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29 iyun 2004-cü ildə qüvvəyə minmiş “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun

8-ci maddəsinə əsasən ictimai əhəmiyyətli qurumlar Qanunla tələb olunan

maliyyə hesabatlarını yalnız Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
tərtib edirlər, habelə bir və ya daha çox törəmə (asılı) cəmiyyətə malik olan hər hansı ictimai
əhəmiyyətli qurum hüquqi şəxs kimi hazırladığı maliyyə hesabatlarından əlavə olaraq,
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib etməlidirlər.
Azərbaycan Respublikası “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Təbii inhisarlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq Antiinhisar Dövlət
Xidmətinin Ü-68 nömrəli 2007-ci il 10 avqust tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Təbii inhisar
subyektlərinin Dövlət Reyestri”nə daxil edilmişdir və “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunla
müəyyənləşən meyar göstəricilərinə görə (illik gəlir, işçilərin orta sayı və balansın yekun
məbləği) ictimai əhəmiyyətli qurum hesab edilir. Buna görə də “Mühasibat uçotu haqqında”
Qanunun 17-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyət 2008-ci ilin yanvar ayının 1dən hər il MHBS-a uyğun olaraq illik maliyyə hesabatlarını və konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarını tərtib edir.
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə və eyni
zamanda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və
dərc edilməsi Qaydaları”nın 3.5-ci bəndinə uyğun olaraq “Azərsu” ASC tərtib etdiyi illik
maliyyə hesabatlarını müraciət əsasında Azərbaycan

Respublikası Maliyyə Nazirliyinə

təqdim edir.
Hörmətli istifadəçilər (“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə hesabatlarının
istifadəçiləri), Cəmiyyətimizin 31.12.2010-cu il tarixində bitən maliyyə ili üzrə beynəlxalq
standartların tələblərinə uyğun hazırlanmış və konsolidə edilmiş mühasibat balansını,
mənfəət və zərər haqqında, kapitalda dəyişikliklər haqqında, pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında hesabatları, eləcə də onların izahlı qeydlərini və cəmiyyətin uçot siyasətindən
müvafiq çıxarışları Sizə təqdim edirik.

Cəmiyyət haqqında ümumi məlumat
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Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron yarmadasının yaşayış məntəqələrinin içməli su ilə
təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 12 may
1995-ci il tarixli 1038 saylı Qərarına əsasən Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyəti
yaradılmışdır. Həmin qərara əsasən “Kommunsənaye təchizat” İstehsalat Birliyi və “AZSU
GEP” Elmi Tədqiqat İnstitutu ləğv olunaraq Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyətinin
tabeliyinə verilmişdir.
Ölkənin digər sosial-iqtisadi sahələrində olduğu kimi, su təchizatı sisteminin də
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən davamlı islahatların nəticəsi olaraq “Azərbaycan
Respublikasında su təchizatı sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Respublika
Prezidentinin 11 iyun 2004-cü il tarixli 252 saylı sərəncamı ilə Abşeron Regional Səhmdar Su
Cəmiyyəti genişləndirilərək “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Eyni zamanda,
Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakkanalizasiya” İstehsalat Birliyi və Dövlət Tikinti və
Arxitektura Komitəsinin ləğv edilmiş “Azərsu kanaltəmir” və “Azərkəndsutəchizat” İstehsalat
Birliklərinin ölkənin şəhər və rayonlarındakı müəssisə və təşkilatları onun tabeliyinə verilmişdir.
Regionların su təchizatı və kanalizasiya xidməti sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə aparılan struktur islahatları nəticəsində “Azərsu” ASC-in tabeçiliyində “Birləşmiş
Sukanal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılmışdır. Bundan başqa Cəmiyyətin təsisçiliyi ilə
Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarının su-kanalizasiya müəssisələrinin bazasında törəmə
müəssisələr yaradılmış, eyni şəhər və rayonlarda su və kanalizasiya xidməti sahəsində paralel
fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar birləşdirilmiş, digər struktur dəyişiklikləri aparılmışdır.
Cəmiyyətin Nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 mart 2005-ci il
tarixili 50 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.
31.12.2010-cu il tarixinə “Azərsu” ASC 11 törəmə, 11 asılı müəssisə və mərkəzi aparat
olmaqla 23 struktur bölmədən ibarət olmuşdur (2011-ci ilin fevral ayından etibarən Cəmiyyətin
daxilində başlanan əsaslı islahatların tərkib hissəsi kimi struktura da yenidən baxılır. Sözü
geden islahatlarla bağlı proses bu hesabatın dərc edilmə tarixində də davam etdiyindən, yeni
struktur barədə məlumat növbəti il (2011-ci il) üzrə maliyyə hesabatında təqdim ediləcəkdir).
Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur, qiymətli kağızlar bazarına çıxarılmamış və
yerləşdirilməmişdir. Dövlət adından Cəmiyyətin səhmlərinin saxlayıcısı kimi Azərbaycan
Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çıxış edir. Cəmiyyət hüquqi şəxsdir, mülki hüquqlara
malikdir və mülki vəzifələr daşıyır. Cəmiyyətin mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır, öz
öhdəlikləri üçün bu əmlaka cavabdehdir, öz adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək
və həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna
malikdir.
“Azərsu” ASC-in banklarda manat və valyuta heabları, gerbli möhürü və müsətqil balansı
vardır.
Cəmiyyət fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olaraq ehtiyat, istehlak, yığım, mükafatlandırma,
müavinət və digər fondları yarada bilər. Fondların təyinatı və istifadə qaydaları Cəmiyyətin
Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.
Cəmiyyətin əsas funksiyaları Respublika ərazisində su təchizatı və kanalizasiya xidmətini
təşkil etmək məqsədilə tabeliyində olan müəssisələri idarə etmək, onların fəaliyyətinin
əlaqələndirmək və işinə nəzarət etməkdən, habelə bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi
barədə təkliflər işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
2010-cu ildə Cəmiyyətin işçilərinin orta siyahı sayı 9894 nəfər, orta aylıq əmək haqqı isə
245 manat olmuşdur. 01.01.2011-ci il tarixinə abonentlərin sayı 1044553 olmuşdur. 2010-cu il
ərzində 352880 ədəd sayğac quraşdırılaraq sayğaclı abonentlərin sayı 740 minə çatdırılmışdır ki,
bu da ümumi abonentlərin təxminən 71%-ni təşkil edir. Əhaliyə və digər idarə və müəssisələrə
göstərilən su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin dəyəri 112 milyon manat olduğu halda,
istehlakçılardan xidmət haqqlarının yığımı 81,8 milyon manat təşkil etmişdir. Başqa sözlə,
abonentlərdən müvafiq xidmətlər üzrə borcların yığım faizi 73% olmuşdur.
2010-cu ildə “Azərsu” Səhmdar Cəmiyyəti üzər su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində 280 milyon manat dəyərində investisiya qoyuluşu edilmişdir ki,
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onun da 74,4 milyon manatı büdcə vəsaiti hesabına, 195 milyon manatı Dövlət Neft Fondunun
vəsaiti hesabına (Dövlət Neft Fondu Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri layihəsini maliyyələşdirir və
həmin layihə başa çatdıqdan sonra Bakı və Abşeron yarmadasında əhalinin içməli suya olan
tələbatı təmin ediləcəkdir), 7,8 milyon manatı cəlb edilmiş kredit vəsaiti hesabına, 2,8 milyon
manatı isə daxili imkanlar hesabına həyata keçirilmişdir.
Mövcud qanunvericilik aktlarına əsasən, ölkənin bütün daxili suları Azərbaycan xalqının
milli sərvəti olduğundan təbii su obyektləri yalnız dövlətin mülkiyyətindədir.
Su təsərrüfatı obyektlərinin dövlət mülkiyyətində saxlanılması bu obyektlərin bir çox
spesifik xüsusiyyətlərə malik olmasından irəli gəlir. İlk növbədə, su təsərrüfatı obyektləri böyük
fond tutumuna malikdir. Yəni belə obyektlərin yüksək dəyərə malik olmağı onların şəxsi
mülkiyyətçilər tərəfindən istismarını çətinləşdirir. İkincisi, magistral boru kəmərlərinin keçdiyi
ərazilərdə özəl təsərrüfatların torpaqları yerləşdiyindən bu ötürücü qurğuların müəssisələr
arasında özəlləşdirmək qeyri-mümkündür. Əks halda bu həmin ötürücü qurğuların dağılmasına
gətirib çıxara bilər. Ona görə də həmin su obyektləri dövlət inhisarında saxlanılmış və onların
istismarına dövlət nəzarəti gücləndirilmişdir. Bu da sudan kompleks istifadə zamanı su
istehlakçıları arasında koordinasiyan yaratmağa imkan verir.
Ölkədə ən çox istifadə və istehlak olunan spesifik bir təbii sərvət, eyni zamanda istehsal
vasitəsi olduğu üçün suya qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənir. Yəni elektrik enerjisi, qaz və
digər mal və xidmət sahəsi kimi sudan istifadənin qiyməti Nazirlər kabinetinin qərarı ilə
qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısına daxil
edilmişdir və Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının 06.01.2007-ci il tarixli 04 saylı qərarı ilə
suyun tarifləri tənzimlənmiş və əhali üçün 1 kubmetr içməli su Bakı, Sumqayıt, Gəncə,
Mingəçevir, Əlibayramlı, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 18 qəpik, digər sahələr
üçün 70 qəpik, xammal kimi istifadə edilən su 12 manat, digər regionlarda yaşayan əhali üçün
isə 14 qəpik müəyyən edilmişdir.
“Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinin müraciətinin Tarif (qiymət) Şurasında aparılmış
müzakirəsindən sonra 1 m3 suyun maya dəyərinin tariflərdən xeyli aşağı olması nəzərə alınaraq
tariflərə yenidən baxılmış, 1 fevral 2011-ci il tarixindən sudan istifadə xidmətlərinin tarifləri
ƏDV daxil olmaqla əhaliyə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri və
Abşeron rayonu üzrə 1 m3 üçün 30 qəpik, digər regionlarda 25 qəpik, qeyri-əhali istehlakçı
qrupları üçün ölkənin bütün ərazisi üzrə 1 manat, tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin
tarifləri əhali qrupu üzrə 6 qəpik, digər istifadəçilər üçün 30 qəpik səviyyəsində müəyyən edilib.
Sudan xammal kimi istifadə edən istehlakçılar üçün isə tariflər dəyişdirilməmiş, hazırki
səviyyədə saxlanılmışdır. Bununla yanaşı, əhali istehlakçı qrupunda sayğacsız abonentlər üzrə
bir nəfər üçün aylıq istehlak norması 6 m3-dən 5 m3-ə endirilmişdir.
Cəmiyyətin digər ölkələrdə su götürən, su ötürücü və tənzimləyici qurğuları, törəmə və asılı
müəssisəsi, nümayəndəliyi yoxdur.
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“AZƏRSU” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN
31.12.2010-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ
BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) MALİYYƏ
HESABATLARI, ONLARA İZAHLI QEYDLƏR VƏ UÇOT
SİYASƏTİNDƏN ÇIXARIŞLAR

MÜHASİBAT BALANSI
(konsolidasiya)
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə
Qeyd
No

Aktivlər

Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Bioloji aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar ilkin dəyəri
Çıx: Ehtiyatların dəyərinin
azalmasına görə düzəlişlər
Ehtiyatların balans dəyəri
Qısamüddətli debitor borcları
Sair qısamüddətli aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Cəmi qısamüddətli aktivlər

AZN ilə
01.01.2010

01.01.2011

1
2
x
4

12 064,22
1 190 781 044,11
0,00
2 949,76
1 190 796 058,09

10 857,86
1 480 715 509,93
0,00
2 949,76
1 480 729 317,55

5

5 120 065,31

5 609 601,10

6
7
8
9

385 765,36
4 734 299,95
380 076 509,13
121 405 047,85
12 966 221,48
519 182 078,41

