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Miistdqil Auditorun Hesabat1
"Azarkosmos" ASC-nin Sahmdarlarma va Rahbarliyina:

R;,y
Bizim fikrimizca, hazirkt maliyya hesabatlan biitiin ahamiyyatli aspektfor bax1mmdan "Azarkosmos"
ASC-nin ("Sirkat") 31dekabr 2019-cu i1 tarixina maliyya vaziyyatini va hamin tarixda ba�a �atan il iizra
maliyya naticafarini va pul vasaitfarinin h�r�k�tini Beynalxalq Maliyy� Hesabatt Standartlanna uygun
olaraq diizgiin aks etdirir.

Auditin predmeti
Sirk�tin maliyy� hesabatlar1 a�ag1daktlardan ibarntdir:
•

31dekabr2019-cu il tarixin� maliyya v�ziyyati haqqmda hesabat;

•

hamin tarixda ba�a yatan il iizra manfaat v� ya z�r�r v� sair m�cmu g�lir haqqmda hesabat;

•

hamin tarixd� ba�a yatan il iizr� kapitalda d�yi�iklikfar haqqmda hesabat;

•

hamin tarixda ba�a yatan il iizra pul vasaitfarinin h�rak�ti haqqmda hesabat; va

•

asas uc;ot siyasati va digar izahedici malumatlar da daxil olmaqla, maliyya hesabatlan Ozrn qeydfar.

Rdy il9iin dsas
Biz auditi Beynalxalq Audit Standartlanna uygun apanm�1q. Bu standartlar Ozrn bizim masuliyyatimiz
rayimizin "Maliyy� hesabatlanmn auditin� gor� auditorun masuliyyati" bOlm�sinda aks etdirilir.
Biz hesab edirik ki, alda etdiyimiz audit silbutlan rnyimizi asasland1rmaq Oyiln yetarli va miinasibdir.

Miisfaqillik
Biz Miihasibfarin Beynalxalq Etika Standartlan Surasmm dare etdiyi Pe�akar Miihasibfarin Etika
Macalfasina uygun olaraq Sirkatdan as1h olmadan milstaqil �akilda faaliyyat gostaririk. Biz Etika
Macallasina uygun olaraq, etika ila bagh digar ohdalikfarimizi yerina yetirmi�ik.

Audit yana�mam1z

icmal
ahamiyyatlilik
asas audit masafafari

•

Umumi ah�miyyatlilik: Cami aktivfarin 1 %-ni aks etdiran 6.3 milyon
Azarbaycan manat1 ("AZN")

•

emlak va avadanhqlann day�rsizla�masi

Biz audit prosedurlarmm hacmini biitovliikda maliyya hesabatlarma dair ray bildirmak maqsadifa kifayat
qadar i�fari yerina yetirmak iic;iin Sirkatin strukturunu, uc;ot prosesfarini va nazarat vasitaforini, habefa
Sirkatin faaliyyat gost�rdiyi sektorun xiisusiyy�tfarini n�z�ra alaraq miiayy�n etmi�ik. Audit
metodologiyam1z ah�miyyatlilik darac�sinin mii�yy�n edilmasi va maliyya hesabatlarmm ah�miyy�tli
daracad� t�hrif edilm�si riskinin qiym�tfandirilm�si asasmda formala�m1�d1r. Xtisusifa biz rahb�rliyin
(mas�lan, ehtimallarm irali siiriilmasi va qeyri-mii�yyan xarakterli g�fac�k hadis�forin nazardan
kec;irilmasini oziinda ehtiva edan ah�miyy�tli uc;ot t�xminfari) subyektiv miihakim�lar t�tbiq etdiyi
sahafari t�hlil etmi�ik.

PraysvoterhausKupers Audit Azerbaycan MMC
Landmark Ofis Plaza Ill, 12ci mertebe, 90A Nizami ku99si
AZ1010 Bak1, Azerbaycan T: + +99412 497 25 15, F +99412 497 74 11, www.pwc.com/az
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Biitiln audit yoxlamalanm1zda oldugu kimi, biz, h�m9inin r�hb�rlik t�r�find�n daxili n�zarnt
sistemind� sui-istifad� riskini n�z�rd�n ke9irmi�, elac� d�, dig�r m�s�lafarla yana�1, fmldaq91hq
hallanna gorn �h�miyy�tli t�hriffam s�b�b olan qeyri-obyektivlik �lamatfarinin olub-olmad1g1m tahlil
etmi�ik.

