaranır. Cəmiyyətin Rəhbərliyi qəbul edilə bilən risk limitləri müəyyən edir. Bu
limitlər daimi əsaslarla nəzərdən keçirilir. Buna baxmayaraq, bu yanaşmadan istifadə etmək
daha əhəmiyyəli bazar dəyişiklikləri zamanı bu limitlərdən kənarda itkilərdən qorumur.
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KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR
(Azərbaycan manatı ilə)

25 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (ardı)

f) Valyuta riski 

AZN USD EURO GBP CƏMİ
AKTİVLƏR
Debitor borcları       297 360         58 868              129                   -       356 357 
Digər maliyyə aktivləri       689 380                 -                  -                     -       689 380 
Pul vəsaitləri       102 542       822 686           6 218                     7     931 453 

   1 089 282       881 554           6 348                     7  1 977 190 

Kreditor borcları    1 106 094       207 976         73 990            47 832  1 435 892 
Digər öhdəliklər    1 021 275                 -                  -                     -    1 021 275 
Kredit və borclar       855 574                 -                  -                     -       855 574 

   2 982 943       207 976         73 990            47 832  2 457 167 
- 1 893 661       673 578 -      67 642 -         47 825 -   479 977 

AZN USD EURO GBP Total
AKTİVLƏR
Debitor borcları       905 754         76 573              128     982 455 
Digər maliyyə aktivləri       697 772                 -                  -                     -       697 772 
Pul vəsaitləri         65 095                25                  9                   50       65 179 

   1 668 621         76 597              137                   50  1 745 406 

Kreditor borcları    1 497 590       219 152         86 927                   -    1 803 669 
Digər öhdəliklər       557 360                 -                  -                     -       557 360 
Kredit və borclar    1 427 753           2 284                -                     -    1 430 037 

   3 482 704       221 435         86 927                   -    2 361 029 
- 1 814 083 -     144 838 -      86 790                   50 -   615 623 

Valyuta riski, valyuta məzənnələrinin dəyişməsi səbəbindən maliyyə alətlərinin dəyərinin
dəyişə biləcəyi riskidir. Xarici valyutada üstünlük təşkil edən aktivlər (pul vəsaitləri, digər
debitor borcları) və öhdəliklər (öhdəliklər, əlaqəli tərəflərə borclar) valyuta məzənnəsinə səbəb
olur. Cəmiyyətdə valyuta riskinin idarə edilməsi ilə bağlı heç bir formal prosedurları yoxdur,
lakin rəhbərlik iqtisadiyyatdakı meyllər barədə kifayət qədər məlumatlıdır və valyuta risklərini
minimuma endirmək üçün bir neçə addımlar atmışdır. Aşağıdakı həssaslıq təhlili şirkətin
hesabat dövrünün sonunda valyuta məzənnəsi riskinə məruz qaldığını göstərir.

AÇIQ BALANS

ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ 

Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2021-ci il tarixinə əsas idarəetmə işçiləri tərəfindən nəzərdən
keçirilmiş hesabatlara əsasən valyuta risklərini əks etdirir:

CƏMİ AKTİVLƏR

Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2020-ci il tarixinə əsas idarəetmə işçiləri tərəfindən nəzərdən
keçirilmiş hesabatlara əsasən valyuta risklərini əks etdirir:

CƏMİ AKTİVLƏR

ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ 
AÇIQ BALANS
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(Azərbaycan manatı ilə)

25 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (ardı)

AZN/USD +10% -10% +10% -10%

Mənfəət və zərərə təsiri 67 358  (67 358)  (14 484) 14 484
Kapitala təsiri 67 358  (67 358) 14 484  (14 484)

AZN/EURO +10% -10% +10% -10%

Mənfəət və zərərə təsiri  (6 764) 6 764  (8 679) 8 679
Kapitala təsiri  (6 764) 6 764  (8 679)  (8 679)

AZN/GBP +10% -10% +10% -10%

Mənfəət və zərərə təsiri  (4 783) 4 783 5  (5)
Kapitala təsiri  (4 783) 4 783 5  (5)

h) Coğrafi risk

Azərbayca
n 

Respublika
sı

OECD və 
Avropa 
ölkələri

AKTİVLƏR
356 357     -                
691 887     -             

Pul vəsaitləri 931 453     -                
1 979 696  -             

Valyuta riski həssaslığı

31 dekabr 2021-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin coğrafi
konsentrasiyası aşağıda verilmişdir:

Aşağıdakı cədvəldə şirkətin ABŞ dolları ilə manat və avroda 10% artım və azalma həssaslığı
əks olunub. 10% xarici valyuta riskin əsas idarə heyətinə daxili hesabat verərkən istifadə
olunan həssaslıq dərəcəsidir və valyuta məzənnələrinin mümkün dəyişikliklərin rəhbərliyin
qiymətləndirməsini əks etdirir. Həssaslıq təhlili yalnız xarici valyutada göstərilən xarici valyuta
məzənnələrini əhatə edir və dövrün sonuna olan məzənnələrini xarici valyuta məzənnələrinin
10% dəyişməsi üçün düzəldir.

31 Dekabr 2021-ci il 31 Dekabr 2020-ci il

Cəmi, 31 Dekabr 2021-ci il 
tarixə

356 357                             
691 887                             
931 453                             

31 Dekabr 2021-ci il 31 Dekabr 2020-ci il

1 979 696                          

Debitor borcları
Digər maliyyə aktivləri

31 Dekabr 2021-ci il 31 Dekabr 2020-ci il
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25 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (ardı)

ÖHDƏLİKLƏR
1 497 590  306 079      
1 021 275  -                

Kredit və borclar 855 574     -                
3 374 439  306 079      

Azərbayca
n 

Respublika
sı

OECD və 
Avropa 
ölkələri

AKTİVLƏR
982 455     -                
112 549     

Pul vəsaitləri 65 179       -                
1 160 183  -             

ÖHDƏLİKLƏR
1 547 884  804 837      

557 360     -             
Kredit və borclar 1 430 037  -                

3 535 281  804 837      

g) Kapitalın idarə edilməsi riski

855 574                             

Digər öhdəliklər 557 360                             

4 340 118                          

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Cəmiyyətin maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin coğrafi
konsentrasiyası aşağıda verilmişdir:

65 179                               
1 160 183                          

Kreditor borcları 2 352 721                          

Cəmi, 31 Dekabr 2020-ci il 
tarixə

Debitor borcları 982 455                             
Digər maliyyə aktivləri 112 549                             

3 680 518                          

1 430 037                          

Digər öhdəliklər 1 021 275                          

Cəmiyyətin kapitalın idarə edilməsi üzrə hər hansı qanuni əmsal tələbləri yoxdur. 

Cəmiyyət ümumi kapitallığı rəhbərliyin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında səhmdar
kapitalına daxil edilmiş səhmdar kapital və bölüşdürülməmiş mənfəətdən ibarətdir. Şirkətin
kapitalın idarə olunmasında məqsədləri, səhmdarlar üçün qaytarılmaların və digər maraqlı
tərəflər üçün mənfəətin təmin edilməsi və kapitalın xərclərini azaltmaq üçün optimal kapitalın
strukturunu təmin etmək məqsədi ilə davam etdirməkdir.

