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MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 

 

“KAMİLOĞLU” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 

 

Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 

1. Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il 

tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan 

il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu 

Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş düzəliş və əlavələrdən sonra bütün 

əhəmiyyətli aspektlərdə şərti olaraq ədalətli əks etdirir. Mal-materialların standartlara 

uyğun silinməsini yoxlamaq mümkün olmamışdır. 

 

Auditin Predmeti 

 31 dekabr 2018 -ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 

 Həmin tarixlərdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 

 Həmin tarixlərdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 

 Həmin tarixlərdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

 Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla, maliyyə hesabatları 

üzrə qeydlər. 

 

Qeyd etmək istəyirik ki, 2017-ci ilin son qalıqları 2018-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür 

 

Rəy üçün əsaslar 

2. Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu 

standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə 

hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz hesab 

edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 

münasibdir. 
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Müstəqillik. 

Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq 

Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun 

olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA 

məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  
 
Əsas audit məsələləri 

3. Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə 

hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının 

auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə 

nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə 

cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti 

4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat 

Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və 

rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər 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.  
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 

5. Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq 

və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə 

etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin 

yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, 

MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və 

ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə 

təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir 

etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir. 

Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, 

biz audit zamanı peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş 

etdiririk.
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 Biz həmçinin:  

 Maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin 

olması riskini müəyyən edir və qiymətləndirir, həmin risklərə qarşı audit prosedurlarını 

hazırlayır və həyata keçirir və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit 

sübutlarını əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar 

edilməməsi riski səhvlər nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi 

riskindən daha yüksəkdir, çünki fırıldaqçılığa gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, 

məlumatların bilərəkdən göstərilməməsi, yanlış təqdimat və ya daxili nəzarət sistemində 

sui-istifadə halları daxil ola bilər. 

 Müəssisənin daxili nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, 

şəraitə uyğun audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq üçün daxili nəzarət sistemi üzrə 

məlumat əldə edirik. 

 Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, habelə uçot 

təxminləri və müvafiq açıqlamaların münasibliyini qiymətləndiririk. 

 Fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin 

uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutları əsasında müəssisənin fasiləsiz fəaliyyət 

göstərmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisə və şəraitlə bağlı əhəmiyyətli 

qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair qənaətə gəlirik. Əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyin mövcud olduğu qənaətinə gəldikdə, auditor rəyimizdə maliyyə 

hesabatlarındakı müvafiq məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və ya belə 

məlumatların açıqlanması yetərli olmadıqda, rəyimizdə dəyişiklik etməliyik.  

Nəticələrimiz auditor hesabatlarımızın tarixlərinədək əldə edilən audit sübutlarına 

əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və şəraitlər müəssisənin fasiləsiz fəaliyyətinin 

dayandırılmasına səbəb ola bilər. 

 Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi 

təqdimatını, strukturunu və məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin 

maliyyə hesabatlarında düzgün təqdim edilib edilmədiyini qiymətləndiririk. 

 

Biz korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə 

yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və müddəti, habelə əhəmiyyətli audit 

nəticələrin, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarət sistemində aşkar etdiyimiz 

əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat veririk. 

 

29 noyabr 2019-cu il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası  
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MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 

 Azərbaycan manatı ilə  Qeyd 31 Dekabr 2018 31 Dekabr 2017 

Aktivlər     

Uzunmüddətli aktivlər     

Əsas vəsaitlər 4 478,729 153,788 

Yığılmış amortizasiya 4 (160,701) (7,811) 

Qeyri-maddi aktivlər 4 7,400 7,400 

Yığılmış amortizasiya 4 (781) (41) 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər  324,647 153,336 

Cari aktivlər    

Mal-material ehtiyatları 5 43,890 - 

Debitor borcları 6 - 4,390 

Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 7 1,220 2,192 

Digər qisamüddətli aktivlər   - 37,096 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  45,111 43,678 

Cəmi aktivlər  369,757 197,013 

Kapital    

Nizamnamə kapitalı  20,100 20,100 

Səhmdarlarla hesablaşmalar 8 181,192 123,248 

Cari ilin mənfəəti 8 (85,837) (125,180) 

Bölüşdürülməmiş mənfəət 8 (125,280) (100) 