abamiyyatlilik
Audit prosedurlarmm hacmi ahamiyyatlilik darncasindan as1hd1r. Audit maliyya hesabatlannda
ahamiyyatli tahriffarin olub-olmad1gma dair kifayat qadar aminlik alda etmak ii9iin nazarda tutulur.
Tahriffar fmldaq91hq va ya sahv naticasinda yarana bilar va fardi va ya macmu olaraq istifada9ifarin
maliyya hesabatlan asasmda qabul edacayi iqtisadi qararlara tasir gostarmak ehtimah oldugu halda
ahamiyyatli hesab edilir.
Pe�akar miihakimamiza asasan biz k�miyyat bax1mmdan mil�yyan ah�miyyatlilik daracasini,
ham9inin a�ag1dak1 cadvald� gost�rildiyi kimi, biitovliikda maliyya hesabatlan iizra �irkat ii9iin iimumi
�hamiyy:)tliliyi mii�yyan etmi�ik. Bu gostaricilar va keyfiyyat amillari sayasinda biz auditin hacmini,
habefo audit prosedurlarmm m�zmununu, miiddatini va h�cmini miiayy�n etmi� v� miimkiin t�hriffarin
fardi v� ya m�cmu olaraq biitovliikd� maliyy� hesabatlanna tasirini qiym�tfondirmi�ik.

O mumi ahamiyyatlilik

6.3 milyon AZN

ahamiyyatliliyin miiayyan

�irkatin iimumi aktivforinin 1 %-i

edilmasi

Tatbiq edilmi� ahamiyyatlilik
darac3sinin

asaslandmlmas1

Biz asas gostarici kimi "cami aktivfori" istifada etmi�ik, befo ki, bu
gostarici strateji milli maqsadfori olan bela dovlat ta�kilati ii9iin iimumi
qabul

edilmi�

ta�kilatlara

gosatricidir.

tatbiq

edifon

Biz

bu

kamiyyat

sektorda

faaliyyat

bax1mmdan

gostaran

ah�miyyatlilik

darncasina uygun olaraq 1 %-lik amsah se�mi�ik.

asas audit masafafari
8sas audit m�salalari bizim pe�akar miihakimamiza gor� cari dovriin maliyy� hesabatlarmm auditi
zamam ortaya 91xan �n �hamiyy�tli m�s�lalardir. Bu masafalar biitovliikda maliyy� hesabatlannm
auditi v� hazirk1 maliyy� hesabatlarma <lair r�yimizin formala�dmlmas1 zamam n�z�r� almm1� va biz
bu m�s�lafar� dair ayn ray bildirmirik.
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Bax: Qeyd 4"U9ot siyasatinin tatbiqi zamam

Biz aktivfarin barpa edila bilan dayarini yoxlamaq

ahamiyyatli ehtimallar va miilahizafar'' va Qeyd 8

ii9iin bar bir CGU ii9iin rahbarliyin istifada etdiyi pul

"8mlak va avadanhqlar"

vasaitfarinin harakati modelini alda etdik. Biz

Qeyd 8-da gostarildiyi kimi, Sirkat iki Pul Vasaiti

modelfari nazardan ke9irdikdan sonra, onlann riyazi

Y aradan Vahid("CGU") miiayyan edir: Azerspace-

cahatdan diizgiin olduguna amin olduq. Biz modelfarda

1 /Africasat-1 (CGU 1 ), Azersky(CGU 2) va

qeyd olunan ilkin malumatlar ila aktivfarinin balans

Azerspace-2 (CGU 3). Har bir CGU-nun barpa

dayarini miiqayisa edarak barpa dayarinin miiayyan

edifa bifan dayari onun istifada dayarinin

edilmasinda istifada edifan asas farziyyafari rnhbarlikla

hesablanmas1 yolu ila miiayyan edilir. Bu

miizakira etdik va ehtiyac olduqda, bu malumat1 kanar

hesablamalar zamam rnhbarlik tarafindan

va ya daxili manbalar ifa yoxlad1q.