1 803 669                          Kreditor borcları
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26 Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri

Qiymətlənd
irmə tarixi

Aktiv 
bazarlarda 

təklif 
qiymətləri 
(Səviyyə 1)

Əhəmiyyətl
i müşahidə 

edilən 
məlumatlar 
(Səviyyə 2)

Əhəmiyyətli 
müşahidə 
edilməyən 

məlumatlar 
(Səviyyə 3)

Cəmi

2021 931 453 -               -                  931 453
Debitor borcları 2021 356 357 356 357

Kreditor borcları 2021 -                -               1 435 892 1 435 892
Digər öhdəliklər 2021 -                -               1 021 275 1 021 275
Kredit və borclar üzrə öhdəliklər2021 855 574        855 574

Qiymətlənd
irmə tarixi

Aktiv 
bazarlarda 

təklif 
qiymətləri 
(Səviyyə 1)

Əhəmiyyətl
i müşahidə 

edilən 
məlumatlar 
(Səviyyə 2)

Əhəmiyyətli 
müşahidə 
edilməyən 

məlumatlar 
(Səviyyə 3)

Cəmi

2020 65 179 -               -                  65 179
Debitor borcları 2020 982 455 982 455

Kreditor borcları 2020 -                -               1 803 669 1 803 669
Digər öhdəliklər 2020 -                -               557 360 557 360

Ədalətli dəyərin ölçülməsi

Ədalətli dəyərlə əks
edilmiş aktivlər

Pul vəsaitləri

Ədalətli dəyərlə əks
edilmiş aktivlər

Ədalətli dəyərlə əks
edilmiş aktivlər
Pul vəsaitləri

Ədalətli dəyərin ölçülməsi

Ədalətli dəyərlə əks
edilmiş aktivlər

31 dekabr 2021 və 2020-ci il tarixləri üçün Cəmiyyət ədalətli dəyərlə ölçülmüş maliyyə alətlərinə
malik olmamışdır.

Aşağıdakı cədvəldə ədalətli dəyərlə ölçülməyən maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərləri təsvir edilir
və ədalətli dəyər ölçüsünün hər bir ədalətli dəyərinin təsnifləşdirildiyi ədalətli dəyər
iyerarxiyasında səviyyəyə görə təhlil edilir.
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26 Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri (davamı)

Dəyəri 
2021

Ədalətli 
dəyər 
2021

Tanınmamı
ş mənfəət 
/(zərər)

2021

Dəyəri 
2020

Ədalətli 
dəyər 
2020

Tanınma
mış 

mənfəət 
/(zərər)

931 453 931 453 -                65 179 65 179 -              

356 357 356 357 -                982 455 982 455 -              

Kreditor borcları1 435 892 1 435 892 -                1 803 669 1 803 669 -              
Digər öhdəliklər1 021 275 1 021 275 -                557 360 557 360

855 574 855 574 -                -               -                  -              

-                -              

Ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyəri

Aşağıdakı qeydlər, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən,
şirkətin maliyyə alətlərinin balans dəyəri və ədalətli dəyərinin müqayisəsidir. Cədvəl qeyri-
maliyyə aktiv və qeyri-maliyyə öhdəlikləri ədalətli dəyərini əks etdirmir. 

Maliyyə aktivləri

Pul vəsaitləri

Debitor 
borcları

Maliyyə öhdəlikləri

Kredit və 
borclar üzrə 
öhdəliklər
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MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

27 Ölçülmənin əsası

Fəaliyyətin faziləsizliyi

28 Əhəmiyyətli mühasibat uçot siyasətləri 

a)

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları ilkin dəyər prinsipi əsasında hazırlanmışdır.

Bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları, Cəmiyyətin yaxın perspektivdə faəliyyətinin
fasiləsizliyi prinsipinə əsasən hazırlanmışdır.

Rəhbərlik Cəmiyyətin yaxın gələcəkdə fəaliyyətini davam etdirdiyini, ləğvetmə, ticarətin
dayandırılması və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və qaydalarına uyğun
olaraq kreditorlardan qorunmaq istəyi ilə birlikdə görür. Buna görə, aktivlər və öhdəliklər,
Şirkətin aktivlərini həyata keçirə biləcəyi və öhdəliklərini normal fəaliyyətdə həyata keçirə
biləcəyi əsasda qeydə alınır. Bəzi maliyyə hesabatlarının strukturları, İdarəetmə ilə bağlı davam
etdirilmə qabiliyyətinin və qiymətləndirilmə məsələləri ilə bağlı standartların və davamlı əlaqə
ilə bağlı açıqlamaların şirkət tərəfindən müəyyən bir qiymətləndirilməsinə dair açıq bir tələbdir.

Rəhbərliyin fəaliyyətin fasiləsizliyinin qiymətləndirmə meyarlarına qeyri-müəyyən gələcək
hadisə və şərtlərinin təxminləri qiymətləndirmək daxildir. 

Cəmiyyət bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuş bütün dövrlərə
aşağıdakı mühasibat uçotu siyasətlərini davamlı şəkildə tətbiq etmişdir.

Konsolidasiyasının əsasları

Nəzarət edilməyən pay

Nəzarət edilməyən paylar, əldə edilmiş müəssisənin müəyyən edilə bilən xalis aktivlərinin
satınalma tarixində onların mütənasib payı ilə ölçülür.

Cəmiyyətin nəzarətdə itirməsinə səbəb olmayan törəmə müəssisədə olan payındakı
dəyişikliklər kapital əməliyyatları kimi uçota alınır.

Törəmə müəssisələr

Törəmə müəssisələrə Cəmiyyət tərəfindən nəzarət edilir. Cəmiyyət törəmə müəssisə ilə
qarşılıqlı münasibətlərdə dəyişən gəlirlərə hüququ varsa və öz nəzarətindən istifadə edərək bu
gəlirlərə təsir edə bilirsə, o zaman bu müəssisəyə nəzarət edir. Törəmə müəssisələrin maliyyə
hesabatları konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında nəzarət başlayan tarixdən nəzarətin
dayandırıldığı tarixə qədər daxil edilir. Törəmə müəssisələrin mühasibat uçot siyasəti,
Cəmiyyətin qəbul etdiyi siyasətlə uyğunlaşdırmaq üçün lazım olduqda dəyişdirilmişdir. Törəmə
müəssənin zərərinin nəzarət edilməyən paya düşən hissəsi, nəzarət edilməyən payın qalığı
mənfi olsa belə ona aid edilir. 
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28 Əhəmiyyətli mühasibat uçot siyasətləri  (ardı)

Birgə müəssisə Cəmiyyətin birgə nəzarətinin olduğu müqavilədir ki, Cəmiyyət onun aktiv və
öhdəliklərinə deyil həmin müəssisənin xalis aktivlərinə hüquqları vardır. 

Burgə müəssisələrdə paylar kapital metodundan istifadə etməklə uçota alınır və əvvəlcə ilkin
dəyərlə uçota alınır. Əməliyyat xərcləri investisiyanın dəyərinə daxil edilir. 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir və ya birgə nəzarətin yaranmasından
bitməsinə qədər, Cəmiyyətin kapital investisiyalarının mənfəət və zərər və digər məcmu
gəlirlərində paylarındakı payı, uçot siyasəti qrupun siyasətinə uyğunlaşdırdıqdan sonra daxil
edilir.  

Əgər əgər kapital investisiyalarında Cəmiyyətin zərərlərdəki payı investiyanın dəyərindən çox
olarsa, həmin investisiyanın dəyəri sıfıra qədər azaldılır, əlavə zərərlərin tanınması əgər
investisiyaya qarşı öhdəliyi olması və ya onun adından ödəniş etmək öhəlikləri çıxılmaqla
dayandırılır. 

Konsolidasiya zamanı əvəzləşdirilmiş əməliyyatlar 

Qrup daxili qalıqlar və əməliyyatlar və qrupdaxili əməliyyatlardan yaranan hər hansı
reallaşdırılmamış gəlir və xərclər əvəzləşdirilmişdir. Kapital investisiyalarından
əməliyyatlardan yaranan reallaşdırılmamış gəlirlər Cəmiyyətin investisiyada payı qədər
azaldılır. Reallaşdırılmamış zərərlər də, həmçinin yalnız qiymətdəndüşmə üzrə hər hansı sübut
olmazsa reallaşdırılmamış gəlirlərdə olduğu kimi əvəzləşdirilir. 