841 470,92
4 768 130,18
409 448 607,53
69 311 079,46
13 566 913,81
497 094 730,98

1 709 978 136,50

1 977 824 048,53

102 941 673,49
20 677 595,35
182 544 785,41
306 164 054,25

253 662 979,63
34 674 386,80
103 937 776,54
392 275 142,97

10
11
12

103 383 658,00
807 264 154,69
55 369 836,83
966 017 649,52

111 035 097,00
1 026 854 245,79
81 052 900,45
1 218 942 243,24

13
x
15
16
x
18

3 451 817,00
479 870,73
47 524 926,74
377 428 028,49
0,00
8 911 789,78
437 796 432,74
1 403 814 082,25

9 313 009,92
2 476 437,43
49 416 993,71
240 808 930,11
0,00
64 591 291,15
366 606 662,32
1 585 548 905,56

1 709 978 136,50

1 977 824 048,53

Cəmi aktivlər
Kapital və öhdəliklər
Kapital
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)
Cəmi kapital

k.d.h.h.*
k.d.h.h.*
k.d.h.h.*

Öhdəliklər
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli bank kreditləri
Məqsədli maliyyələşmələr
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli bank kreditləri
Mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər
Digər vergi və s. məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Qısamüddətli kreditor borcları
Bank overdraftı üzrə öhdəlik
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər

Cəmi kapital və öhdəliklər
k.d.h.h.* - Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Mənfəət və zərər (Maliyyə nəticələri) haqqında hesabat
(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)
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(konsolidasiya)
31 dekabr 2010-cu il tarixində bitən il üzrə
AZN ilə
2009
Satışdan gəlir

2010

104451942,68

103888114,43

73192157,80
0,00
71385565,91
1806591,89

86283691,85
0,00
66165096,48
20118595,37

CƏMİ ƏMƏLİYYAT GƏLİRLƏRİ

177644100,48

190171806,28

Əsas xərclər

106395565,14
11443647,40
26176810,20
5794958,12
21971847,66
1340,40
5978430,37
35028530,99

119270866,20
11911201,01
29560609,26
6457011,85
28941452,21
1206,36
5812074,77
36587310,74

26301722,30
44166,41
122039,42
304162,44
375255,62
545234,39
14303672,07
617859,32
131095,43
3793614,18
316844,00
898269,37
47167,50
4802342,15

23640043,72
422262,15
116336,47
319593,38
87152,93
528325,10
0,00
470075,47
131749,00
4190864,50
316671,50
993838,79
48822,18
16014352,25

132697287,44

142910909,92

44946813,04

47260896,36

Maliyyə gəliri

0,00

0,00

Maliyyə xərci

1909123,12

2055648,30

43037689,92
25924967,35
17112722,57

45205248,06
27750132,45
17455115,61

Sair əməliyyat gəlirləri
Uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından mənfəət
Əvəzsiz olaraq alınmış sərvətlər
Digər

İstifadə olunmuş xammal və material ehtiyatları
İşçilərə əmək haqqı xərcləri
İşçilərin mükafatlandırılması
Uzunmüddətli maddi aktivlərin köhnəlməsi
Qeri-maddi aktivlərin köhnəlməsi
Nəqliyyat xərcləri, yanacaq
Elektrik enerjisi xərclər

Digər xərcləri
Ehtiyatın dəyərinin azalması
Ezamiyyə xərcləri
Rabitə xərcləri
Kommunal xərclər
Bank xidmətləri üzrə xərclər
Uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından zərər
Əməliyyat icarəsi üzrə xərclər
Elmi-tətqiqat xərcləri
Təmir xərcləri
Torpaq vergisi üzrə xərclər
Əmlak vergisi üzrə xərclər
Yol vergisi üzrə xərclər
Digər
CƏMİ ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ

ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ
(ZƏRƏRİ)

Vergiqoymadan əvvəlki mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Xalis mənfəət (zərər)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(konsolidasiya)
31.12.2010-cu il tarixində bitən il üzrə
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2009

2010

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət
Düzəlişlər:

17 112 722,57

17 455 115,61

Vergilər Məcəlləsinə əsasən hesabat dövründə
hesablanmış mənfəət vergisi
Qeyri-maddi aktivlər hesablanmış amortizasiya
Uzunmüddətli maddi aktivlərə hesablanmış
amortizasiya
Material ehtiyatlarının (artması) azalması
Təxirə salınmış vergi aktivlərinin (artması) azalması
Sair qısamüddətli aktivlərin (artması) azalması
Vergi və sair məcburi öhdəliklərin artması
(azalması)
Təxirə salınmış vergi öhdəliyinin artması (azalması)
Bank overdraftı üzrə öhdəliyin artması (azalması)
Sair qısamüddətli öhdəliklərin artması (azalması)
Debitor borclarının (artması) azalması
Kreditor borclarının artması (azalması)
Dövr ərzində ödənilmiş mənfəət vergisi
Kapital ehtiyatlarının istifadəsi

203 029,17

2 067 068,82

1 340,40

1 206,36

22 295 879,21

28 790 405,55

522 857,70
(2 949,76)
39 232 814,30

(33 830,23)
0,00
52 093 968,39

4 732 598,76

1 892 066,97

25 724 888,00
673 355,28
(31 982 833,21)
30 949 867,89
(105 333,85)
8 791,22

25 683 063,62
55 679 501,39
(29 372 098,40)
(136 619 098,38)
(70 502,12)
68 655 973,10

109 367 027,68

86 222 840,69

(447 065 849,66)

(318 724 871,24)

(447 065 848,33)

(318 724 871,24)

24 832 961,00
(5 828 782,47)
274 620 678,31
293 624 856,84

7 212 200,00
(3 871 700,00)
229 762 222,88
233 102 722,88

57 040 185,29

12 966 221,48

(44 073 963,81)

600 692,33

12 966 221,48

13 566 913,81

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin xalis
hərəkəti

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Torpaq, tikili və avadanlıqlar əldə edilmişdir
Torpaq, tikili və avadanlıqların xaricolmasından
daxilolmalar
İnvestisiaya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin xalis
hərəkəti

Maliyyələşmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Cəlb edilmiş kredit vəsaitləri
Kreditlər üzrə əsas məbləğin qaytarılması
Məqsədli maliyyələşmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Maliyyələşmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

Bank overdraftı çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə qalığı
İl ərzində pul vəsaitlərinin artması (azalması)
Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsri
Bank overdraftı çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin sonuna qalığı

“AZƏRSU” ASC – Maliyyə hesabatları

9

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
(konsolidasiya)
31 dekabr 2009-cu il tarixinə
Nizamnamə kapitalı

kapital ehtiyatlar

Bölüşdürülməmiş
mənfəət (ödənilməmiş
zərər)

Cəmi

1 yanvar 2009-cu il tarixinə olan qalıq

102941673,49

19569156,07

166531710,89

289042540,4

Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmamış
gəlirlər (xərclər)
Dövr üzrə xalis mənfəət (zərər)

0,00

-290279,06

299070,29

8791,23

0,00

1398718,34

15714004,23

17112722,57

31 dekabr 2009-cu il tarixinə olan qalıq

102941673,5

20677595,35

182544785,41

306164054,25

2009-cu il ərzində kapitalda ümumi dəyişikliklər

0

1108439,282

16013074,52

17121513,8

31 dekabr 2010-cu il tarixinə
Nizamnamə kapitalı

kapital ehtiyatlar

Bölüşdürülməmiş
mənfəət (ödənilməmiş
zərər)

Cəmi

1 yanvar 2010-cu il tarixinə olan qalıq

102941673,49

20677595,35

182544785,41

306164054,25

Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmamış
gəlirlər (xərclər)

150721306,14

-12384573,61

-69680759,42

68655973,11

Dövr üzrə xalis mənfəət (zərər)

0,00
253662979,6
150721306,1

26381365,06
34674386,8
13996791,45

-8926249,45
103937776,54
-78607008,87

17455115,61

31 dekabr 2010-cu il tarixinə olan qalıq
2010-cu il ərzində kapitalda ümumi dəyişikliklər
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MALİYYƏ HESABATLARINA İZAHLI QEYDLƏR

Cəmiyyətin rekvizitləri

Müəssisə, təşkilat: "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
VÖEN: 9900001751
"Uçot vahidlərin Dövlət reyestri"nə daxil edilmə haqqında şəhadətnamənin
nömrəsi: 0002314
Dövlət qeydiyyatına alınma tarixi:14.04.2005
İdentifikasiya kodu: 1177123
DSMF-dəki uçot nömrəsi:991202136
Əsas fəaliyyət kodu: 41000
Mülkiyyət növü: dövlət mülkiyyəti
Təşkilati-hüquqi forması: Açıq səhmdar cəmiyyəti
Cəmiyyətin sədri: Qorxmaz Cavanşir oğlu Hüseynov
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., AZ1012, Moskva pros. 67
Telefon: (+994 12) 430 01 36 (37)
Faks: (+994 12) 430 28 87
Web: www.azersu.az
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1. Qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti haqqında açıqlama

01/01/10-cu il tarixinə ilkin dəyəri

19235,05

Daxilolmalar

0,00

Xaricolmalar

0,00

01/01/11-cu il tarixinə ilikin dəyəri

19235,05

01/01/10-cu il tarixinə yığılmış amortizasiya

7170,83

Daxilolmalar

1206,36

Xaricolmalar

0,00

01/01/11-ci il tarixinə yığılmış amortizasiya

8377,19

01/01/10-cu il tarixinə balans dəyəri

12064,22

01/01/11-ci il tarixinə balans dəyəri

10857,86

Cəmiyyətin mülkiyyətində olan qeyri-maddi aktivlərin xüsusiyyətindən asılı olaraq,
onlara azalan qalıq metodundan istifadə etməklə illik 10% norma ilə amortizasiya
hesablanır.
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2. Torpaq, tikili və avadanlıqların hərəkəti haqqında açıqlama

01/01/10-cu il tarixinə ilikin dəyəri
Daxilolmalar
Xaricolmalar
01/01/11-ci il tarixinə ilikin dəyəri

Binalar,
qurğular və
ötürücü
qurğular
539602427,99
46367042,61
585969470,60

Maşın və
avadanlıqlar

Qeyrimaşın və
avadanlıqlar

42030579,20
21972116,19
64002695,39

Nəqliyyat
vasitələri

Təsərrüfat
İnventarları

Digər

2085448,65
12710,30

14652142,32
328443,50

2098158,95

14980585,82

1116686,58
7049,55
10265,44
1113470,69

854124761,32
317294850,98
67239473,30
1104180139,00

İstismarda
olmayan
1337777,71
500918,70
508521,85
1330174,56

Yekun
1454949823,77
386483131,83
67758260,59
1773674695,01

Daxilolmalar
Xaricolmalar

264168779,25
28790405,55
0,00

264168779,25
28790405,55

01/01/11-ci il tarixinə yığılmış amortizasiya

292959184,80

292959184,80

01/01/10-cu il tarixinə balans dəyəri

1190781044,52

1190781044,52

01/01/11-ci il tarixinə balans dəyəri

1480715509,93

1480715509,93

01/01/10-cu il tarixinə yığılmış amortizasiya

Aktivlərin amortizasiyası azalan qalıq metodu istifadə
olunmaqla istismar müddəti boyunca aşağıdakı faizlə
hesablanır:
Sıra No
1
2
3
4

Uzunmüddətli aktivlərin qrupu

Binalar
Maşın və avadanlıqlar
Nəqliyyat vasitələri
Təsərrüfat inventarları

% ilə
7
25
25
20

Bunlardan əlavə Cəmiyyətin mülkiyyətində torpaq sahəsi də vardır, lakin onun dəyəri müəyyən olmadığından balansa salınmayıb.
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4. Təxirə salınmış vergi aktivləri (TSVA)
12 nömrəli MUBS-ın 15-45-ci maddələrinə əsasən Beynələxlaq Standartların
tələblərinə uyğun hesablanmış mənfəətdən mənfəət vergisi Vergilər Məcəlləsi (VM)
əsasında hesablanmış müvafiq vergidən az olan hissəsi Balans hesabatının "Təxirə
salınmış vergi aktivləri" adlı maddəsində təqdim edilməlidir.
Beləliklə,