tasdiqfanmi§ 5 illik dovrU ahata edan maliyya

Audit prosedurlanm1zm bir hissasi olaraq biz cari ilin

biidcasina asaslanan pul vasaitlarinin harakati iizra

faktiki naticafarini yoxlad1q va proqnozlarda istifada

proqnozlardan istifada edilir. Be§ ildan art1q dovril

edifan ehtimallann asash oldugunu tahlil etmak ii9iin

ahata edan pul vasaitlarinin harnkati CGU-nun

onlan avvalki ilin proqnozundak1 rnqamlarla miiqayisa

faaliyyat gostardiyi iqtisadi sektor iizrn

etdik. Biz, hamc;inin rahbarliyin uzunmiiddatli art1m

proqnozla§dmlan uzunmiiddatli orta artim

templari ila bagh asas ehtimallarm1 avvalki art1m

daracafarindan yuxan olmayan taxmini art1m

naticafari ila miiqayisa etmakla yoxlad1q.

daracafarindan istifada etmakla proqnozl�dmhr.

Bundan alava, biz vergidan avvalki diskont daracasini

31 dekabr 201 9-cu il tarixina Sirkat tarnfindan

yenidan hesablad1q. $irkatin rahbarliyi tarafindan

apanlmt§ dayarsizla§ma tahlili naticasinda 31

taxmin edilan vergidan avvalki diskont daracasinin

dekabr 201 9-cu ii tarixinda ba§a 9atan il iizrn

diizgiin va asash olmas1m qiymatlandirmaya komak

Azerspace-1 /Africasat-1 (CGU 1 ), Azersky(CGU

etmak iic;iin qiymatlandirma iizra daxili

2) va Azerspace-2(CGU 3) ii9iin alava

miitaxassislarimiz calb edilmi§dir. Rahbarliyin

dayarsizfa§ma xarcinin tamnmas1 talab

taxminlari bizim proqnozlanm1za uygun olmu§dur.

olunmamt§drr. 31 dekabr 201 9-cu ii tarixina, amlak
va avadanhqlar tlzra y1g1m1§ dayarsizfa§ma

·

30,532,558 AZN ta§kil edir.
Audit riskinin saviyyasini, amlak va avadanhqlann

Eyni zamanda biz, dayarsizfa§manin tahlili, ehtimallar
va hassashq tahlillari ila bagh $irkatin aytqlamalarmm
uygunlugunu qiymatlandirdik.
Biz dayarsizfa§manin qiymatlandirilmasi, habela 3 1

maliyya hesabatlan ii9iin ahamiyyatini,

dekabr 201 9-cu i i tarixinda ba§a c;atan i i Uzra

dayarsizfa§manin miiayyan edilmasinda daha

dayarsizfa§ma zarnrinin barpa edilmasi va ya alava

yiiksak miilahiza talab edan va ya miirakkab olan

dayarsizfa§ma xarcinin movcud olmamas1 ifa bagh

sahafari, elaca da galacak biznes naticafarinin qeyri

rahbarliyin ehtimallarmm va fikirlarinin bizim

miiayyanliyini, farziyyafarin hassashgm1, habefa

proqnozlanm1z ifa uygun oldugunu miiayyan etdik.

diskont daracasfarini va art1m templarini nazara

Hee; bir ahamiyyatli istisna hah qeyd edilmadi.

alaraq, biz amlak va avadanhqlatm
dayarsizfa§masini asas audit masafasi hesab edirik.
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Maliyyd hesabatlarma gord r�hhdrliyin v� korporativ idardetmd ilzr� cavabdeh olan
sdlahiyydtli �dxsl;;)rin mdsuliyydti
Rahbarlik maliyya hesabatlannm Beynalxalq Maliyya Hesabatt Standartlarma uygun olaraq
haztrlanmas1 va diizgiin taqdim edilmasi, efoca da fmldaq91hq va yaxud sahv naticasinda
yaranmasmdan as1h olmayaraq, ahamiyyatli tahriflar olmayan maliyya hesabatlarmm haz1rlanmas1
ii9iin rahbarliyin zaruri hesab etdiyi daxili nazamt sistemina gora masuliyyat da�tytr.
Maliyya hesabatlarmm haz1rlanmas1 zamam rnhbarlik Sirkati fogv etmak va ya faaliyyatini
dayand1rmaq niyyatinda olmad1g1 yaxud bunu etm�kdan ba�qa mUnasib alternativ olmad1g1 halda,
Sirkatin fasifosiz faaliyyat gostann�k qabiliyyatinin qiymatfondirilmasina, miivafiq hallarda
faaliyyatin fasilasizliyin� dair malumatlarm a9tqlanmasma va faaliyyatin fasifosizliyi prinsipinin
istifada edilmasin� gora masuliyyat da�1ytr.
Korporativ idaraetma iizra cavabdeh olan salahiyyatli �axsfor Sirkatin maliyy� hesabatlarmm
hazulanmas1 prosesina n�zar�t� gora m�suliyyat da�1y1r.