Nəzarətin itirilməsi

Nəzarət itirilən zaman Cəmiyyət törəmə müəssisənin aktiv və öhdəliklərini, hər hansı nəzarət
edilməyən payını və törəmə müəssisəyə aid kapitalın digər komponentlərinin tanınmasını
dayandırır. Nəzarətin itirilməsindən yaranan hər hansı gəlir və zərər mənfəət və zərər haqqında
hesabatda tanınır. Əgər Cəmiyyətin əvvəlki törəmə müəssisədə hər hansı payını saxlayırsa, daha
sonra bu pay nəzarətin itirilmə tarixinə ədalətli dəyərlə ölçülür. 
Daha sonra təsir səviyyəsindən asılı olaraq asılı müəssisələrə investisiyalar və ya satış üçün
olan maliyyə aktivləri kimi uçota alınır. 

Kapital investisiyalar

Cəmiyyətin kapital investisiyalarına birgə müəssisələrə investisiyalar daxildir. 
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b)

A. Mal-material ehtiyatları

B. Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri

C. Torpaq, əmlak və avadanlıqlar

D. Qeyri-maddi aktivlər

E. Maliyyə alətləri

F. Qiymətdəndüşmə

G. Gəlir

H. Maliyyə gəlirləri və xərcləri

I. Mənfəət vergisi

J. Əlavə dəyər vergisi

K. Xarici valyutalar

L. İcarə 

M. Ədalətli dəyərin ölçülməsi

N. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar

Aşağıda göstərilənlər detalları sonrakı səhifələrdə göstərilən əhəmiyyətli uçot siyasətlərinın bir 
siyahısıdır.
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A. Mal-material ehtiyatları

• 20-25% • Digər 20%
• 25%

Mal-material ehtiyatları maya dəyəri ilə xalis satış dəyərindən ən aşağı olan dəyərdə qeydə
alınır. Mal-material ehtiyatlarının maya dəyəri FİFO metodu ilə müəyyən edilir. İstehsal edilən
mallar və bitməmiş istehsal üçün isə maya dəyərinə normal istehsal gücünə əsasən
bölüşdürülmüş ümumistehsalat xərclərinin bölüşdürülmüş hissəsi daxil edilir. 

B. Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri

Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri kassa, bank hesablarındakı pullar, banklarda yerləşdirilmiş
depozitlər, və üç ay və ondan daha az müddətədək olan və istifadəsinə məhdudiyyət
qoyulmayan yüksək likvidli investisiyalar daxildir. 

İstifadəsinə məhdudiyyət qoyulan pul vəsaitləri pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərindən ayrıca
göstərilir. İstifadəsinə məhdudiyyət qoyulan pul vəsaitləri Pul vəasitlərinin hərəkəti haqqında
hesabat məqsədləri üçün də pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərindən ayrıca göstərilir.

C. Torpaq, əmlak və avadanlıqlar

i. İlkin tanınma və qiymətləndirmə

Əmlak və avadanlıqlar obyektləri ilkin dəyərlə toplanmış amortizasiya və hər hansı
qiymətdəndüşmə zərərləri çıxılmaqla uçota alınır. 

Əgər əmak və avadanlıq əhəmiyyətli hissələrinin müxtəlif faydalı istifadə müddətləri olarsa,
onlar əmlak və avadanlıqlarının fərqli obyektləri kimi uçota alınır. 

Əmlak və avadanlıqların silinməsindən yaranan hər hansı gəlir və zərərlər silinmədən yaranan
gəlirlərin onun qalıq dəyəri ilə müqayisəsi ilə müəyyən edilir və mənfəət və ya zərərdə digər
gəlir/zərərdə xalis olaraq tanınır. 

ii. Sonrakı xərclər

Əmlak, tikili və avadanqlıqların hissələrinin dəyişdirilməsi xərci əgər həmin hissənin dəyərini
etibarlı şəkildə ölçmək mümkündürsə və gələcək iqtisadi səmərənin əldə Cəmiyyətə daxil
olması ehtimal edilərsə ilkin dəyərlə uçota alınır. 

iii. Amortizasiya

Əmlak, tikili və avadanlıqlar onlar qurulduqdan və istifadəyə hazır olduqdan sonra və ya öz
tikdiyi əmlak, tikili və avadanlıqlar üçün isə əmlakın tikintisi tamamlanıb və istifadəyə hazır
olduqdan sonra amortizasiya olunur. Amortizasiya ilkin dəyər çıxılın sonra qalıq dəyər azalan
qalıq dəyəri əsasında hesablanır. Torpaq amortizasiya olunmur.

Əmlak, tikili və avadanlıqların cari və müqayisə edilən dövr üzrə ehtimal edilən faydalı istifadə
müddətləri aşağıdakı kimidir: 

Maşın və avadanlıqlar
Nəqliyyat vasitələri

Amortizasiya metodları, faydalı istifadə müddətləri və qalıq dəyərləri hər hesabat dövründə
yenidən nəzərdən keçirilir və müvafiq olaraq düzəldilir. 
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C. Torpaq, əmlak və avadanlıqlar (ardı)

– 10 il

Cəmiyyət tərəfindən əldə edilən və müştəri əlaqələri də daxil olmaqla, patent və ticarət nişanları
olan qeyri-maddi aktivlər, yığılmış amortizasiya və yığılmış dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla
ilkin dəyərlə ölçülür.
ii. Sonrakı ölçülmə

Sonrakı xərclər yalnız aidiyyəti olan aktivdə yaranan gələcək iqtisadi səmərəni artıran zaman
kapitallaşdırılır. Daxili olaraq yaradılmış qudvil və brendlərə xərclər daxil olmaqla, bütün digər
xərclər baş verdikdə mənfəət və ya zərərdə tanınır.

iv. İnvestisiya mülkiyyətində yenidən təsnifləşdirmə

Mülkiyyətdən investisiya mülkiyyətinə dəyişdikdə, əmlak ədalətli dəyərlə yenidən
qiymətləndirilir və müvafiq olaraq yenidən təsnif edilir. Bu yenidən ölçülmədən yaranan hər
hansı gəlir əvvəllər tanınmış qiymətdəndüşmə zərərləri çıxılmaqla digər məcmu gəlirlərdə
tanınmış və yenidənqiymətləndirmə ehtiyatında tanınmış ehtiyatlar çıxılmaqla mənfəət və
zərərdə tanınır. Hər hansı zərər mənfəət və ya zərərdə tanınır. Lakin, həmin əmlak üçün yenidən
qiymətləndirmə ehtiyatında tanındığı qədər digər məcmu gəlirlərdə tanınır və kapitalda
yenidənqiymətləndirmə ehtiyatını azaldır. 

D. Qeyri-maddi aktivlər

i. Tanınma və ölçülmə

iii. Köhnəlmə
Köhnəlmə qeyri-maddi aktivlərin dəyərini azaltmaqla ehtimal edilən faydalı istifadə müddətinə
əsasən düz xətt metodundan istifadə edilməklə amortizasiya edilir və mənfəət və zərərdə
tanınır. 
Cari və müqayisə edilən dövr üçün ehtimal edilən faydalı istifadə müddəti aşağıdakı kimidir:

Amortizasiya metodları, faydalı istifadə müddətləri və qalıq dəyərləri hər hesabat dövründə
yenidən nəzərdən keçirilir və müvafiq olaraq düzəldilir. 

E. Maliyyə alətləri

Proqram təminatı lisenziyaları

i) Tanınma və ilkin ölçülmə

Debitor borcları ilkin olaraq onlar çıxdıqda tanınır. Bütün digər maliyyə aktivləri və maliyyə
öhdəlikləri ilkin olaraq alətin müqavilə şərtlərinə tərəf olan tərəf olduqda tanınır.