MUBS və MHBS əsasında hesablanmış mənfəət
vergisi
VM-ə əsasən hesablanmış mənfəət
vergisi
Dövr ərzində təxirə salınmış vergi aktivi
Dövrün əvvəlinə TSVA
Dövrün sonuna TSVA

2010
14328,43

2009
12587,20

14328,43

15536,96

0,00
2949,76
2949,76

2949,76
0,00
2949,76

5. Ehtiyatlar
Material ehtiyatları
Bitməmiş istehsalat
Hazır məhsul
Digər ehtiyatlar
Cəmi

31.12.2010 31.12.2009
3614629,72 3890988,12
20889,00
20889,00
210720,81 316023,22
1763361,57 892164,97
5609601,10 5120065,31

6. Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş uçot siyasətinə əsasən istifadə müddəti bir ildən
az olan və xam-mal və materiladan fərqli olaraq öz dəyərini istehesal olunmuş (təqdim
edilmiş) məhsul və xidmətin dəyərinə bir dəfiyə keçirməyən ehtiyatlar anbardan
istifadiyə verildikdən sonra cari dəyərlərinin təxminən 50%-ni itirdiyindən, onlar
istifadəyə verildikcə həmin ehtiyatların azalan dəyəri "Ehityatların dəyərinin azalmasına
görə düzəlişlər" adlı hesabın kreditində və Maliyyə nəticələri haqqında hesabatın
müvafiq xərc maddəsində tanınır. Bu tip ehtiyatlar silinərkən balans dəyərləri ilə (yəni
ilkin dəyərlərindən daha öncə dəyərlərinin azaldan məbləği çıxdıqdan sonra qalıq
dəyəri) silinmənin faktiki baş verdiyi dövrün xərclərində tanınırlar. Bundan sonra
silinən ehtiyatın debet qalığı "Ehtiyatarın dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər"
hesabının debetinə bağlanır. Nəticədə həmin ehtiyatlar dəyərinin 50%-i onların
istifadəyə evrildiyi dövrün, qalan 50%-i isə silindiyi dövrün xərclərində tanınır.
Beləliklə, Balans hesabatının "Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər"
adlı maddəsi üzrə aşağıdakı məbləğlər müvafiq olaraq 31.12.2009 və 31.12.2010-cu il
tarixlərinə istifadədə olan yuxarıdakı qrupa aid ehtiyatların cari dəyərləri ilə ilkin
dəyərləri arasındakı fərqdir.
31.12.2010
841470,92
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31.12.2009
385765,36
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7. Qısamüddətli debitor borcları

Satılmış mal, iş və xidmətlərə görə
Çıx: Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar
Törəmə müəssisələr üzrə

31.12.2010
409728983,53
280376,00
0,00
409448607,53

31.12.2009
380369379,13
292870,00
0,00
380076509,13

31.12.2010
35042707,85
31623830,02
11,59
573685,12
19268,00
2051576,88

31.12.2009
52993187,82
57189109,15
0,00
7935399,10
76322,87
3211028,91

69311079,46

121405047,85

31.12.2010
298862,76
74013,55
538,41
34433,56
13159065,53
13566913,81

31.12.2009
453482,33
532529,13
25358,82
69401,28
11885449,92
12966221,48

8. Sair qısamüddətli aktivlər

Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV
Verilmiş qısamüddətli avanslar
Təhtəlhesab məbləğlər
Gələcək hesabat dövrün xərcləri
Büdcəyə artıq ödəmələr
Digər qısamüddətli aktivlər
Cəmi

9. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Kassa
Bank hesabı milli valyuta ilə
Bank hesabı xarici valyuta ilə
Xüsusi hesablar- ƏDV depozit hesabı
Digər xüsusi hesablar
Cəmi

10. Uzunmüddətli bank kreditləri üzrə öhdəliklər

Dövrün əvvəlinə qalıq
Dövr ərzində daxil olmuşdur
Dövr ərzində ödənilmişdir
Dövrün sonuna qalıq
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2010
103383658,00
13891493,07
6240054,07
111035097,00

2009
84802212,47
21422961,00
2841515,47
103383658,00
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11. Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr üzrə öhdəliklər
2010
Dövrün əvvəlinə qalıq
Dövr ərzində daxil olmuşdur
Dövr ərzində ödənilmişdir
Dövrün sonuna qalıq

807264154,69
281356341,2
61766250,11
1026854245,79

2009
644320274,84
215237705,4
52293825,52
807264154,69

12. Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri (TSVÖ)
12 nömrəli MUBS-ın 15-45-ci maddələrinə əsasən Beynələxlaq Standartların tələblərinə
uyğun hesablanmış mənfəətdən mənfəət vergisi Vergilər Məcəlləsi (VM) əsasında
hesablanmış müvafiq vergidən çox olan hissəsi Balans hesabatının "Təxirə salınmış vergi
öhdəlikləri" adlı maddəsində təqdim edilməlidir.
Beləliklə,
2010

2009

27672402,34

25816032,00

1989338,72

91144,00

Dövr ərzində təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

25683063,62

25724888,00

övrün əvvəlinə TSVÖ

55369836,83

29644948,83

Dövrün sonuna TSVÖ

81052900,45

55369836,83

MUBS və MHBS əsasında hesablanmış mənfəət vergisi
VM-ə əsasən hesablanmış mənfəət vergisi

13. Qısamüddətli bank kreditləri üzrə öhdəliklər
2010
Dövrün əvvəlinə qalıq
Dövr ərzində daxil olmuşdur
Dövr ərzində ödənilmişdir
Dövrün sonuna qalıq
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7106016,92
1244824
9313009,92

2009
3028284,00
3410000
2986467
3451817,00
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15. Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
31.12.2010
Vergi və s. məc. öd. üzrə öhdəlikləri
(mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər çıxılmaqla)
Sosial sığorta üzrə öhdəliklər
Cəmi

39 797 193,00
9 619 800,71
49416993,71

31.12.2009
37 650 130,85
9 874 795,89
47524926,74

16. Qısamüddətli kreditor borcları:
31.12.2010
Malsatanlara qısamüddətli kreditor borcları
Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə
qısamüddətli kreditor borcları
T/daxili və törəmə müəssisələrlə hes
Digər qısamüddətli kreditor borcları
Cəmi

31.12.2009

231061486,23

370526920,83

9747443,88
0,00
0,00
240808930,11

6901107,66
0,00
0,00
377428028,49

18. Sair qısamüddətli öhdəliklər
Təhtəlhesab məbləğlər
Alınmış qısamüddətli avanslar
Büdcədənkənar ödənişlər üzrə öhdəliklər
Digər qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi

31.12.2010
1 035,89
46 530,10

31.12.2009
3 137,66
31 464,70

64 543 725,17
64 591 291,15

8 877 187,41
8 911 789,78

Nizamnamə kapitalı- Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əsasən Nizamnamə kapitalını
formalaşdırmaq üçün 400 milyon dəyərində hər birinin nominal dəyəri 20 manat olan 20
milyon adi səhm buraxılması nəzərdə tutulsa da, həmin səhmlər dövlətə məxsusu
olduğundan açıq satışa çıxarılmamışdır. Nizamnamənin 1.2-ci maddəsinə əsasən dövlət
adından həmin səhmlərin saxsayıcısı kimi Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi çıxış edir.
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“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Uçot siyasəti
(Bu bölmədə Cəmiyyətin Uçot siyasətinin yalnız 2010-cu il üzrə maliyyə
hesabatlarına təsir edən hissəsi verilmişdir.)
1. Ümumi müddəalar
1.1. Учот сийасятинин формалашдырылмасынын ясаслары
1.1.1. «Азярсу» АСЪ-нин (бундан сонра исмин мцвафиг щалларында – Сящмдар Ъямиййяти
адландырылаъагдыр) Учот сийасяти «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайъан Республикасы
Ганунуна, Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартлары Шурасынын гябул вя няшр етдийи 8
№ли «Учот Сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя сящвляр цзря» Мцщасибат Учотунун
Бейнялхалг Стандартына вя учот сийасятинин тятбигини тямин едян диэяр Малиййя
щесабатларынын бейнялхалг стандартларына уйьун олараг щазырланмышдыр.
1.1.2. Сящмдар Ъямиййятинин «Учот сийасяти» бу ъямиййятин сямяряли учот системинин
йарадылмасына, малиййя щесабатларында гейд олунмуш активлярин, ющдяликлярин вя малиййя
нятиъяляринин вахтында вя дцзэцн якс етдирилмясиня, гиймятляндирилмясиня имкан йарадылмасы
мягсядиля щазырланмышдыр.
1.1.3. Учот сийасяти Сящмдар Ъямиййятинин мцщасибат учоту системинин формалашмасына
даир ашаьыдакы бюлмялярин мювъудлуьуну нязярдя тутур:
- учот сийасятинин формалашдырылмасынын ясаслары;
- учот сийасятинин тяшкил едилмяси;
- учот сийасятинин дяйишдирилмяси;
- учот сийасятинин ачыгланмасы.
1.1.4. Щямин Учот сийасяти, йерляшдийи яразидян асылы олмайараг щцгуги шяхс статусуна
малик олан «Азярсу» АСЪ-нин бцтцн Тюрямя ачыг сящмдар ъямиййятляриня вя мцяссисяляриня
тятбиг едилир.
1.1.5. Учот сийасятинин щазырланмасы заманы, онун формалашмасына тясир едян айрыъа
баланс тяртиб едян бу Тюрямя ачыг сящмдар ъямиййятляринин мювъудлуьу, онларын щцгуги вя
игтисади статусу, фяалиййят даиряси вя малиййя стратеэийасы, щабеля истещсал потенсиалы амилляри
нязяря алынмалыдыр.
1.1.6. Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларында вя Малиййя Щесабатларынын
Бейнялхалг Стандартларында мцвафиг дяйишикликляр баш вердикдя, щямин дяйишикликляр учот
сийасятинин мцвафиг мцддяаларында дярщал апарылмагла, истифадячилярин нязяриня
чатдырылмалыдыр.
1.1.7. Сящмдар Ъямийятинин maliyyя hesabatлары «Мцщасибат учоту щаггында»
Гануна ясасян йалныз Мaliyyя hesabatlarыnыn beynяlxalq standartlarы ясасында
hazыrlanмалыдыr.
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1.2. Анлайышлар
1.2.1. Учот сийасяти - Малиййя щесабатларынын тяртиб вя тягдим едилмяси цчцн, онун иш
хцсусиййятиня уйьун олараг ъямиййят тяряфиндян гябул едилмиш принсиплярин, методларын,
гайдаларын вя эюстяришлярин мяъмусудур.
1.2.2 Малиййя щесабатлары – Ичтимаиййятин мялумат ещтийаъларына ъаваб верян, Стандартын
тятбиги цзря тялябляря уйьун олараг мцяййян олунмуш гайдада ъямиййят тяряфиндян тяртиб,
тягдим вя дяръ олунмуш «Мцщасибат балансы», «Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат»,
«Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат», «Пул вясаитинин щярякяти щаггында щесабат»дан
вя «Учот сийасяти вя изащлы гейдлярдян» ибарят олан цмуми тяйинатлы щесабатлардыр.
1.2.3. Гиймятляндирмянин ясаслары – малиййя щесабатларында эюстярилмиш учот гиймятляриня
наил олмаг цчцн ъямиййят мъвъуд олан щесаблама цсулларындан бириня ясасланыр.
1.2.4. Ямялиййат дюврц – ъямиййятин ямялиййата башладыьы вя ону битирдийи тарихляр
арасындакы дюврдцр. Бу дювр ъямиййятин иш хцсусиййятляриндян асылы олараг дяйишя биляр.
1.2.5. Актив – кечмиш щадисялярин нятиъяси кими ъямиййят тяряфиндян идаря олунан (нязарят
едилян) вя ъямиййятя эяляъякдя игтисади сямярянин эятиряъяйини ещтимал едян, щабеля
ъямиййятин Мцщасибат балансында танынан ресурсдур.
1.2.6. Ющдялик – ъямиййятин кечмиш щадисялярдян йаранмыш вя игтисади сямяряни ямяля
эятирян ъямиййятин ресурсларынын кянара ахыны иля нятиъялянян ъари боръудур. Мцщасибат
балансында бцтцн ющдяликляр ачыгланмалыдыр.
1.3. Малиййя щесабатларынын тяртиб едилмясиня даир ясас йанашмалар
Ъямиййятин фяалиййятинин фасилясизлийи консепсийасыСящмдар Ъямиййятинин малиййя щесабатлары щал-щазырда вя йахын эяляъякдя
фяалиййятин давам етдирилмяси ещтималы ясасында щазырланыр. Фяалиййятин фасилясизлийи
консепсийасында ъямиййятин фяалиййятинин мцвяггяти дайандырылмасы, ляьв едилмяси вя йа
фяалиййят щяъминин ящямиййятли дяряъядя азалдылмасы барядя мцлащизялярин верилмяси нязярдя
тутулмур.
Щесаблама методуСящмдар Ъямиййятин малиййя щесабатларынын (7 №-ли Мцщасибат Учотунун
Бейнялхалг Стандартлары цзря тяртиб олунан «Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат»
истисна олмагла) йалныз щесаблама методуна уйьун олараг щазырланмасы тяляб олунур.
Щесаблама методуна уйьун олараг, эялир маддяляри онларын ялдя едилдийи щесабат
дюврляри цзря бюлцшдцрцлмялидир. Йяни, сатыш мябляьи, онун алыъы (сифаришчи) тяряфиндян
юдянилмяси заманындан асылы олмайараг, эюстярилмиш хидмятлярин вя йа йериня йетирилмиш
ишлярин сифаришчи тяряфиндян гябул едилдийи заман эялир кими танынмалыдыр. Щямчинин, хяръ
маддяляри ъямиййят тяряфиндян, онларын мцвафиг дюврдя юдянилмясиндян асылы олмайараг,
йарандыьы щесабат дюврляри цзря учота алынмалыдыр.
Щесаблама принсипиндян истифадя едиляркян обйектляр, малиййя щесабатларынын
елементляри щаггында анлайыша вя танынма мейарларына уйьун эялдикдикляри щалда малиййя
щесабатларында активляр, ющдяликляр, капитал, эялир вя хяръляр кими таныныр.
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MünasiblikKecmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməklə istifadəcilərin iqtisadi
qərarlar qəbul etmələrinə təsir edən informasiya münasib hesab olunur. İnformasiyanın
münasibliyi onun mahiyyəti və əhəmiyyətliliyindən asılıdır. Bəzi hallarda informasiyanın
mahiyyəti onun münasib olması ücün kifayətdir. Digər hallarda isə informasiyanın
mahiyyəti və əhəmiyyətliliyi birgə nəzərə alınmalıdır.
МцгайисяликСящмдар Ъямиййятин малиййя щесабатларында яввялки илин мцвафиг дюврцнцн
мцгайисяли мялуматы якс олунмалыдыр.
ArdıcıllıqMüqayisəlilik prinsipi maliyyə hesabatlarında əks olunan informasiyanın dövrdən
dövrə ardıcıl olaraq tanınmasını, qiymətləndirilməsini və təqdim edilməsini tələb edir.
ƏhəmiyyətlilikСящмдар Ъямиййятин мaliyyə hesabatıнда nəzərə alınmaması və ya təhrif olunması
səbəbindən istifadəcilərin bu hesabatlar əsasında iqtisadi qərarların qəbul edilməsinə təsir
edə bilən informasiya əhəmiyyətli hesab olunur. Ъямиййятин малиййя щесабатларында якс
олунмуш бцтцн мялуматлар ящямиййятли щесаб олунмалыдыр.
Уйьунлуг консепсийасыСящмдар Ъямиййятин хяръляри «Мянфяят вя зяряр щаггында» щесабатда якс олунмуш
мцвафиг эялирляря уйьун таныныр.
1.4. Малиййя щесабатларынын щазырланмасында истифадя олунан
гиймятляндирмялярин ясаслары
Сящмдар Ъямиййятин малиййя щесабатларыны тяртиб едилдикдя фактики (илкин) дяйяр
ясас эютцрцлцр. Активин илкин дяйяр ясасында гиймятляндирилмяси онун ялдя едилмяси заманы
пул вясаитляринин вя йа пул вясаитляринин еквивалентляринин юдянилмиш мябляьи вя йа верилмиш
явязляшдирмянин (мцбадиляйя верилмиш гейри-монетар активлярин, гябуледилмиш ющдяликлярин,
бурахылмыш капитал алятляринин) ядалятли дяйяри иля гиймятляндирмясини нязярдя тутур.
Ющдялийин илкин дяйяр ясасында гиймятляндирилмяси ъямиййятин ади иш шяраитиндя бу
ющдялийин йериня йетирилмяси мягсядиля юдянилмяси эюзлянилян пул вясаитляринин вя йа онларын
еквивалентляринин мябляьи, йахуд боръ ющдялийи явязиня алынмыш пул вясаитляринин вя йа
онларын еквивалентляринин мябляьи, йахуд алынмыш диэяр вясаитлярин ядалятли дяйяри иля
гиймятляндирилмясини нязярдя тутур.
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II. Uчot siyasяtinin tяшkil olunmaсы
2.1. Сящмдар Ъямиййятин структуру вя щцгуги статусу
2.1.1. «Азярсу» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисин
1995-ъи ил 12 май тарихли 1038 нюмряли Гярары иля йарадылмыш Абшерон Реэионал Сящмдар Су
Ъямиййятинин базасында Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 11 ийун тарихли
252 нюмряли Сярянъамы иля йенидян тяшкил едилмишдир.
«Азярсу» АСЪ-нин 100 фаиз сящмляри дювлятя мяхсусдур.
Дювлят адындан Сящмдар Ъямиййятин сящмляринин сахлайыъысы кими Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Ямлакынын Идаря Едилмяси цзря Дювлят Комитяси чыхыш едир.
2.1.2. Сящмдар Ъямиййятин щцгуги цнваны: Азярбайъан Республикасы, Бакы шящяри,
Аз.1012, Москва проспекти, 67.
2.1.3. Сящмдар Ъямиййятин ясас фяалиййяти - республика яразисиндя су тясщизатынын
(суйун эютцрцлмяси, емалы, нягли вя сатышы, щабеля сутямизляйиъи гурьуларынын, насос
стансийаларынын, су кямярляринин лайищяляндирилмяси, иншасы, истисмары, тямири вя онлара техники
хидмят эюстярилмяси) вя канализасийа хидмятинин (тулланты суларынын кянар едилмяси вя
тямизлянмяси цчцн канализасийа гурьуларынын вя системляринин ащянэдар ишинин) щяйата
кечирилмясидир.
2.1.4. «Азярсу» АСЪ юз фяалиййятини Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
22 март 2005-ъи ил тарихли 50 нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш «Азярсу» АСЪ-нин
Низамнамясиня ясасян щяйата кечирир.
2.1.5. «Азярсу» АСЪ-нин структуруна Азярбайъан яразисиндя онун бирбаша
табелийиндя олан 22 мцяссися вя идаря, о ъцмлядян 1 MMC, 5 ТСЪ 14 идаря вя мцяссися
дахилдир1. Азярбаъан Республикасынын яразисиндян кянарда Сящмдар Ъямиййятин филиал вя
мцяссисяляри мювъуд дейилдир. «Азярсу» АСЪ ясас ъямиййятдир.
2.1.6. Сящмдар Ъямиййяти диэяр тяшкилатларла бирэя мцяссися йаратмайыб.
2.1.7. «Азярсу» АСЪ Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 18 ийун 2005-ъи
ил тарихли 140 нюмряли Гярарына ясасян иътимаи ящямиййятли гурумдур. Щямин гурумлар 2008ъи ил 1 йанвар тарихя гядяр Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына ясасян
мцщасибат учотуну апармалы вя малиййя щесабатларыны тягдим етмялидир.

1

Bu məlumatlar Cəmiyyətin strukturunun 31.12.2010-cu il tarixinə olan vəziyyətini əks etdirir. 2011-ci ilin fevral
ayından etibarən “Azərsu” ASC-in strukturunda ciddi islahatlar aparılmağa başlanılmışdır və həmin proses bu
hesabatın dərc edilmə tarixində də davam etdirildiyindən yeni struktur barədə məlumatlar növbəti dövrün maliyyə
hesabatında öz əksini tapacaqdır.
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2.2 .İdarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti

2.2.1. Səhmdar Cəmiyyətin али idarяetmя orqanы онун сящмдарларынын цмуми
йыьынъаьыдыр. «Азярсу» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейяти- ъямиййятин коллеэиал
органыдыр. Идаря щейятинин ишиня Сящмдар Ъямиййятинин Президенти рящбярлик едир.
2.2.2. Sяhmdar Cяmiyyяtin mцhasibat uчotunun aparыlmasыna vя maliyyя
hesabatlarыnыn tяrtibatыna mяsul шяxs SC-nin baш mцhasibidir.
2.2.3. Sяhmdar Cяmiyyяti тяряфиндян maliyyя hesabatларынын вя бирляшдирилмиш
(консолидя едилмиш) малиййя щесабатларынын hazыrlanmasы, tяqdim олунмасы, учот
сянядляринин сахланылмасы иля ялагядар ганунвериъилийин позулмасына эюря тягсиркар олан
шяхсляр мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар.
2.3. Sяhmdar Cяmiyyяtin mцhasibatlыьыnыn strukturu

2.3.1. «Азярсу» ASC-nin maliyyя hesabatларынын щазырланмасыны онун мцстягил
структур бюлмяси вя билаваситя ъямиййятин vitse-президентиня2 табе олан мяркязляшдирилмиш
мцщасибатлыг3 щяйата кечирир.
2.3.2. Мцщасибат ишляринин йериня йетирилмясиня вя малиййя щесабатларынын тяртибатына
Мяркязляшдирилмиш мцщасибатлыьын рящбяри (baш mцhasib) рящбярлик едир.
2.3.3. Mцhasibatlыьыn iшчilяrinin vяzifя юhdяliklяri mцhasibatlыьыn яsasnamяsi ilя
mцяyyяnlяшdirilir.

2.4. Сящмдар Ъямиййятинин малиййя щесабатынын тяркиби
Сящмдар Ъямиййятин иллик малиййя щесабатлары ашыдакылардан ибарятдир:
- Мцщасибат Балансындан;
- Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатдан;
- Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатдан;
- Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатдан;
- Малиййя щесабатларына изащлардан (ачыгламалардан);
- Истифадя олунан учот сийасятиндян гыса çıxarışdan.

2.9. Щесабат дюврц вя малиййя щесабатларынын тягдим олунмасы
Сящмдар Ъямиййятин щесабат дюврц йанвар айынын 1-дян декабр айынын 31-и дя
дахил олмагла дювр сайылыр.
2

2011-ci ilin mart ayından etibarən “Azərsu” ASC-in sədrinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini.

3

2011-ci ilin aprel ayından etibarən Maliyyə hesabatlarının konsolidasiya şöbəsi
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Сящмдар Ъямиййяти малиййя щесабатларынын истифадячилярини иллик малиййя щесабатлары
иля таныш етмяси цчцн щяр ил щесабат дюврц битдткдян сонра 4 айдан эеъ олмайан мцддятдя
бу щесабатлары mцstяqil auditor ряйи иля бирликдя Интернет сящифясиндя дяръ етмяйя
борълудур.