Cəmi kapital  (9,825) 18,068 

Öhdəliklər    

Qısamüddətli öhdəliklər    

Kreditor borcları 9 94,246 178,911 

Digər cari öhdəliklər 9 285,336 34 

Cəmi öhdəliklər  379,582 178,945 

Cəmi öhdəliklər və kapital  369,757 197,013 

 

29 noyabr 2019-cu il tarixində Rəhbərliyi adından imzalanmış və buraxılış üçün 

təsdiqlənmişdir: 

 

 

 
 

Rzayev Vüqar Kərimova Ülkər 

Direktor Baş Mühasibin müavini  
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MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT 

 

 

29 noyabr 2019-cu il tarixində Rəhbərliyi adından imzalanmış və buraxılış üçün 

təsdiqlənmişdir: 

 

 
 

 

Rzayev Vüqar Kərimova Ülkər 

Direktor Baş Mühasibin müavini  

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2018 2017 

Xidmət satışından gəlir 11 677,893 913,877 

Satışların maya dəyəri 12 (619,965) (984,974) 

Ümumi mənfəət  57,928 (71,097) 

Ümumi inzibati xərclər 13 (143,764) (54,083) 

Xalis mənfəət və ya zərər  (85,837) (125,180) 
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KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 

 

  

Azərbaycan manatı ilə 

Nizamnamə 

kapitalı 

Səhmdar 

Kapitalı 

Bölüşdürülməmiş 

mənfəət 

Cəmi 

kapital 

31 dekabr 2016-cı il tarixinə 

qalıq  20,100 - (100) 20,000 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir  -  123,248 (125,180) (1,932) 

31 dekabr 2017-ci il tarixinə 

qalıq  20,100 123,248 (125,280) 18,068 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir - 57,944 (85,837) (27,893) 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə 

qalıq  20,100 181,192 (211,117) (9,825) 

 

 

29 noyabr 2019-cu il tarixində Rəhbərliyi adından imzalanmış və buraxılış üçün 

təsdiqlənmişdir: 

 

 
 

 

Rzayev Vüqar Kərimova Ülkər 

Direktor Baş Mühasibin müavini  
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PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 

 

29 noyabr 2019-cu il tarixində Rəhbərliyi adından imzalanmış və buraxılış üçün 

təsdiqlənmişdir: 

 

 
 

 

Rzayev Vüqar Kərimova Ülkər 

Direktor Baş Mühasibin müavini  

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2018 2017 

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin 

axını 

 
    

Xalis mənfəət 
 

(85,837) (125,180) 

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişiklikdən əvvəl 

əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri 

 

(85,837) (125,180) 

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər 
 

   

Debitor borclarda xalis artım/azalma 
 

4,390 (4,390) 

Mal-material ehtiyatlarında xalis artım/azalma 
 

(43,890) - 

Kreditor borclarda xalis artma/azalma 
 

(84,665) 178,911 

Bina Qurğu və Avadanlıqlar üzrə amortizasiya xərcləri  153,630 7,852 

Vergi aktivlərində dəyişikliklər  29,086 (29,086) 

Digər qisamüddətli öhdəliklərdə artım/azalma 
 

293,312 (7,975) 

Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri 
 

351,862 145,312 

İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul 

vəsaitlərinin axını 

 
   

Bina Qurğu və Avadanlıqların alınması 
 

(324,941) (161,188) 

İnvestisiya fəaliyyətlərinə yönəlmiş pul vəsaitləri 
 

(324,941) (161,188) 

Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin 

axını 
  

 

Kapitalın artırılması   57,944 123,248 

Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri   57,944 123,248 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis 

artma/(azalma) 

 

(972) (17,808) 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
 

2,192 20,000 

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
 

1,220 2,192 
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1. Müəssisə və Onun Əsas Fəaliyyəti 

 

“KAMİLOĞLU” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (“Müəssisə”) 2014-cü ildə öz 

fəliyyətini Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi qüvvədə olan qanunvericilik 

aktları və şirkətin nizamnaməsi əsasında həyata keçirir. Müəssisə istehsalat sektorunda 

ən iri şirkətlərdən biridir. 