Bir maliyyə aktivi (əhəmiyyətli bir maliyyələşdirmə komponenti olmayan debitor borcları
istisna olmaqla) və ya maliyyə öhdəliyi ilkin olaraq ədalətli dəyərdə üstəgəl FVTPL olmayan
bir maddə ilə ölçülürsə, onun əldə edilməsi və ya satılmasına birbaşa aid olan əməliyyat xərcləri
ilə uçota alınır. Mühüm maliyyələşdirmə komponenti olmayan debitor borcları ilkin olaraq
əməliyyatın qiyməti ilə ölçülür.
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E. Maliyyə alətləri (Ardı)

•

•

•

•

Cəmiyyət maliyyə portfel səviyyəsində saxlanılan biznes modelinin məqsədini qiymətləndirir,
çünki bu, biznesin idarə olunma üsulunu əks etdirir və idarəetmə məlumatı verilir.

Tanınma dayandırılmayan əməliyyatlarda maliyyə aktivlərinin üçüncü şəxslərə köçürülməsi bu
məqsədlə satışın hesab edilməməsi, Cəmiyyətin aktivlərin davamlı tanınması ilə uyğun gəlir.

Ticarət üçün saxlanılan və ya idarə olunan və fəaliyyətinin ədalətli dəyər əsasında
qiymətləndirildiyi maliyyə aktivləri FVTPL ilə ölçülür.

ii. Təsnifləşdirmə və sonrakı ölçülmə

İlkin tanınmada bir maliyyə aktivi aşağıdakı şəkildə ölçülür: amortizasiya olunmuş dəyər;
FVOCI - borc investisiya; FVOCI - kapital alətləri; və ya FVTPL.

Maliyyə aktivləri, maliyyə aktivlərini idarə etmək üçün iş modelini dəyişdirməmiş halda,
maliyyə aktivlərinin ilkin tanınmasına əsasən yenidən təsnifləşdirilməmişdir, bu halda bütün
təsir göstərilən maliyyə aktivləri biznes modeli dəyişikliyindən sonra ilk hesabat dövrünün ilk
günü təsnifləşdirilir.

Maliyyə aktivi aşağıdakı şərtlərə cavab verdiyi halda və FVTPL-də göstərilmirsə, amortizasiya
edilmiş dəyərlə ölçülür:

bu, obyektin müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti üçün aktivləri saxlamağı təşkil
etdiyi bir biznes modeli çərçivəsində keçirilir; və

onun müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixləri pul vəsaitlərinin hərəkəti üçün verilir,
yalnız əsas pul vəsaitlərinin ödənilməmiş əsas məbləğinə ödənilir.

Borc investisiyası aşağıdakı şərtlərə cavab verirsə və FVTPL-də göstərilmirsə, FVOCI-də
qiymətləndirilir:

həm də müqavilə əsasında pul vəsaitlərinin hərəkəti və maliyyə aktivlərinin satışından
əldə edilən bir biznes modeli çərçivəsində keçirilir; və

onun müqavilə şərtləri müəyyən edilmiş tarixləri pul vəsaitlərinin hərəkəti üçün verilir,
yalnız əsas pul vəsaitlərinin ödənilməmiş əsas məbləğinə ödənilir.

Ticarət üçün tutulmayan kapital investisiyalarının ilkin tanınması zamanı Cəmiyyət, DMG-də
investisiya ədalətli dəyərində sonrakı dəyişiklikləri qətiyyətlə seçə bilər. Bu seçim investisiya
yatırımı əsasında aparılır.

Amortizasiya olunmuş dəyərdə və ya FVOCI-də yuxarıda təsvir olunduğu kimi təsnif edilməyən 
bütün maliyyə aktivləri FVTPL-də qiymətləndirilmişdir.

Maliyyə aktivləri – Biznes model qiymətləndirməsi: 

31



ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

28 Əhəmiyyətli mühasibat uçot siyasətləri  (ardı)
E. Maliyyə alətləri (ardı)
Maliyyə aktivləri – Sonrakı ölçülmə və gəlirlər, zərərlər

ƏDMZ (FVTPL) olan
maliyyə aktivləri 

Bu aktivlər sonradan ədalətli dəyərlə ölçülür. Hər hansı bir faiz və
ya dividend gəliri daxil olmaqla, xalis mənfəət və zərərlər mənfəət
və ya zərərdə tanınır.

Amortizasiya olunmuş
dəyərdə əks etidilmiş
maliyyə aktivləri

Bu aktivlər sonradan effektiv faiz metodunu istifadə edərək
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. Amortizasiya olunmuş dəyər
dəyərsizləşmə zərərləri ilə azalır. Faiz gəliri, valyuta gəliri və
zərərləri və dəyərsizləşmə mənfəət və ya zərərdə tanınır. Tətbiqin
dayandırılması ilə bağlı mənfəət və ya zərər mənfəət və ya zərərdə
tanınır.

ƏDDMG (FVOCI) borc
investisiyalar

Bu aktivlər sonradan ədalətli dəyərlə ölçülür. Effektiv faiz metodu,
xarici valyuta gəlirləri və zərərləri və dəyərsizləşmə əsasında
hesablanmış faiz gəlirləri mənfəət və zərər hesabatında tanınır.
Digər xalis mənfəət və zərərlər OCI-də tanınır. Qiymətləndirmənin
dayandırılması ilə əlaqədar OCI-də toplanan mənfəət və zərərlər
mənfəət və ya zərər üçün yenidən təsnif edilir.

ƏDDMG (FVOCI) kapital
investisiyaları 

Bu aktivlər sonradan ədalətli dəyərlə ölçülür. Dividendlər,
dividendin investisiya xərcinin bir hissəsinin bərpasını açıqlamasa,
mənfəət və ya zərərdə gəlir kimi tanınır. Digər xalis mənfəət və
zərərlər OCI-də tanınır və heç vaxt mənfəət və ya zərər üçün
yenidən təsnifləşdirilmir.

Maliyyə öhdəlikləri– Təsnifləşdirmə, sonrakı ölçülmə və gəlir və zərərlər
Maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş dəyərdə və ya FVTPL ilə ölçülür. Maliyyə öhdəliyi,
alqı-satqı üçün saxlanılan kimi təsnif edildikdə, törəmədirsə və ya ilkin tanınma zamanı təyin
olunarsa, FVTPL-də təsnif edilir. FVTPL üzrə maliyyə öhdəlikləri ədalətli dəyərlə ölçülür və
hər hansı faiz xərcləri daxil olmaqla xalis mənfəət və zərərlər mənfəət və ya zərərdə əks
etdirilir. Digər maliyyə öhdəlikləri sonradan effektiv faiz metodunu istifadə edərək
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. Faiz xərcləri və xarici valyuta mənfəət və zərərlər
mənfəət və ya zərərdə tanınır. Tətbiqin dayandırılması zamanı yaranan hər hansı mənfəət və
zərər də mənfəət və ya zərərdə tanınır.
iii. Tanınmanın dayandırılması
Maliyyə aktivləri
Cəmiyyət, maliyyə aktivi üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə müqavilə hüquqlarının sona
çatdıqda və ya maliyyə aktivinin mülkiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə bütün riskləri və
faydalarını əks etdirən bir əməliyyatda müqaviləli pul vəsaitlərinin hərəkəti almaq hüquqlarını
köçürdükdə maliyyə aktivini tanınır. köçürülmüş və ya Cəmiyyətin mülkiyyət riskini və
mükafatlarını əhəmiyyətli dərəcədə köçürməməsi və saxlamadığı və maliyyə aktivinin
nəzarətini saxlamamasıdır.
Cəmiyyət, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmış aktivləri köçürən əməliyyatlara daxil
olur, lakin köçürülmüş aktivlərin bütün və ya əsaslı şəkildə bütün risklərini və mükafatlarını
saxlayır. Bu hallarda, köçürülmüş aktivlər tanınmır.
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–

Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri bir-birinə bərabərdir və xalis maliyyə vəziyyəti
haqqında hesabatda təqdim olunan xalis məbləğlər yalnız məbləğləri müəyyən etmək üçün
qanuni olaraq tətbiq edilə bilən hüquqlara malik olduqda və ya yalnız xalis əsasda həll etmək
niyyətindədir və ya aktivi həyata keçirir və eyni zamanda öhdəliyini yerinə yetirir.