III. Uçot siyasətinin metodoloji aspektləri
Sяhmdar Cяmiyyяtin Maliyyя hesabatлары
Малиййя щесабатларынын мягсяди ъямиййятин фяалиййяти иля баьлы бу щесабатларын
истифадячиляри тяряфиндян игтисади гярарларын гябул едилмяси цчцн онлары малиййя вязиййяти вя
малиййя нятиъяляри барядя, щямчинин пул вясаитляринин щярякяти щаггында файдалы
мялуматларла тямин едилмясиндян ибарятдир.
Малиййя щесабатларынын тялябляри верэи ганунвериъилийи иля тянзимлянмядийи цчцн бу
щесабатлар верэи учотуну юзцндя якс етдирмир.
Верэи мягсядлярини якс етдирян верэи щесабатлары верэи ганунвериъилийинин мцддяаларына
ясасян айрыъа щазырланмалыдыр.
«Azərсу» ASC-nin малиййя щесабатлары Sящмдар Ъямиййятинин витсе-prezidenti və
baş mühasibi tərəfindən imzaланыр.
Kapital ehtiyatlarы ъямиййятин muяyyяn mяqsяdlяri цчцn saxlanыlan, o cцmlяdяn
kapitalda birbaшa tanыnan sair gяlirlяrdяn kapitalda birbaшa tanыnan sair xяrclяr чыxыldыqdan
sonra istifadя edilmяmiш mяblяьini vя xцsusi mяqsяdlяr цчцn nяzяrdя tutulmuш yыьыlmыш xalis
mяnfяяti юzцndя яks etdirяn vя mцlkiyyятчиляр (sяhmdarlar) arasыnda bюlцшdцrцlmяsi
mцmkцn olmayan qazanыlmыш kapitalыnыn bir hissяsidir. Kapital ehtiyatlarы qanunvericilik
tяlяblяrinя, ъямиййятин nizamnamяsinя vя ъямиййятин rяhbяrliyinin qяrarыna uyьun olaraq,
xalis mяnfяяtdяn ayыrmalar шяklindя yaradыlыr. Мцвафиг mяqsяdlяr цчцn йaradыlan ehtiyatlar
baшqa tяyinatlar цзrя istifadя edilя bilmяz.
Ъямиййят ehtiyatlarдан истифадя етмякля tяlяb edяn mяqsяdlяrя nail olduqda vя ya bu
mяqsяdlяr dяyiшildikdя, hяmin ehtiyatlar вя йа онларын галыглары bюlцшdцrцlmяmiш mяnfяяtя
яlavя edilmяlidir.

3.1.5. Малиййя щесабатларына ялавя едилян учот сийасятиндян гыса ачылышлар
Maliyyя hesabatыnыn Uчot siyasяti bюlmяsindя aшaьыdakыlar qeyd olunmalыdыr:
(a) maliyyя hesabatlarыnыn hazыrlanmasы цчцn istifadя olunmuш qiymяtlяndirmяйя даир
йанашма;
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(b) maliyyя hesabatыnыn dцzgцn baшa dцшцlmяsi цчцn Uчot siyasяtinin конкрет
мцддяалары.
Сящмдар Ъямиййятинин rяhbяrliyi Uчot siyasяtinin aчыqlanmasы barяdя qяrar qяbul
етдикдя нязяря алмалыдыр ki, bu aчыqlanma истифадячиляря ъямиййятин тясвир олунмуш малиййя
вязиййятинин вя щазырланмыш малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня тясир едян
яmяliyyatларыn vя hadisялярin якс олунмасы цsulunuн baшa dцшцлмясиня kюmяklik
эюстярмялидир. Maliyyя hesabatыna aid Uчot siyasяti яn azы aшaьыdakыlarы юзцnдя
birlяшdirmяlidir:
(a) gяlirin tanыnmasы;
(b) торпаг, тикили, аваданлыгларын вя гейри-мадди активлярин tanыnmasы vя amortizasiyasы;
(c) xяrclяrin kapitallaшдырылmasы;
(ч) тикинти мцгавиляляри;
(d) icarя;
(e) ehtiyatlar (марериал ещтийатлары);
(я) vergiляр, o cцmlяdяn тяхиря салынмыш vergilяr;
(ф) ehtiyatлар (резервляр);
(э) valyutanыn yenidяn hesablanmasы (мязяння fяrqi);
(ь) pul vяsaitlяri vя onларын ekvivalentlяrinin mцяyyяn olunmasы;
(щ) Щюкцмятин субсидийалары;
(х) inflyasiyanыn uчotu.
Мялуматларын ачгланмасынын тямин едилмяси мягсяди иля ялавя ачыгламалар тяляб олуна
биляр.

3.2.1. Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Торпаг, тикили вя аваданлыглар дювриййядянкянар мадди активляря аид едиляряк
ъямиййят тяряфиндян ашаьыдакы мягсядляр цчцн бир щесабат дюврцндян артыг истифадя олунур:
а) хидмятлярин эюстярилмясиндя, тикинти-гурашдырма ишляринин йериня йетирилмясиндя вя йа малматериалларын чатдырылмасы цчцн истифадя едилян;
вя йа
б) диэяр тяряфляря ямялиййат иъарясиня верилмяси;
вя йа
ъ) инзибати мягсядляр цчцн сахланылан.
«Азярсу» СЪ-нин bina vя qurьularы, maшыn vя avadanlыqlarы, nяqliyyat vasitяlяri,
тикилмякдя олан обйектляр vя baшqa material aktivlяri «Торпаг, тикили вя аваданлыглар»а
аиддир.
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Торпаг, тикили вя аваданлыгларын илкин дяйяриня алыш гиймятиндян щяр нюв тиъарят ендиримляри
чыхылдыгдан сонра, идхал рцсумлары вя алышла баьлы явязляшдирилмяйян вериэиляр дахил олмагла
цмуми сярф едилян мясряфляр, щямчинин бу активлярин истифадя едилмяси цчцн онун лазыми
истисмар йериня вя ишляк вязиййятиня эятирилмясиня чякилян бцтцн бирбаша мясряфляр, бундан
башга мцяййян мцддят ярзиндя истифадя едилмяси нятиъясиндя демонтажи вя ляьви, щабеля
онун йерляшдийи сащянин бярпасы кими ишлярин йериня йетирилмяси цзря ъямиййятин цзяриня
эютцрдцйц ющдялик иля ялагядар чякиляъяк мясряфлярин илкин смета хяръляри аиддир.
Торпаг, тикили вя аваданлыглар Сящмдар Ъямиййят тяряфиндян актив кими
танындыгдан сонра щямин активлярин илкин дяйяриндян йыьылмыш амортизасийа хяръляри вя
гиймятдян дцшмя зяряри чыхылмагла онлар илкин дяйяр модели цзря учота алыныр.
Bu o demякдиr ki, мцнтязям olaraq торпаг, тикили вя аваданлыгларын yenidяn
qiymяtlяndirilmяsi aparыlmыr, лакин оnlarын qiymяtdяndцшmясинин мцяййян едилмяси мягсяди
иля бу активляр yoxlanыlыr, yяni активин cari dяyяri онун бярпа едиля билян мябляьдян артыг
olarsa, bu halda
торпаг, тикили вя аваданлыглар бярпа едиля билян мябляь qяdяr
qiymяtlяndirilmяlidir.
Торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря йаранмыш сонракы мясряфляр йалныз активлярин
мювъуд истещсал сявиййясинин артырылмасы вя фяалиййятинин йахшылашдырылмасына сябяб олдугда
активлярин баланс дяйяриня ялавя едилмялидир, йяни капиталлашдырылмалыдыр. Бцтцн диэяр
щалларда торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря чякилмиш сонракы мясряфляр йарандыьы дюврдя
хяръ кими танынмалыдыр.
«Азярсу» АСЪ-нин тикили вя аваданлыглары цзря амортизасийа айырмалары азалан галыг
дяйяри методуна ясасян, активин файдалы иш дюврцндя, кющнялмя нормасы галыг баланс
дяйяриня тятбиг етмякля щесабланыр.
Тикили вя аваданлыглар цзря амортизасийа айырмалары иллик норма ясасында истисмарда
олдуьу дювря мцтянасиб олараг щесабланыр.
Тикили вя аваданлыглар цзря щesablanmыш amortizasiya айырмалары обйектлярин iш
mяnsubiyyяtindяn asыlы olaraq istehsal, kommersiya vя ya inzibatи xяrclяr maddяlяrindя
яks olunur.
б) Ъямиййятин идаряетмя апараты тяряфиндян истифадя олунан щесаблама техникасына
амортизасийа щесабландыгда:

«Азярсу» АСЪ кющнялмя (амортизасийа) хяръляринин щесабламасы цчцн 26 феврал 2004-ъц ил
тарихдян aşağıdakı köhnəlmə (амортизасийа) normalarından istifadə едир:
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Кateqoriyalar

İllik köhnəlmə
norması (%)