Maliyyd hesabatlarmm auditind gora auditorun mdsuliyydti
Bizim m�qsadimiz biitovliikda maliyya hesabatlarmda fmldaq91hq va ya sahv naticasinda �hamiyyatli
tahriffarin olub-olmad1gma dair kifayat q�dar aminlik ald� etmak va myimizin daxil oldugu auditor
hesabattm taqdim etm�kdir. Kifayat qadar aminlik aminliyin yiiksak saviyyasidir, lakin Beyn�lxalq
Audit Standartlarma uygun olaraq auditin apanlmas1 zamam movcud olan bUtUn ahamiyyatli
tahriflarin hami�a �kar olunacagma zamanat vennir. Tahriflar fmldaq91hq va ya s�hv natic�sind�
yarana bifor va fardi va ya macmu olaraq istifada9ilarin maliyya hesabatlan asasmda qabul edacayi
iqtisadi qararlara tasir gostannak ehtimah oldugu halda ah�miyyatli hesab edilir.
Beynalxalq Audit Standartlarma uygun apanlan auditin bir hissasi olaraq, biz audit zamam pe�akar
miihakim� t�tbiq edirik va pe�akar skeptisizm nUmayi� etdiririk. Biz ham9inin:
•

Maliyy� hesabatlannda fmldaqvthq va ya sahv n�tic�sind� ah�miyy�tli t�hriffarin olmas1 riskini
miiayyan edir va qiym�tfondirir, hamin riskfora qar�1 audit prosedurlanm haz1rlay1r va hayata
ke9irir va r�yimizi asasland1rmaq U9Un yefarli v� mUnasib audit sUbutlarm1 ald� edirik.
Fmldaq91hq naticasinda yaranm1� �hamiyyatli tahriffarin a�kar edilmamasi riski sahvfor
naticasinda yaranm1� ahamiyyatli t�hriflarin a�kar edilmamasi riskindan daha yiiksakdir, 9iinki
fmldaq91hga gizli sovdala�ma, saxtakarhq, malumatlann biforakdan gostarilm�masi, yanh�
taqdimat va ya daxili n�zarat sisteminda sui-istifada hallar1 daxil ola bilar.

•

Sirkatin daxili nazarat sisteminin effektivliyina dair ray bildirm�k ii9iin deyil, �arait� uygun audit
prosedurlanm i�foyib haztrlamaq U9Un daxili nazarat sistemi iizra malumat alda edirik.

•

Rahbarlik tamfindan istifad� edilan u9ot siyasatinin uygunlugunu, habela u9ot taxminfori va

•

Faaliyyatin fasilasizliyi prinsipinin rahbarlik tarafind�n istifada edilmasinin uygunluguna v� alda

mUvafiq avtqlamalann mUnasibliyini qiymatlandiririk.
edilan audit sUbutlar1 asasmda Sirkatin fasilasiz faaliyy�t gost�nn�k imkamm ciddi �Ubha altma
qoya bifon hadisa v� �araitla bagh �h�miyy�tli qeyri-mii�yyanliyin movcud olub-olmad1gma dair
qana�ta g�lirik. ahamiyyatli qeyri-miiayy�nliyin movcud oldugu qanaatin� g�ldikd�, auditor
rayimizda maliyy� hesabatlarmdak1 mUvafiq m�lumatlarm a9tqlanmasma diqq�t yetirmali v� ya
befo m�lumatlann a91qlanmas1 yetarli olmad1qda, rayimizda d�yi�iklik etm�liyik. N�ticaforimiz
auditor hesabat1m1zm tarixinadak �ld� edifon audit sUbutlarma �saslanmahdir. Lakin sonrak1
hadisafor v� ��raitfor Sirk�tin fasilasiz faaliyy�tinin dayandmlmasma sabab ola bifor.
•