F. Qiymətdəndüşmə

(i) Törəmə olmayan maliyyə aktivləri

E. Maliyyə alətləri (Ardı)
Maliyyə öhdəlikləri

Cəmiyyət müqavilə öhdəlikləri yerinə yetirildikdə və ya ləğv olunduqda və ya sona çatdıqda
maliyyə öhdəliyinin tanınmasını dayandırır. Cəmiyyətin şərtləri dəyişdirildikdə və dəyişdirilmiş
öhdəliyin pul vəsaitlərinin hərəkəti əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndikdə, maliyyə vəziyyəti
tanınır. Bu halda, dəyişiklik şərtlərinə əsaslanan yeni maliyyə öhdəliyi ədalətli dəyərlə tanınır.

Maliyyə öhdəliyinin tanınmasının dayandırılması nəticəsində söndürülmüş balans dəyəri və
ödənilmiş ödəniş (köçürülmüş hər hansı qeyri-pul aktivləri və ya öhdəliklər daxil olmaqla)
arasındakı fərq mənfəət və ya zərərdə tanınır.

iv. Əvəzləşdirmə

Maliyyə alətləri və müqavilə aktivləri
Cəmiyyət aşağıdakı GKZ (gözlənilən kredit zərərləri) üzrə zərər ehtiyatları tanıyır:

amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülən maliyyə aktivləri;
FVOCI ilə uçota alınan borc investisiyaları; və
müqavilə aktivləri

Cəmiyyət zərər ehtiyatlarını GKİ -nın müddətinə barəbər miqdarda ölçür.
Debitor borcları və müqavilə aktivləri üzrə zərər ehtiyatlarını GKİ müddətinə uyğun olan
məbləğdə ölçülür. 

Maliyyə aktivlərinin kredit riskinin onun ilkin tanınmasından və GKZ müəyyən edildikdən
sonra əhəmiyyətli dərəcədə artmasını müəyyənləşdirmək üçün Cəmiyyət xüsusi xərc və ya güc
sərf etmədən müəyyən edilə bilən uyğun və əsaslı informasiyaları nəzərə alır. Buraya
Cəmiyyətin keçmiş təcrübəsinə və məlumatlı kredit qiymətləndirməsinə əsaslanan kəmiyyətli
və keyfiyyətli informasiya və analizlər daxildir. 

Cəmiyyət əgər maliyyə aktivi üzrə ödəmə müddəti 30 gündən çox olarsa o zaman hesab edir ki,
kredit riski əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 

Cəmiyyət aşağıdakı hallarda maliyyə aktivlərini defolt hesab edir: 
Cəmiyyət tərəfindən borc təminatını (əgər varsa) işə salmaq üçün resurs sərf etmədən
borcalanın Cəmiyyətə öz borc öhdəliklərini tam olaraq ödəmək ehtimalı yoxdur; və ya

maliyyə aktivi üzrə ödəmə müddəti 90 gündən çox keçib. 

GKZ maliyyə alətinin gözlənilən müddəti ərzində baş verə biləcək bütün defolt hadisələri
nəticəsində yaranan GKZ-lərdir. 
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borcalanın və ya emitentin əhəmiyyətli maliyyə çətinliyi;
defolt kimi müqavilənin pozulması və ya 90 gündən çox vaxtı keçmiş;;

Cəmiyyətin başqa hallarda qəbul edə bilməyəcəyi şərtlərdə borc və ya avansın
restruktrizasiya edilməsi;

12 aylıq GKZ-ləri, hesabat tarixindən sonrakı 12 ay ərzində mümkün olan defolt hadisələri
nəticəsində yaranan GKZ-lərin hissəsidir. (və ya alətin gözlənilən ömrü 12 aydan az olduqda
daha qısa bir müddətə)

GKZ-lərin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınan maksimal müddət, Cəmiyyətin kredit
riskinə məruz qaldığı ən maksimal müqavilə müddətidir.

GKZ-lərin ölçülməsi

GKZ-ləri kredit zərərlərinin ortalama ehtimal edilən qiymətləndirilməsidir. Kredit zərərləri
bütün nağd çatışmazlıqlarının cari dəyəri kimi ölçülür. (yəni müqaviləyə uyğun olaraq
müəssisəyə veriləcək pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə Cəmiyyətin əldə etməsini gözlədiyi pul
axınları arasındakı fərq).

GKZ-lər maliyyə aktivlərinin effektiv faiz dərəcəsi ilə diskonlaşdırılır. 

Qiymətdən düşmüş maliyyə aktivləri 

Hər bir hesabat tarixində Cəmiyyət amortizasiya olunmuş dəyər ilə uçota alınan maliyyə
aktivlərinin və FVOCI-də uçota alınan borc qiymətli kağızlarının kredit dəyərsizləşməsini
qiymətləndirir. Maliyyə aktivinin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə mənfi təsir göstərən bir
və ya daha çox hadisə baş verdikdə maliyyə aktivi 'kredit dəyərsizləşmiş' hesab olunur.

Maliyyə aktivinin kredit dəyərsizləşməsinə dair sübuta aşağıdakı müşahidə edilə bilən
məlumatlar daxildir:

borclunun iflas və ya digər maliyyə dəyişikliyinə getmə ehtimalı yüksəkdir; və ya
maliyyə çətinliyi üzündən aktiv bir bazarın yox olması.

GKZ üzrə ehtiyatın maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda təqdim edilməsi
Amortizasiya olunmuş dəyəri ilə ölçülən maliyyə aktivləri üçün zərər ehtiyatları aktivlərin
ümumi balans dəyərindən çıxılır.

(ii) Qeyri-maliyyə aktivləri
Hər bir hesabat tarixində Cəmiyyət, qeyri-maliyyə aktivlərinin (bioloji aktivlər, investisiya
mülkiyyətləri, ehtiyatlar və təxirə salınmış vergi aktivlərindən başqa) balans dəyərlərini
dəyərsizləşmə əlamətlərinin olub olmadığını müəyyən etmək üçün nəzərdən keçirir. Əgər belə
bir əlamət varsa, aktivin bərpa edilə bilən dəyəri qiymətləndirilir. Qudvil hər il dəyərsizləşmə
üçün sınaqdan keçirilir.

Qiymətdəndüşmənin yoxlanılması üçün aktivlər digər aktivlərin və ya PYV-nin pul
vəsaitlərinin daxilolmalarından çox asılı olmayan davamlı istifadədən pul daxilolmalarını
yaradan ən kiçik aktivlər qrupuna qruplaşdırılmışdır. Bizneslərin birləşməsindən yaranan
Qudvil PYV və ya PYV qrupları arasında bölüşdürülür. 
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F. Qiymətdəndüşmə (Ardı)

Aktivin və ya PYV-nin bərpa olunan dəyəri istifadə dəyərindən və satış xərcləri çıxılmaqla
ədalətli dəyərindən daha çoxdur. İstifadə dəyəri, vergidən əvvəl diskont dərəcəsindən istifadə
edərək cari dəyəri ilə diskont edilmiş, pulun zaman dəyəri və aktivə və ya PYV-a xas olan
risklərə dair bazar qiymətləndirmələrini əks etdirən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə
əsaslanır.

Aktivin və ya PYV-in balans dəyəri onun bərpa edilə bilən dəyərindən artıq olduqda,
qiymətdəndüşmə zərəri tanınır.

Qiymətdəndüşmə zərərləri mənfəət və ya zərərdə tanınır. Onlar əvvəlcə PYV-ə bölüşdürülmüş
qudvilin balans dəyərinin, daha sonra isə PYV-ə daxil olan digər aktivlərin proporsional
əsaslarla balans dəyərlərinin azalmasına bölüşdürülür. 