 

Şirkətin səhmdarları aşağıdakı səhmlərə sahibdirlər: 

Səhmdar 

2018 

% 

2017 

% 

Rzayev Vüqar 100.00 100.00 

CƏMİ 100.00 100.00 

 

 

2. Əməliyyat Mühiti 

 

Azərbaycan iqtisadiyyatında infişaf etməkdə olan bazarlara xas müəyyən xüsusiyyətlər 

müşahidə edilir. Azərbaycan iqtisadiyyatında mövcud və gələcək inkişafı və sabitliyi 

hökümətin həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və monetar tədbirlərin effektivliyindən, 

eləcə də xam neftin qiymətlərindən və Azərbaycan manatının sabitliyindən əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. 

 

Neft qiymətlərindəki azalmanın nəticəsi olaraq 2015-ci ildə milli valyutanın əsas xarici 

valyutalara qarşı devalvasiyasından sonra əməliyyat mühiti son dərəcə qeyri-müəyyən 

qalmışdır. 

 

Hökümət uzunmüddətli iqtisadi sabitliyi və dayanıqlığı təmin etmək üçün islahatları 

sürətləndirmişdir. Belə ki, hökümət 2018-ci ildə sərt pul siyasətini davam etdirmiş və 

Azərbaycan manatının mövqeyinin sabitləşməsinə yönəldilmiş xarici valyuta ehtiyatları 

ayırmışdır. 

 

2019-cu ilin yanvar ayında “Fitch” beynəlxalq reytinq agentliyini Azərbaycanın suveren 

kredit reytinqini “BB+” səviyyəsində saxlayıb. Eyni zamanda, agentlik Azərbaycanın 

uzunmüddətli suveren kredit reytinqini xarici və milli valyutada “BB+/BB+” 

səviyyəsində təsdiqləyib. Agentlik Azərbaycanın iqtisadi artımının orta səviyyədə 

davam edəcəyini, lakin hələ də neft sənayesi tendensiyalarından və dövlət 

investisiyalarından asılı olacağını proqnozlaşdırır.  
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3. Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi 

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsas prinsipləri: Müəssisənin hazırkı maliyyə 

hesabatları Milli Mühasibat Standartları Şurası tərəfindən dərc edilmiş Milli Mühasibat 

Uçotu Standartları (“MMUS”) əsasında hazırlanmışdır. Maliyyə hesabatlarının 

hazırlanmasında istifadə olunmuş əsas mühasibat qaydaları aşağıdakılardır. Əgər başqa 

qaydalar göstərilməyibsə bu qaydalar davamlı olaraq hesabatın bütün hissələrinə aid 

edilmişdir. 

 

Əməliyyat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı 

ilə (“AZN”) əks olunmuşdur. Azərbaycan Manatı Azərbaycan Respublikasının rəsmi 

valyutasıdır. 

 

Maliyyə alətləri - əsas qiymətləndirmə üsulları. Təsnifat formalarından asılı olaraq 

maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə və ya amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə 

alınır. Həmin qiymətləndirmə üsulları aşağıda əks etdirilir. 

Ədalətli dəyər müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən yaxşı məlumatlandırılmış müstəqil 

tərəflər arasında əməliyyatın ümumi şərtlər əsasında həyata keçirildiyi zaman aktivin 

mübadilə edilə bildiyi və ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi məbləği təşkil edir. Ədalətli 

dəyər fəal bazarda alınıb satılan maliyyə aktivləri üzrə cari tələb qiymətini və maliyyə 

öhdəlikləri üzrə cari təklif qiymətini əks etdirir. Bazar riskləri qarşılıqlı şəkildə 

əvəzləşdirilən aktiv və öhdəliklər ilə əlaqədar Müəssisə qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilən 

risklər üzrə ədalətli dəyər göstəricilərinin müəyyən edilməsi üçün orta bazar 

qiymətlərindən istifadə edə bilər və xalis açıq mövqeyə müvafiq tələb və təklif qiyməti 

tətbiq edə bilər. Maliyyə aləti fəal bazarda o zaman sərbəst surətdə alınıb satıla bilən 

aktivlər kimi qəbul edilir ki onların qiymətləri haqqında məlumat fond birjasında və ya 

digər maliyyə təşkilatından sərbəst və müntəzəm şəkildə əldə edilə bilsin və bu zaman 

həmin qiymətlər könüllü şəkildə bazar şərtləri çərçivəsində həyata keçirilən real və 

müntəzəm əməliyyatları əks etdirsin. 

