
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN RƏYİ 
 

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Rəhbərliyi və İdarə Heyətinə: 
 

Rəy 
 

Biz “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) 31 dekabr 2018-ci il tarixinə təqdim 

edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, həmin tarixdə başa çatmış il üzrə məcmu gəlir haqqında hesabat, 

kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, eləcə də əsas mühasibat 

prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını 

aparmışıq. 
 

Bizim rəyimizə əsasən, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə 

vəziyyətini, habelə göstərilən tarixdə başa çatmış il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) 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 “Maliyyə Hesabatlarının Auditi üçün Auditorun Məsuliyyəti” 

bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq 

Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (MBESŞ məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən 

asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də MBESŞ məcəlləsinin tələblərinə uyğun 

olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün 

yetərli və münasibdir. 
 

Digər məsələ 

 

31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatmış il üzrə hazırlanmış maliyyə hesabatları digər auditor təşkilatı 

tərəfindən yoxlanılmış və 22 fevral 2019-cu il tarixində bu hesabatlarla bağlı şərtsiz müsbət rəy verilmişdir.  

 

Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin və İdarə Heyətinin Məsuliyyəti  

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS (Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına) uyğun olaraq 

hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, saxtakarlıq və ya xətalar nəticəsində 

əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin 

təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.  

 

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. 

 

İdarə Heyəti Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. 











“AZERGOLD” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
 
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 
31 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXİNƏ 
(Əksi göstərilmədiyi halda, ABŞ dolları ilə) 
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Qeydlər 31 dekabr  

2018-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 31 dekabr  

2017-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

     ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL 

VƏSAİTLƏRİ:   

 

 

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir   9,949,324  20,857,342 

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir ilə xalis pul vəsaitlərinin hərəkətinin 

üzləşdirilməsinə dair düzəlişlər:     

Faiz xərci 26 3,988,803  5,158,337 

Əmlak, tikili və avadanlıqların amortizasiyası və tükənməsi 23 6,429,356  5,067,981 

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası və tükənməsi 23 11,779,872  10,231,602 

Qeyri-maddi aktivlərin dəyərsizləşməsi/(dəyərsizləşməsinin 

bərpası) 23 1,582,754  (14,081,026) 

Ətraf mühitin bərpası öhdəliyi üzrə diskontlaşdırılmış məbləğə 

düzəliş 18, 26 129,344  86,707 

Digər nağdsız əməliyyatlar  804  46,521 

     
İşlək kapital dəyişikliklərindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul 

vəsaitlərinin hərəkəti  33,860,257  27,367,464 

     
Əməliyyat aktivləri və öhdəlikləri üzrə dəyişikliklər:     

Debitor borcları və digər alınacaq vəsaitlər  115,736  (127,732) 

Digər cari aktivlər  (647,333)  (623,730) 

Mal-material ehtiyatları  (1,246,161)  33,152,140 

Avans ödənişləri  521,999  (533,417) 

Kreditor borcları və digər ödəniləcək vəsaitlər  401,236  1,642,923 

Digər cari öhdəliklər  (2,487,661)  772,874 

     

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti  30,518,073  61,650,522 

     
Ödənilmiş mənfəət vergisi  (500,000)   - 

     Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitləri  30,018,073  61,650,522 

      İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL 

VƏSAİTLƏRİ:     

Əmlak, tikili və avadanlıqlar və mədənlərin işlənilməsi üzrə 

xərclər  (3,272,642)  (2,227,719) 

Kəşfiyyat və qiymətləndirmə aktivləri üzrə investisiyalar  (5,537,819)  (581,921) 

Digər qeyri-maddi aktivlər üzrə investisiyalar  (242,909)  (56,262) 

Əvvəlki podratçılardan aktivlər qrupunun alınması 20 (700,000)  (25,500,000) 

     

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul vəsaitləri  (9,753,370)  (28,365,902) 

      
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL 

VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:     

Borc vəsaitləri üzrə daxilolmalar 17 8,200,000  11,802,681 

Borc vəsaitlərinin geri ödənilməsi 17 (24,730,847)  (35,131,969) 

Ödənilmiş faizlər 17 (3,998,427)  (5,157,492) 

     Maliyyə fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul vəsaitləri  (20,529,274)  (28,486,780) 
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