G. Gəlir

Satışdan gəlirlər, Cəmiyyətin adi fəaliyyəti gedişində satışdan alınmış və ya alınacaq məbləğin
ədalətli dəyərini əks etdirir. Satışdan gəlirlər Cəmiyyət daxilində satışın tanınmasından sonra
ƏDV, geri qaytarılmalar, güzəşt va əgər varsa, digər satışla bağlı məcburi ödənişlər çıxı lmaqla
göstərilir.

(i) Malların satışı

Gəlir Cəmiyyət mülkiyyət hüququ ilə bağlı əhəmiyyətli risk və mükafatları alıcıya ötürüldüyü,
ödənişlər bərpa edilməsi, əlaqəli xərclər və malların geri qaytarılması düzgün
qiymətləndirilməsi mümkündürsə, rəhbərlik mülkiyyət hüququ ilə bağlı idarəetmədə artıq
iştirak etmirsə və satılmış mallara faktiki nəzarəti saxlamırsə və gəlirin məbləğinin
qiymətləndirilməsi mümkündürsə tanınır. 
Ötürülmə məhsul müştərini anbarına çatdığı zaman baş verir. Lakin bir neçə beynəxalq satışlar
məhsulu müştərinin gömrüyündə təhvil verın zaman baş verir. Ümumilikdə, bu məhsullar üçün
müştəinin geri qaytarma hüququ olmur. 

(ii) Xidmətlərin göstərilməsi

Cəmiyyət, tikinti xidmətlərinin göstərilməsi, həmçinin əlaqəli xidmətlərin göstərilməsində
iştirak edir. Müxtəlif hesabat dövrlərində xidmətlərin birləşdirilməsi halında müxtəlif xidmətlər
arasında nisbi ədalətli dəyər əsasında ayrılır.
Cəmiyyə, hesabat tarixində əməliyyatın tamamlanma mərhələsinə uyğun olaraq xidmətlərin
göstərilməsindən gəlirləri tanıyır. Tamamlanma mərhələsi yerinə yetirilən işlərin araşdırılması
əsasında qiymətləndirilir. "
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FVTPL maliyyə aktivləri üzrə xalis gəlir və zərərlər;
maliyyə aktivləri və öhdəlikləri üzrə xarici valyuta gəlirləri və ya zərərləri;
maliyyə aktivləri üzrə qiymətdəndüşmə zərərləri (debitor borcları çıxılmaqla);

H. Maliyyə gəlirləri və xərcləri

Cəmiyyətin maliyə gəlirləri və xərclərinə aiddir:
faiz gəlirləri;
faiz xərcləri;
satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivlərinin satışında əldə edilən xalis gəlir və ya 

Xərclər - nağd pul çıxarılmasına görə 1% sadələşdirilmiş vergi;
Əvvəllər kapitalda təsnifləşdirilmiş xalis gəlirlərin yenidən təsnifləşdirilməsi üzrə xalis 

Faiz gəlirləri və ya xərcləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə tanınır. 

I. Mənfəət vergisi

Mənfəət vergisi üzrə xərclərə cari və təxirə salınmış vergi xərcləri daxildir. Birləşməyə aid
oan, və ya birbaşa kapitalda və ya digər məcmu gəlirlərdə tanınnan maddələr çıxılmaqla bunlar
mənfəət və ya zərərdə tanınır. 
Qeyri-müəyyən vergu hesablamaları da daxil olmaqla mənfəət vergisi üzrə faiz və cərimələr
BMUS 37 Ehtiyatlar, qiymətləndirilmiş öhdəliklər və aktivlər adlı standartın tələblərinə uyğun
olaraq uçota alınır. 

(i) Cari mənfəət vergisi

Cari vergi il ərzində vergiyə cəlb olunan gəlir və ya xərclər üzrə ödənilməli və ya alınması
gözlənilən vergi və ya əvvəlki illərə aid olan vergi öhdəliyinə aid düzəlişlərdən ibarətdir.
Ödəniləcək və ya alınacaq vergi üzrə məbləğ, əgər varsa, gəlir vergisi ilə əlaqədar qeyri-
müəyyənlikləri əks etdirən ödənilməli və ya alınması gözlənilən vergi məbləğinin ən yaxşı
qiymətləndirməsidir. Bu hesabat tarixində qüvvədə olan vergi dərəcələrindən istifadə etməklə
hesablanır. Cari vergiyə həmçinin dividenddən yaranan hər hansı vergi də daxildir. 
Cari vergi və öhdəliklər əgər müəyyən şərtlər yerinə yetirilərsə netləşdirilə bilər. 

(ii) Təxirə salınmış vergi

Təxirə salınmış vergi aktiv və öhdəliklərin maliyyə hesabatları məqsədilə olan dəyərləri ilə
vergi məqsədləri üçün olan dəyərləri arasındakı müvəqqəti fərq üzrə hesablanır. Təxirə salınmış
vergi hesablanmır: 

müəssisə birləşməsinə aid olmayan və mühasibat və vergi mənfəət və ya zərərinə təsir
etməyən əməliyyatlar üzrə aktiv və ya öhdəliklərin ilkin tanınmasından yaranan
müvəqqəti fərqlər;

törəmə müəssisələrə, asılı müəssisələrə və birgə müəssisələrə investisiyalardan yaranan,
əgər Cəmiyyətin həmin fərqləri bərpa etməyə hüququ olarsa və gələcəkdə geri
qaytarılmayacaqsa yaranan müvəqqəti fərqlər; 

36



ENCOTEC QSC
BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

28 Əhəmiyyətli mühasibat uçot siyasətləri  (ardı)

ƏDV öhdəliyi: ƏDV öhdəlikləri hesabat tarixinə vergi orqanlarına satış üzrə yaranmış ƏDV -
dən alış üzə ƏDV-ni çıxmaqla hesablanır. In addition, VAT related to sales which have not
been settled at the balance sheet date (VAT deferral) is also included in VAT payable. Debitor
borclarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar yaradılarsa, qiymətdəndüşmə üzrə ehtiyat debitor
borclarının ümumi dəyərinə ƏDV daxil olmaqla hesablanır. Müvafiq təxirə salınmış ƏDV
öhdəliyi həmin debitor borcunun vergi məqsədləri üçün silinənə qədər saxlanılır. 

Əvəzləşdirilən ƏDV: Əvəzləşdirilən ƏDV-yə hesabat tarixinə əvəzləşdirilməyən ƏDV daxildir.
Əvəzləşidirilən ƏDV satış üzrə ƏDV-dən həmin mal və ya xidmət üzrə ödəniş eddildikdən
sonra əvəzləşdirilən bilər. 

I. Mənfəət vergisi (Ardı)
Təxirə salınmış vergi aktivləri gələcəkdə istifadə edilə bilinəcək vegi tutulan mənfəət olduğu
zaman istifadə edilməmiş vergi zərərləri, vergi kreditləri və çıxılan müvəqqəti fərqlər əsasında
hesablanır. Gələcək vergi mənfəətləri müvafiq vergi tutulan müvəqqəti fərqlərin geri
qaytarılması nəticəsində müəyyən edilir. Əgər vergi tutulan müvəqqəti fərqlərin dəyəri təxirə
salınmış vergi aktivlərinin tam tanınmasına kifayət etmirsə, Cəmiyyətdə ayrı -ayrı törəmə
müəssisələrin biznes planları əsasında nəzərdən keçirilir. Təxirə salınmış vergi aktivləri hər
hesabat dövründə nəzərdən keçirilir və gələcək vergi daxilolmalarının reallaşdırılması
ehtimalının olmadığı məbləğ qədər azaldılır. Bu azaldılmalar gələcək vergi mənfəətlərini bərtp
edilərsə geri qaytarılır. 

Tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivləri hər hesabat dövründə yenidən qiymətləndirilir və
onların istifadə edilə bilinəcəyi gələcək vergi mənfəətləri mövcud olması ehtimalı olduğu
zaman tanınır. 