 

Bazar qiymətləri mövcud olmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək 

üçün diskont edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti modeli könüllü şəkildə həyata keçirilən 

ən son əməliyyatlar haqqında məlumata əsaslanan modellər kimi qiymətləndirmə 

üsulları eləcə də investisiya qoyulan müəssisələr haqqında maliyyə məlumatlarının 

təhlili istifadə edilir. Qiymətləndirmə üsulları müşahidə edilə bilən bazar məlumatları ilə 

dəstəklənməyən fərziyyələrin istifadə olunmasını tələb edə bilər. Bu fərziyyələrin hər 

hansı birinin mümkün alternativ variantla əvəz edilməsi nəticəsində mənfəət gəlir aktiv 

və passivlərin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olacaq hallar barədə məlumat 

hazırkı maliyyə hesabatlarında açıqlanır.  
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İlkin dəyər alış tarixinə aktivi almaq üçün ödənilmiş pul vəsaitlərini və ya onların 

ekvivalentlərinin məbləğini və yaxud verilmiş digər resursların ədalətli dəyərini əks 

etdirir və əməliyyat xərclərini ehtiva edir. İlkin dəyərlə qiymətləndirmə yalnız bazar 

qiymətləri olmayan və ədalətli dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə bilməyən pay alətlərindəki 

investisiyalara eləcə də açıq bazarda kotirovkası olmayan və pay alətləri ilə ödənilməli 

və onlara bağlı olan derivativlərə tətbiq edilir. 

 

Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı 

buraxılması və ya satışı ilə əlaqəlidir. Əlavə xərclər əməliyyatın həyata keçirilmədiyi 

təqdirdə yaranmayan xərclərdir.  

 

Amortizasiya olunmuş maya dəyəri əsas məbləğin ödənilməsi çıxılmaqla lakin 

hesablanmış faizləri daxil etməklə maliyyə aktivləri üçün isə dəyərsizləşmə zərərləri üzrə 

hər hansı silinməni çıxmaqla aktivlərin ilkin dəyərini əks etdirir. Hesablanmış faizlərə 

ilkin uçot zamanı təxirə salınmış əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz metodundan 

istifadə etməklə ödəniş məbləği üzrə hər hansı mükafat və ya diskontun amortizasiyası 

daxildir. Hesablanmış faiz gəlirləri və faiz xərcləri o cümlədən hesablanmış kupon 

gəlirləri və amortizasiya olunmuş diskont və ya mükafat (verilmə zamanı təxirə salınmış 

komissiyalar daxil olmaqla əgər varsa) ayrıca göstərilmir və müvafiq aktiv və passivlərin 

balans dəyərinə daxil edilir. 

 

Əsas vəsaitlər. Əsas vəsaitlər yığılmış amortizasiyanı və tələb olunduqda dəyərsizləşmə 

üzrə ehtiyatı çıxmaqla ilkin dəyərdə qeydə alınır. Satışdan yaranan gəlir və zərər gəlirin 

məbləği ilə balans dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir və mənfəət və zərərdə əks 

etdirlir. 

 

Amortizasiya. Torpaq üçün amortizasiya hesablanmır. Digər əsas vəsaitlər üzrə 

amortizasiya azalan qalıq metoduna, yəni əsas vəsaitlərin aşağıda göstərilən təxmini 

faydalı xidmət müddəti ərzində aktivlərin ilkin dəyərini və ya yenidən qiymətləndirilmiş 

dəyərini onların qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır: 

 İllər üzrə faydalı ömür 

Maşın və avadanlıqlar 4 – 5 il 

Nəqliyyat vasitələri 4 – 5 il 

Mebel və mebel avadanlığı 5 il 

Kompyuter və rabitə avadanlıqları 5 il 

Digər 4 – 5 il 
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Aktivin artıq köhnəldiyi və istismar müddəti başa çatdığı halda satış üzrə təxmin edilən 

xərclər çıxılmaqla Müəssisənin həmin aktivin satışı nəticəsində əldə edəcəyi təxmin 

edilən məbləğ aktivin qalıq dəyəridir. 

