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“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinə:
Biz “AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və onun törəmə müəssisələrinin (birlikdə “Qrup”) 31 dekabr 2017-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyəti haqqında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
hesabatı və həmin tarixə bitən il üzrə mənfəət və ya zərər, məcmu gəlirlər haqqında, pul vəsaitlərinin
hərəkəti və kapitalda dəyişikliklər haqqında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabatları, habelə, mühüm
mühasibat uçotu siyasətlərinin xülasəsi və digər izahedici məlumatları özündə əks etdirən əlavə olunmuş
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Rəhbərliyin birləşdirilmiş (birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)) maliyyə hesabatları ilə bağlı məsuliyyəti
Rəhbərlik Maliyyə Hesabatları üzrə Beynəlxalq Standartlara müvafiq olaraq birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) bu maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, eləcə də saxtakarlıq, yaxud
səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq mühüm təhriflərin olmadığı birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin qənaətinə görə zəruri sayılan daxili
nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim məsuliyyətimiz apardığımız auditə əsasən birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) bu maliyyə
hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına müvafiq olaraq həyata keçirdik. Bu standartlar bizdən etik
tələblərə riayət etməyimizi, eləcə də birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında mühüm
təhriflərin olmadığına kifayət qədər əminliyin əldə edilməsi məqsədi ilə auditi planlaşdırmağımızı və
həyata keçirməyimizi tələb edir.
Audit zamanı birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarındakı məbləğ və açıqlamalara dair
audit sübutlarının əldə olunması ilə bağlı prosedurlar yerinə yetirilir. Prosedurlar auditorun mühakiməsi, o
cümlədən birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində
baş verməsindən asılı olmayaraq mühüm təhriflər ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsindən asılı olaraq
seçilir. Belə risk qiymətləndirmələrini həyata keçirərkən auditor şəraitə uyğun olaraq audit
prosedurlarının planlaşdırılması məqsədilə müəssisənin daxili nəzarət sistemini, həmin sistemin
effektivliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, müəssisə tərəfindən birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarının düzgün hazırlanması və təqdim edilməsi ilə bağlı fikir formalaşdırır. Auditə, həmçinin,
rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən mühasibat uçotu qaydalarının müvafiqliyinin və irəli sürülmüş mühasibat
hesablamalarının əsaslı olduğunun qiymətləndirilməsi, habelə birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.
Hesab edirik ki, audit rəyimizi bildirmək üçün əsas verən kifayət qədər və uyğun audit sübutu əldə
etmişik.
Rəy,

Fikirimizcə, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından Qrupun 31 dekabr 2017-ci il tarixinə olan konsolidə olunmuş maliyyə vəziyyətini və onun
həmin tarixə bitən il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatları üzrə
Beynəlxalq Standartlara müvafiq olaraq düzgün əks etdirir.
27 İyun 2018-ci il
Bakı şəhəri

“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİR HAQQINDA BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ
EDİLMİŞ) HESABAT
(Azərbaycan min manatı ilə)
31 dekabr
2017-ci il
Qeydlər tarixinə bitən il
Əsas əməliyyat gəliri
Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
Ümumi mənfəət (zərər)

31 dekabr
2016-cı il tarixinə
bitən il

40 389, 5
(58 219, 5)
(17 830, 0)

29 494, 5
(49 214 ,9)
(19 720 ,4)

Sair əməliyyat gəlirləri
Kommersiya xərcləri
İnzibati xərclər
Sair əməliyyat xərcləri
Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

157, 3
0

438, 1

(1151,8)
0
(18 824 ,5)

(1517,8)
(20 800 ,1)

Maliyyə mənfəəti (zərər)
Fövqəladə mənfəət (zərərlər)
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində)pay
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

(18 824 ,5)

(20 800 ,1)

(18 824 ,5)

(3 ,4)
(20 803 ,5)

0

0

(18 824 ,5)

(20 803 ,5)

Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalıs mənfəət (zərər)
O cümlədən
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
əsas Qrupun sahiblərinin mənfəəti (zərəri)
Digər məcmu gəlir
Məcmu gəlir (xalis mənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin
cəmi)
O cümlədən
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
əsas Qrupun sahiblərinin mənfəəti (zərəri)