1. Binalar, тикилиляр вя гурьулар

7

2. Maşınлар, avadanlıq və hesablama texnikası

25

3 Nəqliyyat vasitələrи
4. Эеоложи кяшфиййат ишляриня вя тябии ещтийатларын
щасилатына щазырлыг ишляриня чякилян хяръляр

25

5. Digər əsas vəsaitlər

25
20

Тикили вя аваданлыглар цзря амортизасийанын щесабланмасы онларын истисмара бурахылдыьы
тарихдян етибарян башлайыр.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 6 нойабр 2004-ъц ил тарихли 177 №ли
Гярары иля тясдиг едилмиш «Дювлят мцяссися вя тяшкилатларынын, щабеля низамнамя
капиталында дювлятин пайы олан мцяссисялярин балансында олан йарарсыз щала дцшмцш ясас
вясаитлярин силинмяси вя бу вясаитлярин сюкцнтцсцндян ялдя едилян материал гиймятлиляринин
сатышы цзря Гайдалар»ын 2.5-ъи, 2.6-ъы вя 2.7-ъи маддяляринин мцддяаларыны йериня
йетирдикдян сонра ъямиййят тяряфиндян торпаг, тикили вя аваданлыгларын танынмасы
дайандырылмалыдыр.
Beləliklə аваданлыг «Торпаг, тикили вя аваданлыгларын» tərkibindən çıxarılaraq 206 №ли
«Сатыш мягсядиля сахланылан digər aktivlər» hesabыnda qalыq balans dяyяri ilя яks olunur.
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын satышындан ялдя олунан эялир - Саир ямялиййат эялирляри кими,
щямин активлярин сатышы иля баьлы хяръляр, щямчинин бу активлярин галыг баланс дяйяри - Саир
ямялиййат хяръляри кими гейдя алыныр.
Тикили вя аваданлыгларын satышыndan ямяля эялян gяlir vя xяrclяr hesabларыны
йекунлашдырмагла мяnfяяt vя zяrяrlяr hesabыna aid olunmaсы Uчot siyasяtinin “Gяlirlяr vя
xяrclяr” bюlmяsindя эюстярилир.
Тикинти ишляринин малиййяляшдирилмяси вя торпаг, тикили вя аваданлыгларын ялдя
олунмасы цчцн ъялб едилмиш борълара эюря фаизляр, кредитин алынмасы цзря шяртлярдя башга
щаллар нязярдя тутулмадыгда, щесабландыьы дюврлярин хяръляриня аид едилир. Борълара эюря
щесабланмыш фаизляр щаггында мялумат Учот сийасятинин «Узунмцддятли ющдяликляр» вя
«Гысамцддятли ющдяликляр» бюлмяляриндя верилир.
Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян иъаряйя верилмиш торпаг, тикили вя аваданлыгларын
мцлкиййят цзря щцгуглар иъарячийя кечирилмядийи цчцн бу активлярдян файдаланмаг
цстцнлцйц вя рискляря мяруз галмасы фактики олараг ъямиййятин цзяриня дцшцр вя бу иъаря
ямялиййат иъаряси кими мцяййян едиляряк, щямин активлярин ъямиййятин юз активляри щесаб
олунмасы давам едилир. Бунунла баьлы Сящмдар Ъямиййяти щямин тикили вя аваданлыгларын
амортизасийасыны бу активлярин иъаряйя верилмясиндян яввял мювъуд олан учот сийасятиндя
эюстярилян нормалара ясасян щесабламалыдыр.
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Яmяliyyat icarяsinin icarя щаглары, dюvrи олараг icarя мцддяти яrzindя sair
ямялиййат эялири кими tanыnыr.
Sяhmdar Cяmiyyяtи тяряфиндян яmяliyyat icarяsiнин шяrtlяriня мцвафиг олараг
торпаг, тикили вя аваданлыглар icarяyя gюtцrцлдцкдя, icarя мцддяти яrzindя icarя
юdяniшlяrinin mяblяьi dюvrц olaraq icarя xяrclяri kimi tanыnыr vя «Мяnfяяt vя zяrяrlяr
haqqыnda hesabat»da xяrc kimi яks etdirilir.
Ъямиййят тяряфиндян ямялиййат иъарясиня верилмиш торпаг, тикили вя аваданлыгларын
учоту Учот сийасятинин «Гысамцддятли ющдяликляр» бюлмясиндя, ямялиййат иъаряси иля баьлы
йаранан эялир вя хярълярин учоту «Эялирляр вя хяръляр» бюлмясиндя якс олунуб.
Sяhmdar Cяmiyyяti торпаг, тикили вя аваданлыгларын иъаряйя верилмяси иля йанашы бу
активлярля баьлы bцtцn risklяrя мяруз галмасы, щабеля gяlяcяkdя sяmяrя gюtцrmяk dя daxil
olmaqla яmlak цzяrindя nяzarяti башгасына verдикдя, belя icarя maliyyя icarяsi kimi
тяснифляшдирилир.
Bu halda, Sящмдар Cямиййяти icarяdя olan aktivlяrи mцhasibat balansыnda icarяniн
халис investiya mяblяьinдя uzunmцddяtli вя гысамцддятли дебитор боръарына бюлмякля
gюstяrir. Maliyyя icarяsinin gяliri, investiсиyanыn юdяnilmяyяn hissяsinin sabit dюvrц цчцn
gяlir normasыnы яks elяtdirяn qrafik яsasыnda tanыnыr.
Щазырда, Sяhmdar Ъяmiyyяtи тяряфиндян торпаг, тикили вя аваданлыгларын maliyyя
icarяsinя верилмяси мювъуд дейил вя Ъямиййят малиййя иъарясиня торпаг, тикили вя аваданлыг
эютцрмяйиб.
3.2.2. Qeyri-maddi aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər – физики формайа малик олмайан ъямиййят тяряфиндян
мцяййян едиля билян (иденсификасийа олуна билян) qeyri-монетар aktivdir.
Qeyri-maddi aktivlяr mцstяqil шяkildя mюvcud vя ya hяr hansы digяr fiziki obyektin
(misal цчцn, prоqram tяminatы ilя baьlы kompakt diskin, patentin vя ya хususi razыlыq
verilmяsi ilя яlaqяdar hцquqi sяnяdin) tяrkib hissяsi kimi tяqdim oluna bilяr. Сящмдар
ъямиййят тяряфиндян iнzibati mяqsяdlяr цчцn istifadя olunur.
Гейри-мадди акивляря ъямиййятин програм тяминаты, müəllif hüquqları, lisenziyalar
вя с. аиддир.
Ъямиййят тяряфиндян гейри-мадди активля баьлы эюзлянилян игтисади сямярянин ялдя
едиляъяйи ещтимал едилкдя вя активин илкин дяйяринин етибарлы гиймятляндирилмяси мцмкцн
олдугда, гейри-мадди актив таныныр.
Qeyri-maddi aktivin qiymяtlяndirilmяsi оnun ilkin dяyяri яsasыnda aparыlmalыdыr.
Гейри-мадди активляр ялдя едилдикдя онлар, алынмасына чякилмиш фактики хярълярли нязяря
алмагла учотда якс олунур.
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Ялдя едилмиш qeyri-maddi aktivляриn ilkin tanыnmasыndan sonra бу активлярля ялагядар
çяkilmiш mяsrяflяr yalnыz хцsusi hallarda aktivin balans dяyяrindя tanыnыr.
Cяkilяn mяsrяflяr qeyri-maddi aktivin tanыnma meyarыna uyьun gяlяcяyi barяdя
mцhцm dяlil mюvcud olanadяk, yarandыьы andan «Мяnfяяt vя zяrяr haqqыnda hesabat»da
xяrc kimi tanыnыr.
Гейри-мадди активляр актив кими танындыгдан сонра бу активин дяйяриндян йыьылмыш
амортизасийа хяръляри вя гиймятдян дцшмя зяряри чыхылмагла илкин дяйяр модели цзря учота
алыныр.
Mяhdud istifadя mцddяtli qeyri-maddi aktivin amortizasiya olunan dяyяri onun
faydalы istifadя mцddяti цzrя mцntяzяm olaraq bюlцnmяlidиr (paylaшdыrыlmalыdыr).
Amortizasiya, aktivin istifadяyя verilildiyi andan baшlayaraq hesablanыr, yяni ъямиййят
tяrяfindяn hяmin aktivin muяyyяn edilmiш qaydada iшlяmяsi цчцn zяruri olan mяkan vя
vяziyyяtя gяtirildiyi andan vя bu aktivin faktiki istifadяsindяn asыlы olmayaraq
hesablanmaьa baшlamalыdыr.
Гейри-мадди активлярин файдалы истисмар дювринин сон мцддяти ъямиййят тяряфиндян
мцяййян едилмялидир. Бу активляр цчцн 20 илдян артыг файдалы истисмар мцддяти нязярдя
тутулмур.
Faydalы istifadя mцddяtiни мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда qeyri-maddi aktivlяr
amortizasiya edilmir, онлар илдя бир дяфядян эеъ олмайараг гиймятдян дцшмя предметиня
йохланылыр.

3.3. Mal-material ehtiyatlarы
Сящмдар Ъямиййятинин mal-materal ehtiyatlarы мцtlяq qaydada ашаьыда эюстярилмиш
iki дяйярдян ян ашаьы дяйярля гиймятляндирилмялидир:
- илкин дяйярля;
- вя йа мцмкцн халис сатыш дяйяри иля.
Ещтийатларын илкин дяйяриня onlarыn яldя edilmяsi, istehsalы vя ya emalы vя hazыrkы
vяziyyяtя vя yerlяшdiyi яraziyя gяtirilmяsinя cяkilяn digяr mяsrяflяr daxil edilmяlidir.
Ещтийатларын мцмкцн халис сатыш dяyяri – ади фяалййят zamanы nяzяrdя tutulmuш satыш
qiymяtindяn iшin tamamlanmasыna cяkilmяsi ehtimal edilяn xяrclяr vя satышыn hяyata
keчirilmяsi цчцn ehtimal edilяn xяrclяr чыxыldыqdan sonra qalan mябlяьdir.
Ehtiyatlar anbara daxil олдугда (daxilolma mяnbяyindяn asыlы olaraq) aшaьыdakы
mцhasibat yazыlышlarы едилир:
Сящмдар Ъямиййятин eyni чешидли ehtiyatlarыn dяyяri FIFO (birinci alınan birinci
silinir) цsulundan istifadя етмякля hesablanыr.
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Ъямиййят эюстярилмиш хидмятля баьлы ehtiyatlarыn dяyяrini onlara cяkilяn mяsrяflяr
яsasыnda юlчцr. Bu mяsrяflяr xidmяtin gюstяrilmяsilя birbaшa baьlы olan, яsasяn материал вя
яmяk haqlarындан, бундан башга истещсалатда ишляйян ишчи щейятиня cяkilяn digяr
mяsrяflяrdяn ibarяtdir.
Иnzibati heyяtin яmяk haqlarы vя onlara aid digяr mяsrяflяr ehtiyatlarыn ilkin
dяyяrinя daxil edilmir, яksinя yarandыьы dюvrцn xяrci kimi tanыnыr.
Ъямиййят
мцвафиг фяалийят эюстярилмяси иля ялагядар хammal vя material
ещтийатларыны istifadя етдикъя онлары istehsal хяръляриня аид едяряк силир. Хammal vя material
ещтийатлары мадди мясул шяхс тяряфиндян гябул едилиб, лакин istifadя olunmaдыгда, ещтийалар
istehsalaт хяръляриня аид едилмир. Яvvяllяr silinmiш material ещтийатларына «сторно»
mцhasibat yazыlышы вермякля йенидян ehtiyatlarын hesabыna qaytarыlmasыna icazя verilmir.
Бirbaшa istehsalat vя цmumi istehsal xяrclяri эюстярилмиш хидмятлярин вя йериня
йетирилмиш ишлярин майа dяyяrini яmяlя gяtirir. Kommersiya, inzibati vя digяr xяrclяr щямин
dяyяrя aid олунмайараг щесабат dюvrцnцн мцвафиг xяrclяrinя aid едилир.

İstifadə müddəti bir ildən az olan və xammal və materiladan fərqli olaraq öz
dəyərini istehesal olunmuş (təqdim edilmiş) məhsul və xidmətin dəyərinə bir dəfiyə
keçirməyən ehtiyatlar anbardan istifadiyə verildikdən sonra cari dəyərlərinin təxminən
50%-ni itirdiyindən, onlar istifadəyə verildikcə həmin ehtiyatların azalan dəyəri
"Ehityatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər" adlı hesabın kreditində və Maliyyə
nəticələri haqqında hesabatın müvafiq xərc maddəsində tanınır. Bu tip ehtiyatlar silinərkən
balans dəyərləri ilə (yəni ilkin dəyərlərindən daha öncə dəyərlərinin azaldan məbləği
çıxdıqdan sonra qalıq dəyəri) silinmənin faktiki baş verdiyi dövrün xərclərində tanınırlar.
Bundan sonra silinən ehtiyatın debet qalığı "Ehtiyatarın dəyərinin azalmasına görə
düzəlişlər" hesabının debetinə bağlanır. Nəticədə həmin ehtiyatlar dəyərinin 50%-i onların
istifadəyə evrildiyi dövrün, qalan 50%-i isə silindiyi dövrün xərclərində tanınır.
3.4. Debitor borcлары
Sяhmdar Cяmiyyяtin debitor borclarы, ъямиййятя эюстярилмиш хидмятляря, йериня
йетирилмиш ишляря вя tяqdim olunmuш maллара gюrя alыcыlarдан дахил едиляъяк пул вясаити
мябляьляридир.
Hяr hansы яmяliyyatdan yaranan gяlir yalnыz bu яmяliyyat ilя baьlы яldя edilяcяk
iqtisadi sяmяrяnin ъямиййятя daxil olacaьы яsaslы sцrяtdя ehtimal olunquqda tanыnыr. Lakin,
яvvяlki dюvrlяrdя gяlir kimi tanыnmыш mяblяьin sonrakы dюvrlяrdя alыnmasы ilя baьlы qeyrimцяyyяnlik yarana bilяr. Bu halda, alыnmamыш vя ya яvяzi юdяnilяcяyi artыq ehtimal
olunmayan mяblяь яvvяlcяdяn tanыnmыш gяlirя dцzяliш kimi deyil, hesabat dюvrцndя xяrc
kimi tanыnыr.
«Debitor borclarы» hesabдa yaranma tarixляри цzrя гейд едилмялидир. Buna uyьun
olaraq, hяr bir debitor цзря йаранмыш debitor borclarы «Шцbhяli vя цmиdsиz borclar цzrя
ещтийат»ын yaraдылмасы predmetiня tяhlil olunmalыdыr.
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«Шцbhяli vя цmиdsиz debitor borclarы цzrя ещтийат»ын йарадылмасы дебитор боръунун
силинмяси дейил.
Шцbhяli vя цmиdsиz debitor borclarы цzrя ещтийат, ещтийатын yaraдылдыьы hesabat
dюvrцnцn xяrclяrinя aid edilir. Шцbhяli vя цmиdsиz debitor borclarы цзря ещтийат щесабына
силинмиш дебитор боръларынын мябляьляри алыъылар тяряфиндян Ъямиййятя сонрадан
юdяnilдикдя, Ъямиййят bu mяblяьляри юdяniш едилян hesabat dюvrцnцn gяlirляриня аид едир.
Ъямиййят ялдя едилмиш mal, materialлара, эюстярилмиш хидмятляря вя йериня йетирилмиш
ишляря эюря мal gюndяrиnlяrя, alыcыlara, tяhtяlhesab шяxslяrя, digяr debitor vя kreditorlara
hesablaшmalarы яvvяlcяdяn юdяniш апармагла щяйата кечириля биляр.
Эюстярилмиш xidmяtlяr вя йериня йетирилмиш ишляр, щабеля йцклянмиш маллар цзря bцtцn
риск вя мцкафатларын mцqavilя шяrtlяrinя uyьun olaraq ъямиййятдян диэяр тяряфя tяhvil
верилмякля дебитор боръары таныныр. Tяhvil-tяslim sяnяdlяrinin gecikdirilmяsi debitor
borclarыn tanыnmamasы цчцn яsas sayыlmыr.
3.5. Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri
Пул вясаитляриня наьд пул вясаитляри, банк щесабларында сахланылан вя тялябляр цзря
верилян пул вясаитляри аиддир.
Пул вясаитляринин евивалентляриня гыса юдяниш мцддятиня, йяни ялдя олундуьу тарихдян 3 ай
вя йа даща аз юдяниш мцддятиня малик олан, пул вясаитляринин яввялъядян мялум олан
мябляьиня асаn чевриля билян вя бу активляр цзря дяйярин дяйишмяси рискиня ъцзи мяруз галан
йцксяк ликвидли гойулушлардыр.
Пул вясаитляринин дахил олмасы вя йа ахыны эялир вя хяръляр цзря щесабларла
мцхабирляшдирмя васитяси иля щяйата кечирилир. Бундан пул вясаитляринин мяхариъи
малсатанлара вя подратчылара мювъуд олан кредитор боръунун баьланмасы иля ялагяли ола
биляр. Диэяр щалларда пул вясаитляри щесабларынын мцщасибат йазылышы бцдъя вя
бцдъядянкянар тяшкилатларла, ишчи щейяти иля, мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар
вя саир щесаблар васитяси иля апарылмалыдыр.