Təxirə salınmış vergi hesabat tarixində müvəqqəti fərqlərin bərpa edilməsi tarixinə mövcud
olan vergi dərəcələri üzrə tanınır. 

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the
manner in which the Company expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying
amount of its assets and liabilities. For this purpose, the carrying amount of investment property
measured at fair value is presumed to be recovered through sale, and the Company has not
rebutted this presumption.

Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri yalnız müəyyən şərtlərə əməl olunduğu halda
əvəzləşdirilə bilər. 

J. Əlavə dəyər vergisi
Vergi orqanları satış və alış üzrə əlavə dəyər vergisini (ƏDV) əvəzləşdirməyə imkan verir. 
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31 Dekabr 2021-cu il 31 Dekabr 2020-ci il

USD1=AZN 1,7000

K. Xarici valyutalar

Xarici valyutada olan əməliyyatlar əməliyyatın baş verdiyi tarixlərdə Cəmiyyətin funksional
valyutasına çevrilir. 

Xarici valyutada əks olunmuş monetar aktiv və öhdəliklər hesabat tarixinə olan məzənnə ilə
funksional valyutaya çevrilir. Xarici valyutada ədalətli dəyərlə uçota alınan qeyri-monetar aktiv
və öhdəliklər isə funksional valyutaya ədalətli dəyərin təyin edildiyi məzənnə ilə çevrilir. İlkin
dəyərlə uçota alınan qeyri-monetar maddələr əməliyyatın baş verdiyi tarixə olan məzənnə ilə
funksional valyutaya çevrilir. Xarici məzənnə fərqləi ümumilikdə mənfəət və ya zərərdə tanınır. 

Lakin, Digər məcmu gəlirlərdə tanınan müvafiq maddələrin çevrilməsindən yaranan məzənnə
fərqləri aşağıdakı kimi tanınır: 

satış üçün olan kapital investisiyaları (məzənnə fərqlərinin DMK-da tanınan, daha sonra
mənfəət və ya zərərə təsnifləşdirilən qiymətdən düşmə çıxılmaqla);

hedcinqin effektiv olduğu təqdirdə xarici əməliyyatda xalis investisiyanın hedcinqi kimi 
təyin edilmiş maliyyə öhdəliyi; 

effektiv hedcinqləri təmin edən pul vəsaitləri hedcinqləri.

Xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsində istifadə edilən əsas valyuta məzənnəsi aşağıdakı kimi
olmuşdur:

USD1=AZN 1,7000
EUR1=AZN 1,9265 EUR1=AZN 2,0890
GBP1=AZN 2,2925 GBP1=AZN 2,3021

L. İcarə 

Cəmiyyət BMHS 16-nı retrospektiv yanaşma tətbiq edərək tətbiq etmişdir və buna görə
müqayisəli məlumatlar yenidən qurulmamış və 17 №-li MUBS və BMHŞK 4-ə uyğun olaraq
açıqlağa davam edir.

1 Yanvar 2019-cu il tarixdən tətbiq edilən uçot siyasəti

Müqavilənin başlanğıcında Cəmiyyət müqavilənin icarəyə tərkibinin olub olmadığını
qiymətləndirir. Müqavilə hər hansı haqq müqabilində müəyyən müddət ərzində müəyyən edilən
aktivi idarə etmək hüququnu verirsə bu icarə müqaviləsidir. Müqavilənin müəyyən edilmiş
aktivin istifadəsinə nəzarət hüququnun verilməsini qiymətləndirmək üçün Cəmiyyət 16 №-li
MHBS-da icarə anlayışından istifadə edir.

Bu siyasət 1 yanvar 2019-cu il tarixində və ya sonra bağlanmış müqavilələrə tətbiq olunur.
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Şirkət aktivin istifadəsi hüququnu və icarə başlandığı tarixdə icarə öhdəliyini tanıyır. Aktivdən
istifadə hüququ ilk dəfə olaraq başlanğıc tarixində və ya ondan əvvəl edilmiş ödənişlər
çıxılmaqla icarə öhdəliyinin ilkin məbləğindən, üstəgəl ilkin birbaşa xərclər və aktivin
sökülməsi və ərazidən kənarlaşdırılması üzrə və ya aktivin yerləşdiyi ərazinin bərpa edilməsi
üzrə ehtimal edilən xərclər, çıxılsın alınmış icarə üzrə imtiyazlardan ibarət olan ilkin dəyərlə
uçota alınır. 

Aktivdən istifadə hüququ, icarə müddəti və ya dəyəri icarə müddətinin sonunda əsas aktivin
mülkiyyət hüququnu Cəmiyyətə ötürmədiyi təqdirdə, icarə müddətinin sonuna qədər düz xətt
metodu ilə amortizasiya olunur. Bu halda aktivin istifadəsi hüququ, əsas vəsaitin yararlılıq
müddəti ərzində amortizasiya olunacaqdır, bu da əmlak və avadanlıqlar ilə eyni şəkildə
müəyyən edilir. Bundan əlavə, aktivdən istifadə hüququ, dəyərsizləşmə zərərləri üzrə ilə
vaxtaşırı azalır və icarə öhdəliyinin müəyyən yenidən qiymətləndirilməsi üçün düzəldilir.

İcarə öhdəliyi əvvəlcə başlama tarixinə ödənilməmiş icarə ödənişlərinin hazırkı dəyəri ilə,
icarədə göstərilən faiz dərəcəsindən istifadə etməklə diskont edilmiş və ya bu dərəcəni asanlıqla
müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda, Cəmiyyətin artan borc dərəcəsi ilə ölçülür.
Ümumiyyətlə, Cəmiyyət artan borc dərəcəsini uçot dərəcəsi kimi istifadə edir.

L. İcarə  (Ardı)

i. İcarəçi kimi

İcarə komponentini özündə birləşdirən müqavilənin başlandığı və ya dəyişdirildiyi zaman
Cəmiyyət müqavilədəki icarə haqqını hər icarə komponentinə nisbi qiymətlər əsasında
bölüşdürür. Lakin əmlak icarəsi üçün Cəmiyyət qeyri-icarə komponentlərini ayırmamağı və
icarə və qeyri-icarə olmayan hissələrini vahid icarə komponenti kimi nəzərə almağı seçmişdir.

Cəmiyyət müxtəlif xarici maliyyələşdirmə mənbələrindən faiz dərəcələri əldə etməklə artan
borc dərəcəsini müəyyənləşdirir və icarə şərtlərini və icarəyə götürülmüş aktivin növünü əks
etdirmək üçün müəyyən düzəlişlər edir.

İcarə öhdəliyinin ölçülməsinə daxil olan icarə ödənişləri aşağıdakılardan ibarətdir:

sabit ödənişlər, o cümlədən mahiyyət üzrə sabit ödənişlər;

başlanğıc tarixindəki indeks və ya nisbətdən istifadə edərək əvvəlcə ölçülən bir indeksdən
və ya dərəcədən asılı olaraq dəyişən icarə ödənişləri;

qalıq dəyər zəmanəti ilə ödənilməsi gözlənilən məbləğlər; və

Cəmiyyətin əsaslı şəkildə müəyyənləşdirmədiyi halda Satınalma opsionu üzrə həyata
keçirmə qiyməti, Cəmiyyətin uzatma opsiyasını həyata keçirməyə əsaslı olduğu təqdirdə
icarə ödənişləri və icarəyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi üçün cərimələr.
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L. İcarə  (Ardı)

İcarə öhdəliyi effektiv faiz metodundan istifadə etməklə amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə
ölçülür. Gələcək icarə ödənişlərində bir indeksin və ya dərəcənin dəyişməsi ilə əlaqədar bir
dəyişiklik olduqda, əgər qalıq dəyər zəmanəti altında ödənilməsi gözlənilən məbləğin dəyəri
dəyişilərsə, əgər Şirkət alqı-satqı, uzadma və ya xitam seçimini tətbiq edib-etməyəcəyinə və ya
mahiyyət olaraq müəyyən edilmiş icarə ödənişinə yenidən baxıldığına dair qiymətləndirməsini
dəyişdirərsə   bu öhdəlik yenidən ölçülür.