M�lumatlarm av1qlanmas1 da daxil olmaqla, maliyy� hesabatlarmm Umumi t�qdimatm1,
strukturunu v� mazmununu, habefo asas amaliyyatlann v� hadisaforin maliyy� hesabatlarmda
diizgiin taqdim edilib-edilmadiyini qiymatfondiririk.
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Biz korporativ idaraetma iizrn cavabdeh olan salahiyyatli �axsfarn digar masafafarfa yana�1,
planla�dmlan audit prosedurlarmm hacmi va miiddati, habela ahamiyyatli audit naticafari, o ciimfadan
audit zamam daxili nazarat sisteminda a�kar etdiyimiz ahamiyyatli �at1�mazhqlar barada malumat
veririk.
Biz, hamc;inin korporativ idarnetma iizrn cavabdeh olan salahiyyatli �axsfara miistaqillik ila bagh
miivafiq etik normalara riayat etdiyimiz barada bayanat verir va miistaqilliyimiza tasir etmasi
asaslandmlm1� �akilda giiman edifan biitiin miinasibatfar va digar masafafor, habefa zaruri hallarda
miivafiq ehtiyat tadbirfari barada malumat veririk.
Korporativ idaraetma iizra cavabdeh olan salahiyyatli �axsfarin nazarina 9atdmlm1� masafofar arasmda
biz cari dovriin maliyya hesabatlarmm auditi iic;iin an ahamiyyatli va bu sababdan da asas audit
masafafarini miiayyan edirik. Bu masafanin ictimaiyyata a9tqlanmasma qanun va ya qaydalarla yol
verilmadiyi va ya c;ox nadir hallarda, masafo haqqmda rnyimizda a91qlamanm verilmasinin manfi
tasirfarinin onun ictimaiyyat iic;iin faydalanndan c;ox olacag1 asaslandmlm1� �akilda giiman edildiyi
hallar istisna olmaqla, bu masafani rayimizda tasvir edirik.

Audit naticasind� dare olunan haztrk1 mUstaqil auditor hesabtma gorn cavabdeh layiha iizm partnyor
Faxri Mustafayevdir.

Bak1, Azarbaycan Respublikas1
30 aprel 2020-ci il

“Azərkosmos” ASC
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Qeyd

Azərbaycan manatı ilə

31 dekabr
2019

31 dekabr
2018

355,376,498
179,799
214,306,342
-

524,240,931
107,626
92,480,836
2,418,605

569,862,639

619,247,998

14,222,811
13,908,430
28,866,908
1,728,466

8,432,558
9,313,944
13,945,197
2,692,737

58,726,615

34,384,436

628,589,254

653,632,434

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Əmlak və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
Maliyyə icarəsi üzrə alınacaq məbləğlər
Sair uzunmüddətli aktivlər

8
9

Cəmi uzunmüddətli aktivlər
Qısamüddətli aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Ticarət debitor borcları
Maliyyə icarəsi üzrə alınacaq məbləğlər
Sair qısamüddətli aktivlər

11
10
9

Cəmi qısamüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR
Kapital
Nizamnamə kapitalı
Əlavə kapital qoyuluşu
Yığılmış zərər

12

63,610,600
208,365,498
(307,160,169)

63,610,600
162,344,708
(313,190,846)

(35,184,071)

(87,235,538)

533,274,835

622,048,096

533,274,835

622,048,096

794,277
128,726,571
977,642

512,137
117,578,599
729,140

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

130,498,490

118,819,876

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

663,773,325

740,867,972

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

628,589,254

653,632,434

CƏMİ KAPİTAL
ÖHDƏLİKLƏR
Uzunmüddətli öhdəliklər
Borclar

13

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Ticarət kreditor borcları və hesablanmış öhdəliklər
Borclar
Sair qısamüddətli öhdəliklər

13

1

“Azərkosmos” ASC
Mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat
Azərbaycan manatı ilə

Qeyd

Satışdan gəlirlər
Xidmətlərin maya dəyəri

14
15

Ümumi mənfəət
Ümumi və inzibati xərclər
Ticarət debitor borcları üzrə xalis dəyərsizləşmə zərəri

16

Əməliyyat mənfəəti/(zərəri)
Maliyyə xərcləri
Maliyyə gəlirləri
Maliyyə icarəsi müqavilələri üzrə satışdan tanınmış mənfəət
Sair gəlir

18
17
9

2019

2018

51,993,930
(37,954,117)

36,812,030
(35,448,994)

14,039,813

1,363,036

(10,672,220)
(620,854)

(8,782,673)
(158,746)

2,746,739

(7,578,383)