3.7. Кapital
Сящmdar Cяmiyyяtin kapitalы ъямиййятин ющдяликляричыхылдыгдан сонра aktivлярин
дяйяридир.
Капитал, investisiya olunmuш капитала vя яldя olunmuш kapitala bюlцnцr.
Qazanыlmыш kapital – ъямиййятин fяaliyyяt dюvrц яrzindя investisiya kapitalыndan
baшqa hяr hansы bir mяnbяdяn шяxsi kapitalыn artmasы demяkdir. Yяni, qazanыlmыш kapital
tяsяrrцfat fяaliyyяti nяticяsindя alыnmыш xalis mяnfяяt vя kapitala aid olan zяrяr vя
mяnfяяtdяn ibarяtdir.
Газанылмыш капитал- ъямиййятин фяалиййят эюстярдийи дювр ярзиндя щесабат тарихиня
йыьылмыш ашаьыдакылар щесаб олунур:
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- Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларынын тялябляриня уйьун олараг капиталда
бирбаша танынан саир эялирлярдян капиталда танынан саир хяръляр чыхылдыгдан сонра галан
мябляь;
- Ъямиййятин халис мянфяятиндян дивидентляр вя диэяр бюлцшдцрцлмяляр чыхылдыгдан сонра
галан мябляь.
Щесабат дюврцнцн халис мянфяятиндян бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя капитал
ещтийатлары формалашыр:
Ъари щесабат дюврцнцн бюlцшdцrцlmяmiш mяnfяяtи (юдянилмямиш зяряри) ъари щесабат
дюврц цзря «Мяnfяяt vя zяrяr haqqыnda hesabat»да мцяййян олунмуш халис мянфяятдян
дивидентляр чыхылмагда йекун мябляьля гиймятляндирилир.
Капитал ещтийатлары- ъямиййятдя мцяййян мягсядляр цчцн сахланылан, о ъцмлядян
капиталда бирбаша танынан саир эялирлярдян, капиталда бирбаша танынан саир хярълярдян
чыхылдыгдан сонра истифадя едилмямиш мябляьини вя хцсуси мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш
йыьылмыш халис мянфяяти юзцндя якс етдирян вя сящмдарлар арасында бюлцшдцрцлмяси
мцмкцн олмайан газанылмыш капиталын щиссясидир.
Hesabat dюvrц цзря халис мянфяяти мцяййян едилдикдян сонра (mənfəət vergisi
юdяnilдикdяn sonra) dюvrцн xalis мянфяяти (zяrяrи) hesabat dюvrцnцn bюlцшdцrцlmяmiш
mяnfяяtinя (odяnilmiш zяrяриня) aid olunur.
3.8. Uzunmddətli Öhdəliklər
Сящмдар Ъямиййяти фаиз хяръляри йарадан узунмцддяти ющдяликлярини, щятта онлар
щесабат тарихиндян сонра 12 ай ярзиндя юдянилмялидирся дя, узунмцддятли ющдяликляр кими
тяснифляшдирилмякля давам етдирмялидир:
- ющдяликлярин юдянилмя мцддяти он ики айдан артыг дюврц ящатя етдикдя;
- ъямиййят ющдяликляринин узунмцддятлилик ясасында йенидян малиййяляшдирилмясини
нязярдя тутдугда;
- бу ниййят Малиййя щесабатларынын тясдиг олунмасына гядяр баьланмыш йенидян
малиййяляшдирмя вя йа юдянишляр графикинин дяйишдирилмяси барядя мцгавиля иля
ясасландырылдыгда.
Yaxыn 12 ay яrzindя юdяnilmяli olan uzunmцddяtli юhdяliklяr qыsamцddяtli
юhdяliklяrя аид едилир. Bu o demяkdir ki, uzunmцddяtli юhdяliklяr цzrя юdяniш yalnыz
qыsamцddяtli юhdяliklяrя аид едилдикдян sonra ola bilяr.
Kredit цzrя faizlяr mцtяmadi olaraq hяr ay, кредити верян тяряфин кредит фаизинин
юдянилмяси цзря сянядин тягдим едилмясиндян асылы олмайараг kredit mцqavilяsindя
gюstяrilяn faizля hesablanmalы vя kredit юhdяliyi kimi gюstяrilmяlidir. Hesablanmыш
faizlяrлярин юдянилмяси 12 ay яrzindя нязярдя тутулдугда faiz цzrя kredit юhdяliyi
qыsamцddяtli юhdяlik kimi gюstяrilir. Hesablanmыш faizlяrin юdяniшi 1 ildяn чox mцddяtя
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uzadыlдыгда, онлардан 12 ай ярзиндя юдяниляъяк кредит фаизи гысамыддятли банк кредитляриня
аид едилир, галан мябляь mцddяtsiz faizlяr uzunmцddяtli юhdяlik kimi gюstяrilir.
3.9 Qısamüddətli Öhdəliklər
Ашaьыdakы hallarda юhdяlik qыsamцddяtli ющдялик кими тяснифляшдирилир:
a) юhdяliйин bir яmяliyyat dюvrц яzindя юdяnilmяси ещтимал едилдикдя;
b) юhdяliйин ямяля эялдийи tarixdяn 12 ay ярзиндя юdяnilmяси ещтимал едилдикдя.
Малэюндярянляря вя алыъылара, тящтялщесаб шяхсляря вя диэяр дебитор вя кредиторлара ялдя
едилмиш мал вя материалларын дяйяринин, йериня йетириллмиш иш вя эюстярилмиш хидмятлярин
щаггынын мал эюндярянляря, алыъы юдянилмяси яввялъядян юдяниш апармагла щяйата кечириля
биляр. Бу Учот сийасятиня ясасян активляр цчцн (дебет цзря артан) щесабларын галыгларынын
якс етдирилмяси цчцн айры щесаблар, ющдялик цзря (кредит цзря артан) щесабларын галыгларынын
учотунун апарылмасы цчцн диэяр щесаблар нязярдя тутулур. Ейни щцгуги вя йа физики шяхсля
малиййя-тясяррцфат ямялиййатындан асылы олараг дебет цзря галыг активляря аид щесабда,
кредит цзря галыг ися ющдяликляря аид эюстярилмялидир.

Ялдя едилян mallarа vя йериня йетирилмиш ишляря эюря kreditor borclarы малларын вя
эюрцлмцш ишлярин гябул едилмяси иля йанашы mцqavilяnin шяrtlяrinя uyьun bцtцn risklяrин vя
эяляъяк сямярялярин SC кечдикдя tanыnыr.
3.10. Valyuta mяzяnnяlяrinin dяyiшmяsinin tяsiri
Xarici valyutalarda яmяliyyatlar – xarici valyuta ilя эюстярилмиш вя йа
щесаблашмаларын хариъи валйута иля апарылмасыны тяляб едян ямялиййатлардыр. «Азярсу» SC
xarici valyuta ilя aparыlan яmяliyyatlara aшaьыdakыlar aiddir:
- гiymяtlяri xarici valyutada иля gюstяrilмиш mallarыn vя йа хидмятлярин ялдя едилмяси вя
сатышы;
- алыш вя йа юдяниш мябляьи xarici valyuta ilя эюстярилмиш borc vяsaitlяriнин верилмяси вя йа
алынмасы;
- дяйяри хarici valyutaда эюстярилмиш aktiv вя йа ющдяликлярин ялдя едилмяси вя йа сатышы.
Xarici valyuta ilя aparыlan яmяliyyatlar илкин танынма заманы, яmяliyyat апарылдыьы
тарихя Милли Банкын мцяййянляшдирдийи мязянняйя уйьун олараг учота алыныр.
«Азярсу» ASC maliyyя hesabatыны tяrtib едян заман ашаьыдакылара ямял етмялидир:
1) Пул маддялярини щесабат дюврцнцн сон тарихиня Милли Банкын мцяййянляшдирдийи
мязянняйя уйьун олараг yenidяn hesablaйыр;
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2) Гейри-пул маддялярини ямялиййатын апарылдыьы тарихиня Милли Банкын мцяййянляшдирдийи
мязяннядян истифадя едяряк фактики ялдяетмя дяйяри иля якс етдирир. Щямин маддяляр
цзря галыглар щесабат дюврцнцн сон тарихиня йенидян щесабланмыр.
Вalyuta мязяннясинин dяyiшmяsi zamanы гeyri-pul maddяlяri yenidяnqiymяtlяndirilmir.
Hesabatda xarici valyutanыn мязяннясинин дяйишмяси nяticяsindя мязяння fяrqi яmяlя
gяlir. Щямин мязяння fяrqi яmяlя gяldiyi dюvrцn саир gяliri vя ya саир xяrci kimi учота
алыныр.