 

Aktivlərin qalıq dəyərləri və faydalı xidmət müddətləri lazım olduqda hesabat dövrünün 

sonunda nəzərdən keçirilir və dəqiqləşdirilir. 

 

Kapital qoyuluşları. Kapital təşkil edən investisiyaların tərkib hissəsidir. Rəhbərlik iş 

şəraitini təkmilləşdirmək üçün torpaq, tikili və avadanlıq və qeyri maddi aktivlərə vəsait 

ayırmışdır.  

 

Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin faydalı xidmət müddəti. Rəhbərlik əsas 

vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə təxmin edilən ədalətli dəyəri və müvafiq 

amortizasiya ayırmalarını müəyyən edir. Bu təxminlər Müəssisənin həmin aktivlər üzrə 

iqtisadi səmərə əldə etməyi planlaşdırdığı dövrə əsaslanır. Əgər faydalı xidmət müddəti 

əvvəlki illərdə təxmin edilmiş faydalı müddətdən aşağı olarsa o zaman rəhbərlik 

amortizasiya ayırmasını artıracaq və ya ləğv edilmiş və ya satılmış texniki cəhətdən 

köhnəlmiş aktivləri siləcəkdir. Faydalı xidmət müddətinə hər maliyyə ilinin sonunda 

yenidən baxılır. Yuxarıdakı şərtlərdən və ya təxminlərdən hər hansı dəyişərsə bu 

amortizasiya dərəcələrində dəyişiklilərin baş verməsinə səbəb ola bilər. 

 

Mənfəət vergisi. Mənfəət vergisi hazırkı maliyyə hesabatlarında qüvvədə olan və ya 

hesabat dövrünün sonunda qüvvəyə minmiş müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

göstərilmişdir. Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış mənfəət vergisindən ibarətdir 

və bu və ya digər dövrdə bilavasitə kapitalda qeydə alınan əməliyyatlar istisna olmaqla 

məcmu gəlirlər haqqında hesabatda qeydə alınır. 

 

Cari mənfəət vergisi cari və əvvəlki dövrlər üzrə vergiyə cəlb edilən mənfəət və ya zərər 

ilə əlaqədar vergi orqanlarına ödəniləcək və ya onlardan geri alınacaq məbləği təşkil edir. 

Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər əməliyyat xərcləri kimi qeydə alınır. 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri mövcud fərqlərin gələcək vergi mənfəətindən tutulması 

mümkün olacağı halda tanınır. 

 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi müvəqqəti fərqlərin bərpa vaxtına Müəssisə tərəfindən 

nəzarət olunması və müvəqqəti fərqlərin yaxın gələcəkdə dəyişilməsi ehtimalının 

mümkünlüyu istisna olmaqla şərik və törəmə müəssisələrə qoyulan investisiyalardan 

irəli gələn müvəqqəti fəqlərdən təmin olunur.
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Təxirə salınmış mənfəət vergisi tamamilə tanınma və aktivlərin silinməsi öhdəliyinin 

təminatının sonrakı qiymətləndirilməsindən irəli gələn və mülkiyyət tikili və 

avadanlıqların dəyəri ilə bağlı düzəlişlərdən əmələ gələn müvəqqəti fərqlər hesabına 

təmin olunur. 

 

Mal-material ehtiyatları. Mal-material ehtiyatları maya dəyəri ilə xalis satış dəyərindən 

ən aşağı olan dəyərdə qeydə alınır. Mal-material ehtiyatlarının maya dəyəri orta çəki 

metodu ilə müəyyən edilir. Hazır məhsul və başa çatdırılmamış tikinti işlərinin maya 

dəyərinə borc vəsaitləri üzrə xərclər istisna olmaqla xammal birbaşa işçi qüvvəsi digər 

birbaşa xərclər və müvafiq istehsal xərcləri (normal iş həcminə əsasən) daxildir. Xalis 

satış dəyəri işin başa çatdırılma və satış xərcləri çıxılmaqla fəaliyyətin adi gedişində 

təxmin edilən satış qiymətidir. 

 

Debitor borcları. Debitor borcları effektiv faiz metoduna əsasən amortizasiya olunmuş 

maya dəyərində qeydə alınır. 