(19,465,314)
12,244,461
7,645,621
446,580

(7,451,381)
4,754,157
3,813,308

Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)
Mənfəət vergisi gəliri/(xərci)

3,618,087
-

(6,462,299)
-

İl üzrə mənfəət/(zərər)

3,618,087

(6,462,299)

İl üzrə cəmi məcmu gəlir/(zərər)

3,618,087

(6,462,299)

1.14

(2.03)

Şirkətin səhmdarlarına aid olan davam etdirilən fəaliyyətdən
yaranan mənfəət/(zərər) ilə əlaqədar səhm üzrə əsas və
azaldılmış mənfəət/(zərər) (bir səhm üzrə AZN ilə)

2

23

“Azərkosmos” ASC
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
Nizamnamə
kapitalı

Əlavə
kapital
qoyuluşu

Yığılmış
zərər

Cəmi
kapital

1 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq
BMHS 9-a keçid: - gözlənilən kredit
zərərlərinin yenidən qiymətləndirilməsi

63,610,600

108,994,109

(308,153,984)

(135,549,275)

-

-

(499,858)

(499,858)

1 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq

63,610,600

108,994,109

(308,653,842)

(136,049,133)

İl üzrə sair məcmu zərər

-

-

(6,462,299)

(6,462,299)

Cəmi məcmu zərər

-

-

(6,462,299)

(6,462,299)

Əlavə kapital qoyuluşu
Amortizasiya olunmuş gəlirin/zərərin il üzrə
yığılmış zərərdən transferi

-

55,275,894

-

55,275,894

-

(1,925,295)

1,925,295

-

63,610,600

162,344,708

(313,190,846)

(87,235,538)

İl üzrə sair məcmu gəlir

-

-

3,618,087

3,618,087

Cəmi məcmu gəlir

-

-

3,618,087

3,618,087

Əlavə kapital qoyuluşu
Amortizasiya olunmuş gəlirin/zərərin il üzrə
yığılmış zərərdən transferi

-

48,433,380

-

48,433,380

-

(2,412,590)

2,412,590

-

63,610,600

208,365,498

(307,160,169)

(35,184,071)

Azərbaycan manatı ilə

31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq

31 dekabr 2019-cu il tarixinə qalıq
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“Azərkosmos” ASC
31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatları üzrə qeydlər
Azərbaycan manatı ilə

Qeyd

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
İl üzrə mənfəət/(zərər)
Düzəlişlər:
Köhnəlmə xərcləri
Amortizasiya xərcləri
Maliyyə icarəsi üzrə alınacaq məbləğlərə görə hesablanmış gəlir
Faiz xərcləri
Ticarət debitor borcları üzrə xalis dəyərsizləşmə zərəri
Məzənnə fərqləri
Maliyyə icarəsi müqavilələri üzrə satışdan tanınmış mənfəət

8
18
19

9

2019

2018

3,618,087

(6,462,299)

27,302,509
57,888
(12,244,461)
23,219,731
620,854
(4,305,506)
(7,645,621)

27,428,719
11,192
(4,754,157)
16,633,242
158,746
(8,841,418)
-

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti
üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti:

30,623,481

24,174,025

Avans ödənişlərində azalma/(artım)
Ticarət debitor borclarında artım
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma
Ticarət kreditor borcları və hesablanmış öhdəliklərdə artım/(azalma)
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artım

2,418,605
(5,215,340)
964,271
282,140
248,502

(2,418,605)
(38,824)
1,163,950
(3,724,758)
306,642

29,321,659
(12,653,900)

19,462,430
(13,291,718)

16,667,759

6,170,712

(3,890,720)
(130,061)
1,605
29,460,660

(23,179,381)
(35,407)
27,173
14,245,660

25,441,484

(8,941,955)

48,000,000
(84,113,291)

55,000,000
(73,118,942)

(36,113,291)

(18,118,942)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)

5,995,952

(20,890,185)

Məzənnə dәyişikliklәrinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri

(205,699)

(333,763)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

8,432,558

29,656,506

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

14,222,811

8,432,558

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər
Ödənilmiş faizlər

13

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əmlak və avadanlıqların alınması
Qeyri-maddi aktivlərin alınması
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin satılması
Maliyyə icarəsi müqavilələri üzrə daxilolmalar

8

9

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən)
xalis pul vəsaitləri

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əlavə kapital qoyuluşunda artım
Borcların ödənilməsi
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

4
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