İcarə öhdəliyi bu şəkildə yenidən qiymətləndirildikdə, aktivdən istifadə hüququnun balans
dəyərinə müvafiq düzəliş edilir və ya aktivdən istifadə hüququnun balans dəyəri sıfıra qədər
azaldıqda mənfəət və zərərdə uçota alınır.

Şirkət maliyyə vəziyyəti hesabatında “əmlak, tikili və avadanlıqlar” dakı investisiya mülkiyyəti
və "kreditlər və borclar" dakı icarə öhdəlikləri anlayışına cavab verməyən aktivlərdən istifadə
hüququnu təqdim edir.

Qısamüddətli icarələr və azqiymətli əşyaların icarəsi 

Cəmiyyət aşağı dəyərli aktivlərin icarəsi və qısa müddətli icarə, o cümlədən İT avadanlıqları
üçün aktivlərdən istifadə hüququnu və icarə öhdəliklərini tanımamaq qərarına gəlmişdir.
Cəmiyyət bu icarələrlə əlaqədar icarə ödənişlərini icarə müddəti ərzində düz xətt əsasında xərc
kimi tanıyır.

1 Yanvar 2019-cu il tarixdən əvvəl tətbiq edilən uçot siyasəti

1 yanvar 2019-cu il tarixindən əvvəl bağlanmış müqavilələr üçün Cəmiyyət aşağıdakılar
əsasında müqavilənin icarə komponentinin olub olmadığını müəyyənləşdirir: 

razılaşmanın yerinə yetirilməsi müəyyən bir aktivin və ya aktivin istifadəsindən asılı idi; 

razılaşma aktivdən istifadə hüququnu vermişdi. Razılaşma, aktivlərdən istifadə hüququnu
aşağıdakılardan biri yerinə yetirildiyi təqdirdə vermiş hesab olunur:

alıcının aktivi əldə edərkən və ya nəzarət edərkən onu idarə etmək qabiliyyəti
və ya hüququ var;

alıcının aktivi əldə edərkən və ya idarə edərkən aktivə fiziki girişi idarə etmək
imkanı və ya hüququ var; və ya

facts and circumstances indicated that it was remote that other parties would
take more than an insignificant amount of the output, and the price per unit was
neither fixed per unit of output nor equal to the current market price per unit of
output.
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Müqayisəli dövrdə icarəçi olaraq Cəmiyyət aktiv üzrə bütün riskləri və mükafatları ötürürsə
icarə maliyyə icarəsi kimi təsnifləşdirilir. Belə halda icarəyə götürülmüş aktivin dəyəri ilkin
olaraq ədalətli dəyər və minimal icarə ödənişlərindən ən aşağı olanla ölçülür. Minimum icarə
ödənişləri, icarəçinin icarə müddəti ərzində hər hansı şərti icarə haqqı istisna olmaqla, etməli
olduğu ödənişlərdir. İlkin tanınmadan sonra aktivlər həmin aktivə tətbiq olunan uçot siyasətinə
uyğun olaraq uçota alınmışdır.

Digər icarə şərtləri altında saxlanılan aktivlər əməliyyat icarəsi kimi təsnifləşdirilmiş və
Cəmiyyətin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmamışdır. Əməliyyat icarəsi ilə edilən
ödənişlər icarə müddəti ərzində düz xətt xətti ilə mənfəət və ya zərərdə tanındı. Alınan icarə
imtiyazları icarə müddəti ərzində ümumi icarə xərclərinin tərkib hissəsi kimi tanınmışdır.

M. Ədalətli dəyərin ölçülməsi

L. İcarə  (Ardı)

i. İcarəçi kimi

Ədalətli dəyər' - aktivin satılması və ya öhdəliyin ötürülməsi üçün ödədiyi məbləğ bazar
iştirakçıları arasındakı qiymətləndirmə tarixində, yaxud olmadığı təqdirdə, Cəmiyyətin ən
faydalı bazarındandır. bu tarixə giriş. Bir öhdəliyin ədalətli dəyəri onun yerinə yetirilməməsi
riskini əks etdirir.

Cəmiyyətin mühasibat uçotu siyasəti və açıqlamaları bir sıra maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri
və öhdəlikləri üçün ədalətli dəyərlərin ölçülməsini tələb edir

Bir mövcud olduqda, Cəmiyyət bir alətin ədalətli dəyərini həmin alət üçün aktiv bazarda qeyd
olunan qiymətdən istifadə edir. Aktiv və ya öhdəlik üzrə əməliyyatlar, qiymətli məlumatların
davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün kifayət qədər tezliyə və həcmdə aparıldığı halda, bazar
aktiv olaraq qəbul edilir.

Bir mövcud olduqda, Cəmit bir alətin ədalətli dəyərini həmin alət üçün aktiv bazarda qeyd
olunan qiymətdən istifadə edir. Aktiv və ya öhdəlik üzrə əməliyyatlar, qiymətli məlumatların
davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün kifayət qədər tezliyə və həcmdə aparıldığı halda, bazar
aktiv olaraq qəbul edilir.
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N. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar BMUS 24 "Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların açıqlanması"
standartında şərh olunmuşdur.Tərəflər onlardan biri digərini idarə etmək səlahiyyətinə malik
olduqda, onun maliyyə və əməliyyat qərarlarının qəbulu nəzarət altında olduqda və ya şərikli
nəzarət hüququna malik olduqda əlaqəli hesab edilir. Hər əlaqəli tərəflərlə əməliyyatı nəzərdən
keçirən zaman onun hüquqi formasından daha çox münasibətlərin məğzinə diqqət yetirilir. 

Əlaqəli tərəflər öz aralarında digər tərəflərlə mümkün olmayan əməliyyatlar apara bilər və onlar
arasındakı əməliyyatlara digər tərəflərə tətbiq edilən şərtlər, şərait və məbləğlər tətbiq edilməyə
bilər.
Əlaqəli tərəflər arasında əməliyyatların bir tərəfli şəkildə qəbul edilməsi ehtimal olunmur.

M. Ədalətli dəyərin ölçülməsi (Ardı)

"Ədalətli dəyərlə ölçülmüş bir aktiv və ya öhdəlik bir tender qiyməti və təklif qiyməti varsa,
Cəmiyyət aktiv və uzun mövqelərini tender qiyməti və öhdəlikləri və qısa mövqeləri bir sual
qiyməti ilə qiymətləndirir.
Maliyyə alətinin ilkin tanınmasında ədalətli dəyərinin ən yaxşı göstəricisi adətən əməliyyatın
qiymətidir - yəni verilmiş və ya alınmış ödənişin ədalətli dəyəri. Cəmiyyət, ilkin tanınma üzrə
ədalətli dəyərin əməliyyat qiymətindən fərqləndiyini müəyyən edərsə və ədalətli dəyər eyni
aktiv və ya öhdəliklər üçün aktiv bazarda qeydə alınmış qiymətə və ya yoxlanılmayan
daxilolmaların qiymətləndirildiyi qiymətləndirmə üsuluna əsaslanmırsa ölçmə ilə bağlı
əhəmiyyətsiz olduqda, maliyyə aləti ilkin olaraq ədalətli dəyərlə ölçülür və ilkin tanınma üzrə
ədalətli dəyərlə əməliyyat qiyməti arasındakı fərqi azaldır. Daha sonra bu fərq, alətin ömrü
boyunca mənfəət və ya zərərdə müvafiq qaydada tanınır, lakin qiymətləndirmə tamamilə
müşahidə olunan bazar məlumatları ilə dəstəklənildiyi və ya əməliyyat bağlanıldığı tarixdən gec
olmayaraq həyata keçirilir. "
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