 

Qabaqcadan ödənişlər. Qabaqcadan ödənişlər dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla 

maya dəyərində uçota alınır. Qabaqcadan ödənişə aid olan mal və xidmətlərin bir ildən 

sonra əldə edilməsi gözlənildikdə və ya qabaqcadan ödəniş ilkin uçot zamanı 

uzunmüddətli aktiv kimi təsnifləşdirilən aktivə aid olduqda qabaqcadan ödəniş 

uzunmüddətli aktiv kimi təsnifləşdirilir. Aktivlərin alınması üçün qabaqcadan ödənişlər 

Müəssisənin həmin aktiv üzrə nəzarəti əldə etdiyi halda və həmin aktivlə bağlı gələcək 

iqtisadi səmərənin Müəssisəyə daxil olması ehtimal edildikdə həmin aktivin balans 

dəyərinə köçürülür. Digər qabaqcadan ödənişlər qabaqcadan ödənişlərə aid olan mal və 

xidmətlər əldə edildikdə mənfəət və zərər hesabatına silinir. Qabaqcadan ödənişlərə aid 

olan aktivlər mal və xidmətlərin əldə edilməyəcəyinə dair əlamət mövcud olduqda 

qabaqcadan ödənişin balans dəyəri silinir və müvafiq dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə 

mənfəət və zərər hesabatında qeydə alınır. 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə nağd 

pul bank hesablarındakı tələb edilənədək və ilkin ödəmə müddəti üç ay və ya az olan 

digər qısamüddətli və yüksək likvidli investisiyalar daxildir. 

 

Kreditor borcları. Kreditor borcları ilkin olaraq ədalətli dəyərdə uçota alınır və sonradan 

effektiv faiz metoduna əsasən amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır
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Əlavə dəyər vergisi. Vergi müfəttişləri alış və satışlar üzrə əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) 

netto əsasında ödənməsinə icazə verirlər. 

 

ƏDV öhdəliyi: ƏDV öhdəliyinə balans hesabatı tarixində baş vermiş alışlar üzrə 

hesablanmış müştərilərdən alınacaqlardan tutulub vergi müfəttişlərinə ödənilən 

satışlardan daxil olunan ƏDV aiddir.  

 

Bərpa olunan ƏDV: Bərpa olunan ƏDV balans hesabatı tarixindən kənarda baş verən 

alışlara aiddir. Bərpa olunan ƏDV alışlar üçün ödəniş edildikdən sonra satışdan daxil 

olan ƏDV-dən tutulur. 

 

Gəlirlərin tanınması. Gəlirlər iqtisadi mənfəətin müəssisəyə axacağı və gəlirin ölçülə 

biləcəyi dərəcədə tanınır. Gəlirlər endirimlərdən geri qaytarma və əlavə dəyər 

vergisindən azad şəkildə əks olunur.  

 

Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi. Monetar aktiv və passivlər ARMB-nin 

müvafiq hesabat tarixinə qüvvədə olan rəsmi valyuta məzənnəsinə əsasən Müəssisənin 

funksional valyutasına çevrilir. Xarici valyuta ilə əməliyyatların həyata keçirilməsi və ilin 

sonuna ARMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi ilə xarici valyutada ifadə olunan monetar 

aktiv və passivlərin Müəssisənin funksional valyutasına çevrilməsi nəticəsində yaranan 

müsbət və mənfi məzənnə fərqləri mənfəət və zərərə aid edilir.  

 

İlin sonuna qüvvədə olan valyuta məzənnəsi ilə yerli valyutaya çevrilmə qeyri-monetar 

maddələrə o cümlədən pay alətlərinə tətbiq edilmir. Məzənnə dəyişikliklərinin pay 

qiymətli kağızlarının ədalətli dəyərinə təsiri ədalətli dəyər üzrə yenidən qiymətləndirmə 

nəticəsində gəlir və ya xərclərin bir hissəsi kimi əks etdirilir. 

 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə qüvvədə olan valyuta məzənnələri: 31 dekabr 2018: 1 ABŞ 

dolları = 1,7000 AZN və 1 Avro = 1,9468 AZN (31 dekabr 2017-ci il: 1 ABŞ dolları = 1 7001 

AZN və 1 Avro = 2.0307 AZN). 