8-28-ci səhifələrdə əlavə edilmiş qeydlər bu birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib
hissəsini təşkil edir.
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“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNƏ
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) HESABAT
(Azərbaycan min. manatı ilə)
Qeydlər

31 dekabr
2017-ci il

31 dekabr
2016-cı il

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq,tikili və avadanlıqlar
İnvestisiya mülkiyyəti
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivləri
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

41, 084
157 149 ,379

45, 622
163 484 ,178

157 190, 463

163 529, 799

Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Sair qısamüddətli aktivləri

4 115 ,472
11 292 ,090
4 806 ,111
4 883 ,373

3 198, 758
14 151, 211
5 466, 226
4 865 ,060

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

25 097 ,046

27 681,255

182 287 ,509

191 211 ,054

136 684 ,980
83 131 ,957
(136 107 ,797)

19 266 ,000
201 421, 801
(117 283 ,284)

83 709 ,140

103 404,517

CƏMİ AKTİVLƏR
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət/(Ödənilməmiş zərər)
Cəmi kapital
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərci yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər

10 936 ,962

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

10 936 ,962

Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərci yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər

0

1 215 ,210

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

948 ,763
85 222 ,352
255 ,081

1 376 ,188
86 430 ,349

87 641 ,406

87 806 ,537

98 578 ,369

87 806 ,537

182 287 ,509

191 211 ,054

8-28-ci səhifələrdə əlavə edilmiş qeydlər bu birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib
hissəsini təşkil edir.
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“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) HESABAT
(min Azərbaycan manatı ilə)

Qeydlər

01 yanvar 2016-cı il tarixinə qalıq
İl üzrə məcmu gəlir
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları
Kapitalın maddələri arasında
köçürülmələr
31 dekabr 2016-cı il tarixinə
qalıq
1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq
İl üzrə cəmi məcmu mənfəət
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları
Kapitalın maddələri arasında
köçürülmələr
31 dekabr 2017-ci il tarixinə
qalıq

Nizamnamə
kapitalı

19 266,0

Kapital
ehtiyatları

195 810 ,1

Bölüşdürülmə
miş
mənfəət/(Ödən
ilməmiş zərər)

(96 466, 2)
(20 803 ,5)

5 598 ,1
13, 6

(13, 6)

19 266 ,0

201 421, 8

(117 283, 3)

19 266,0

201 421, 8

(117 283 ,3)
(18 824 ,5)

(870, 9)
117 419 ,0

(117 419,0)

136 685,0

83 131, 9
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Cəmi

118 609, 9
(20 803 ,5)
5 598 ,1

103 404 ,5
103 404, 5
(18 824, 5)
(870, 9)
0

(136 107, 8)

83 709 ,1

“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) HESABAT
(BİRBAŞA METOD)
(Azərbaycan min.manatı ilə)

Qeydlərin
nömrəsi
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Malların satışından və xidmətlərin
göstərilməsindəndaxilolmalar
Digər gəlirlərlərdən daxilolmalar
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar
ödənişlər
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar
Digər vergilərə görə xaricolmalar
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişləri
üzrə xaricolmalar
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkətləri
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi
aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin
satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin
daxilolmaları
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi
aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin
əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin
xaricolmaları
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən
pul vəsaitlərininhərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə
fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin
xalis hərəkəti
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
artması (azalması)

31 dekabr 2017-ci il
tarixinə bitən il

31 dekabr 2016-cı il
tarixinə bitən il

40 978, 5

31 250, 6

5 039 ,0
46 017 ,5
(29 472, 0)

6 ,0
31 256, 6
(17540,0)

(9 586,4)

(8 702, 5)

(0)
(6 379, 2)

(0,9)
(2 571, 2)

(0)

(0)

(1 240, 0)
(46 677, 6)

(544,2)
(29 358, 8)

(660 ,1)

1 897, 8

2 000, 00

(2 000,0)

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri
və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə
olan məbləği
il ərzində pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin artması (azalması)
xarici valyutaların məzənnələrinin
dəyişməsinin təsiri
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri
və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna
olan qalığı

8

(0)

(0)

0

0

(660 ,1)

1 897, 8

5 466,2

3 568 ,4

(660 ,1)

1 897, 8

0

0

4 806 ,1

5 466, 2
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