 

Müəssisə növbəti maliyyə ili ərzində hesabatlarda əks etdirilən məbləğlərə və aktiv və 

passivlərin balans dəyərinə təsir göstərən ehtimallar və mülahizələr irəli sürür. Həmin 

ehtimallar və mülahizələr müntəzəm olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, 

həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq əsaslandırılmış gələcək 

hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik, 

həmçinin peşəkar mülahizələr və ehtimallar irəli sürür.
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4. Binalar, Qurğular və Avadanlıqlar 

 

  Nəqliyyat 

vasitələri 

Proqram 

təminatı 

Maşın və 

avadanlıqlar 
Cəmi 

31 dekabr 2016-cı il 

tarixinə balans dəyəri 
133,788 7,400 20,000 161,188 

Əlavələr - - - - 

Silinmə - - - - 

Yığılmış amortizasiya (3,867) (41) (3,944) (7,852) 

31 Dekabr 2017-ci il 

tarixinə balans dəyəri 
129,921 7,359 16,056 153,336 

Əlavələr 14,061 - 310,880 324,941 

Silinmə - - - - 

Yığılmış amortizasiya (36,552) (740) (116,338) (153,630) 

31 Dekabr 2018-ci il 

tarixinə balans dəyəri 
107,430 6,619 210,598 324,647 

 
 

 

5. Mal-material Ehtiyatları  
31 dekabr 2018 31 dekabr 2017 

Mal-material ehtiyatları 43,890 - 

Cəmi mal-metarial ehtiyatları 43,890 - 

 

Mal-material ehtiyatları müəssisənin mebel istehsalı üçün aldığı xammal və 

materiallardan ibarətdir. Anbarda malların uçotu mal materialın uçotunun FİFO metodu 

üzrə aparılır. 

6. Debitor Borcları 

Müəssisənin uzunmüddətli, yəni 1 ildən yuxarı debitor borcları mövcud deyil. Qısa 

müddətli debitor borcları isə aşağıdakı kimidir:  
31 dekabr 2018 31 dekabr 2017 

Debitor borclar - 4,390 

Cəmi debitor borcları  - 4,390 
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7. Pul Vəsaitləri və Onların Ekvivalentləri 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri nağd puldan, milli valyutada nağd 

puldan (AZN), bankda isə nağd puldan (ABŞ dolları, Euro) ibarətdir. 

  
31 dekabr 2018 31 dekabr 2017 

Nəğd pul 172 1,901 

Bank hesabı (AZN) 114 101 

Bank hesabı (valyuta) 928 139 

Bankda olan xüsusi hesablar 6 51 

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1,220 2,192 

 

8. Nizamnamə Kapitalı 

Müəssisə 1 səhmdara məxsusdur. Müəssisənin 20,100 AZN səhmlərinin 100%-ı Rzayev 

Vüqar payına düşür.  
31 dekabr 2018 31 dekabr 2017 

Nizamnamə kapitalı 20,100 20,100 

Səhmdarlarla hesablaşmalar 181,192 123,248 

Cari ilin mənfəəti (85,837) (125,180) 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (125,280) (100) 

Cəmi nizamnamə kapitalı (9,825) 18,068 

 

 

9. Kreditor borcları 

  31 dekabr 2018 31 dekabr 2017 

Kreditor borcları 94,246 178,911 

Digər cari öhdəliklər 285,336 34 

Cəmi kreditor borcları 379,582 178,945 

 

Ticarət borcları təminatsızdır və adətən tanındıqdan sonra 30 gün ərzində ödənilir. 

Ticarət və digər borc öhdəliklərinin balans dəyəri onların qısamüddətli xarakterindən 

asılı olaraq ədalətli dəyər kimi qəbul edilir.
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10. Gəlirin Kateqoriya üzrə Analizi  
2018 2017 

Məhsul satışından gəlir 796,996 1,078,375 

ƏDV (119,102) (164,498) 

Cəmi gəlirlər 677,893 913,877 
 
 

Auditorlar məhsul satışından alınan gəlirləri həm dələduzluq, həm də uçotda mümkün 

ola biləcək səhv edilmə ehtimalı tərəfdən yoxlamış, müəssisə tərəfindən gəlirin Milli 

Maliyyə Hesabatları Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq tanınmasını təsdiq 

etmişlər.  
 
11. Satılmış məhsulun maya dəyəri 

 2018 2017 

İstifadə olunmuş mal-material (517,360) (958,958) 

Əmək haqqı (istehsal) (24,954) (11,660) 

Amortizasiya (istehsal) (66,093) (3,944) 

Kommunal xərcləri (istehsal) (11,558) (440) 

Digər istehsal xərcləri - (9,971) 

Satışın maya dəyəri (619,965) (984.973) 

 
 

Satılmış məhsulun maya dəyəri mebel istehsalı üçün tələb olunan mal materialdan, sexdə 

fəaliyyət göstərən əməkdaşların əmək haqqısından, avadanlıqların amortizasiyasından, 

kommunal və digər xərclərdən ibarətdir. Mallar seçmə üsulu ilə yoxlanılmış, plan maya 

dəyəri ilə faktiki maya dəyəri arasında kənarlaşma olmamışdır.
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12. Ümumi və İnzibati Xərclər 

 2018 2017 

Amortizasiya xərcləri (37,292) (3,908) 

İcarə haqqı (34,200) (26,163) 

Əmək haqqı xərcləri (32,967) (15,404) 

Yanacaq xərcləri (13,179) - 

DSMF 22% (12,743) - 

Rabitə xərcləri (3,712) (2,118) 

Bank xərcləri (3,628) (3,845) 

Kommunal xərcləri (ofis) (2,627) (100) 

Əmlak vergisi (2,449) (158) 

Sığorta xərcləri (829) (304) 

Ezamiyyə xərcləri (139) - 

Digər xərclər - (2,084) 

Cəmi inzibati xərclər (85,837) (125,180) 

 

13. Şərti Öhdəliklər 

 

Məhkəmə prosedurları. Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyət gedişində Müəssisəyə qarşı irəli 

sürülə bilər. Müəssisənin Rəhbərliyi öz təxminlərinə, daxili və kənar peşəkarların 

məsləhətlərinə əsasən hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli zərər baş 

verməyəcəkdir və müvafiq olaraq hazırkı maliyyə hesabatlarında hər hansı ehtiyat 

yaradılmamışdır. 

 

Vergi qanunvericiliyi. Müəssisəyə tətbiq edilən vergi valyuta və gömrük qanunvericiliyi 

müxtəlif şərhlərə və tez-tez baş verə bilən dəyişikliklərə məruz qalır. Müəssisənin 

əməliyyatlarına və fəaliyyətinə tətbiq edilən bu cür qanunvericiliyə dair rəhbərliyin 

şərhlərinə müvafiq vergi orqanları tərəfindən etiraz edilə bilər. Bunun nəticəsində 

Müəssisəyə qarşı böyük məbləğdə əlavə vergilər cərimələr və faizlər hesablana bilər. 31 

dekabr 2012-ci il tarixində tamamlanan maliyyə ilindən başlayaraq vergi orqanları 

tərəfindən vergi ödəyicisinin son üç təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti yoxlanıla 

bilər. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin bu maddəsi irəliyə dönümlü olaraq 

tətbiq edilir yəni 2012-ci ildən əvvəlki maliyyə illərinə aid edilmir. Qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş xüsusi hallarda yoxlama daha artıq dövrləri əhatə edə bilər.
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 Rəhbərlik hesab edir ki onun tərəfindən müvafiq qanunvericiliyin şərhi düzgündür və 

vergi xarici valyuta və gömrüklə bağlı Müəssisənin mövqeləri qorunacaqdır.  

 

Müvafiq olaraq 31 dekabr 2018-ci il tarixinə potensial vergi öhdəlikləri üzrə hər hansı 

ehtiyat yaradılmamışdır. 

 

Kapital məsrəfləri ilə bağlı öhdəliklər. 31 dekabr 2018-ci il tarixinə Müəssisənin kapital 

məsrəfləri ilə bağlı əhəmiyyətli öhdəlikləri olmamışdır. 

 

14. Hesabat Dövründən Sonrakı Hadisələr 

 

Hesabat dövründən sonra açıqlanma üçün heç bir vacib əməliyyat qeydə alınmamışdır. 

Müəssisənin fəaliyyəti davamedicidir. 
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