3.12. Мянфяят верэиси
Uчot mяnfяяti – sяhmdar cяmiyyяtin верэи хяръляринин чыхылмасындан яввял, дювр
цзря халис mяnfяяt vя ya zяrяrdir.
Mяnfяяt vergisi цzrя xяrcляр – dюvr яrzindя xalis maliyyя mяfяяti vя ya zяrяri
hesabatыna daxil olan cari vя tяxirя salыnmыш mяnfяяt vergilяrinin cяmisini яks edяn
gюstяricidir.
Cari mяnfяяt vergisi – яввялки дюврляр цзря дцзялишляр нязяря алынмагла, hesabat
dюvrц цзря верэи тутулан мянфяят вя йа зяряр иля ялагядар юдянилмяли вя йа явязи алынмалы
олан верэи мябляьидир.
Vergiйя cяlb olunan mяnfяяt (vergi zяrяri) – верэи органлары тяряфиндян гойулан
гайдалара уйьун мцяййян олунан, мянфяят верэисинин щесабландыьы дювр цзря мянфяят вя
йа зярярдир.
Maliyyя vя vergi hesabatларында актив, ющдяликлярин, gяlir vя xяrclяrin fяrqli
tananmasы ilя яlaqяdar maliyyя mяnfяяti vя vergiyя cяlb olunan mяnfяяt arasыnda fяrq
yarana bilяr. Bu fяrqляр mцvяqqяti vя daimi фяргляр ola bilяr. Мцвяггяти фяргяр ися верэи
тутлан мцвяггяти фяргляря вя чыхылан мцвяггяти фяргляря бюлцнцр.
Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр – актив вя ющдялийин баланс дяйяринин явязинин
алындыьы вя йа юдянилдийи эяляъяк дюврлярин верэи тутулан мянфяятинин (верэи зяряринин)
мцяййян олунмасында верэи тутулан мябляьляр иля нятиъяляняъяк мцвяггяти фярглярдир.
Верэи тутулан мцвяггяти фяргляр тяхирясалынмыш верэи ющдяликляри йарадыр вя эялир верэисинин
артмасына эятириб чыхарыр.
Чыхылан мцвяггяти фяргляр- актив вя йа ющдялийин баланс дяйяринин явязинин алындыьы
вя йа юдянилдийи эяляъяк дюврлярин верэи тутулан мянфяятинин (верэи зяряринин) мцяййян
олунмасында чыхылан мябляьляр иля нятиъяляняъяк мцвяггяти фярглярдир. Чыхылан мцвяггяти
фяргляр тяхирясалынмыш верэи тялябляри (тяхирясалынмыш верэи активи) йарадыр вя эялир верэисинин
азалмасына сябяб олур.
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Даими фяргляр – эяляъякдя верэи тутулан мянфяятин (зярярин) мцяййянляшдирилмясиндя
якс етдирилмяйяъяк актив вя йа ющдялийин баланс дяйяри иля верэи базасы арасында фярглярдир.
Hesabat dюvrц цзря tяxirяsalынмыш mяnfяяt vergisi - hesabat dюvrц ярzindя hesablanыlan
tяxirяsalынмыш vergi юhdяliklяri vя tяxirяsalыnмыш mцvяqqяti tяlяblяrin cяmi demяkdir.
Hesabat dюvrц яrzindя tяxirяsalыnмыш vergi юhdяliyi йарандыгда aшaьыdakы mцhasibat
yazыlышы едилир (tяxirяsalынмыш mяnfяяt vergisinin artmasы иля нятиъялянян):
«Азярсу» SC tяxirя salынмыш vergi tяlяblяri vя юhdяliklяrini мцвафиг олараг uzunmцddяtli
aktiv vя uzunmцddяtli юhdяlik, cari mяnfяяt vergisini isя qыsamцddяtli юhdяliklяr kimi
gюstяrir.
Ашаьыдакыларла ялагядар мaliyyя hesabatlarыndakы mяnfяяtlя vergi hesabatlarы цzrя
vergiyя cяlb olunan mяnfяяt arasыnda daimi fяrqlяr йарана биляр:
- bцdcяyя olan юdяmяlяrя gюrя cяrimя vя peniyalar;
- яvvяllяr sosial sfera fondunun hesabыna юdяnilяn sosial ehtiyaclar xяrclяri,
- maddi hяvяslяndirmя vя digяr яlavя юdяniшlяr.
- Верэийя ъялб олунан мянфяятин щесабланмасы заманы vergi qanunvericiliyinя
gюrя нязяря алынмайан cari dюvrцn digяr xяrclяri;
- Верэийя ъялб олунан мянфяятин щесабланмасы заманы vergi qanunvericiliyinя
gюrя нязяря алынмайан cari dюvrцn gяlirлярi.
Daimi fяrqlяr gяlяcяkdя nяzяrя alыnmadыьы цчцn maliyyя hesabatларыnda vergi
юhdяliklяrinя tяsir etmir.

3.13. Gəlir və xərclər
Щесаблама методуна ясасян эялир вя хяръляр тясяррцфат ямялийатларынын йериня
йетирилмяси иля баьлы пул вясаитляринин вя онларын еквивалентляринин дахил олмасы вя йа хариъ
олмасы заманы дейил, бу ямялиййатларын баш вердийи анда танынмалыдыр.
Малиййя щесабатында сатышдан эялян эялирин мябляьи ЯДВ чыхылмагла мцяййян едилир.

Эюстярилмиш хидмятин, йериня йетирилмиш ишлярин maya dяyяri, щямин хидмятлярин вя
ишлярин istehsal хяръляриндян (бирбаша хярълярдян) vя кюмякчи истещсалат xarakterli
xяrclяrdяn ibarяtdir.
Эюстярилмиш хидмятин вя йериня йетирилмиш ишлярин майа дяйяри (сатышын майа дяйяри)
мцвафиг олараг тягдим едилян хидмят вя йериня йетирилмиш ишляр цзря апарылмыш истещсал вя
кюмякчи хярълярля ейни вахтда танынмалыдыр.

“AZƏRSU” ASC – Maliyyə hesabatları

34

Hesabat dюvrц яrzindя чяkilяn ticarяt vя inzibati xяrclяr bцtювlцklя hesabat
dюvrцnцn xяrclяrinя aid olunur. Vergi Mяcяllяsi цzrя icazя verilmяyяn xяrclяr (яvvяllяr
istehлak, sosial sferalar vя yыьыm fondlarыnа аид едилянляр) бу Учот сйисятиня ясасян
Мяnfяяt vя zяrяr haqqыnda hesabatда якс olunur.
Ъямиййятин hesabat dюvrц яrzindя inzibatи xяrclяri цзря ашаьыдакы mцhasibat yazыlышлары
верилир:
3.14 Учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя сящвляр
Учот гиймятляриндя дяйишикликляр –aktivlяrin vя ya юhdяliklяrin mюvcud statusunun
vя onlarla baьlы ehtimal edilяn gяlяcяk iqtisadi sяmяrя vя юhdяliklяrin qiymяtlяndirilmяsi
nяticяsindя aktivin vя ya юhdяliyin balans dяyяrinin vя ya aktivin dюvri istehlak
mяblяьinin dцzяldilmяsidir.
Uчot qiymяtlяrindя dяyiшikliklяr яldя olunmuш yeni mяlumatlardan vя vяziyyяtin
dяyiшmяsindяn yarandыьы цчцn sяhvlяrin dцzяldilmяsi hesab edilmir.

Кечмиш дюврлярин сящвляри - мцяссисянин бир вя йа бир нечя яввялки дюврлярини ящатя
edяn maliyyя hesabatlarыnda aшaьыdakы шярtlяri tяmin edяn etibarlы mяlumatdan istifadя
edilmяmяsi vя ya yanlыш istifadя edilmяsi nяticяsindя buraxыlmыш sяhvlяr vя edilmiш yanlыш
bяyanatlardыr:
(a) mяlumat hяmin dюvrlяrin maliyyя hesabatlarы dяrc olunmaq цчцn tяsdiq edildiyi zaman
mюvcud olduqda; vя
(b) mяlumatыn hяmin maliyyя hesabatlarыnыn hazыrlanmasы vя tяqdim edilmяsi zamanы яldя
edilmяsi vя uчota alыnmasы mяntiqi olaraq mцmkцn hesab edildikdя.
Belя sяhvlяrя riyazi vя uчot siyasяtinin tяtbiq edilmяsi zamanы buraxыlan sяhvlяr,
faktlarыn эюzдяn qaчыrыlmasы vя ya sяhv izah edilmяsi vя saxtakarlыq daxildir.
Яввялки щесабат дюврцнцн сящви, онун конкрет дювр цзря тясиринин вя йа цмуми
тясиринин мцяййянляшдирилмяси гейри-мцмкцн олдуьу щаллар истисна олмагла, ретроспектив
шякилдя йенидян щесабланараг дцзялдилир.
Бунунла ялагядар, mцяssisя keчmiш hesabat dюvrцnцn яhяmiyyяtli sяhvlяrini, onlar
aшkar edildikdяn sonra, dяrc edilmяk цчцn tяsdiq edilmiш maliyyя hesabatlarыnыn ilk
mяcmusunda retrospektiv qaydada aшaьыдakыlarы яhatя edяrяk dцzяltmяlidir:
(a) bu sяhvlяrin buraxыldыьы keчmiш hesabat dюvrц (dюvrlяri) цzrя mцqayisяli mяlumat
yenidяn tяqdim edilmяlidir; vя ya
(b) яgяr bu sяhv, tяqdim edilmiш яn erkяn keчmiш hesabat dюvrцndяn яvvяl buraxыlmышdыrsa,
tяqdim edilmiш яn erkяn hesabat dюvrц цzrя aktivlяrin, юhdяliklяrin vя kapitalыn hesabat
dюvrцnцn яvvяlinя olan qalыqlarы yenidяn hesablanaraq тяqdim edilmяlidir.
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“Азярсу” SC-nin кечмиш дюврляр цзря сящвляри олдугда, онлар bюlцшdцrцlmяmiш
mяnfяяtin ilkin галыьынын dцзялишi yolu ilя aradan gюtцrцlцr.
Сящмдар Ъямиййятинин учот сийасяти ашаьыдакы щалларда дяйишдириля биляр:
- «Учот сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя сящвляр» 8 №ли Мцщасибат
Учотунун Бейнялхалг Стандартынын мцддяаларына ясасян щямин стандарт вя йа
Стандартын тятбиги цзря Шярщляр дяйишиклик апарылмасыны тяляб етдикдя; вя йа
-

ъямиййят тяряфиндян uчot siyasяtinin дяйишдирилмяси малиййя щесабатларында
ямялиййатларын, диэяр щадися вя шяртлярин ъямийятин малиййя вязиййятиня, онун
малиййя нятиъяляриня вя пул вясаитляринин щярякятиня тясири щаггында етибарлы вя
даща уйьун мялуматларын тямин едилмяси иля нятиъяляндикдя.

Зярурят олдугда ъямиййятин uчot siyasяtinя яlavяляр едиля bilяr.

IV. Ямлак vя юhdяliklяrin inventarizasiyasыnыn keчirilmя qaydalarы
Mцhasibat uчotu vя maliyyя hesabatlarыnыn dцzgцnlцyцnц tяmin etmяk цчцn
ъямиййят яmlak vя юhdяliklяrinин inventarizasiyasыnы keчirir. Ъямиййятин maliyyя
юhdяliklяrinin vя яmlakыnыn bцtцn nюvlяri yerlяшмясиндян asыlы olmayaraq
inventarizasiyadan keчmяlidir. Inventarizasiyanыn nяticяlяri ъямиййятин maliyyя
hesabatыnыn dцzgцnlцyцnц tяsdiq edir.

4.1. Иnventarizasiyanыn keчirilmяsinя gюrя mяsuliyyяt
Иnventarizasiyanыn keчirilmяsinя gюrя mяsuliyyяt SəhmdarCəmiyyətin rяhbяrliyinin
цzяrindяdir.
4.2. Иnventarizasiyanыn keчirilmя mцddяti

Торпаг, тикили, аваданлыгларын, щабеля ehtiyatlarыn vя hazыr mяhsulun planlы
inventarizasiyasы ildя bir dяfя апарылыр.
Ъямиййятин bцtцn aktiv vя юhdяliklяrinin dolьun planlы inventarizasiyasы ildя bir
dяfя hesabat ili цчцn balansыn tяrtib olunmasы zamanы aparыlыr.
Иnventarizasiyanыn keчirilmя qrafiki vя mцddяti Sяhmdar Cяmiyyяtin rяhbяri –
onun prezidenti tяrяfindяn tяyin olunur.
Planlы inventarizasiyadan яlavя aшaьыdakы hallarda dolьun vя ya qismяn
inventarizasiya keчirilя bilяr.
• maddi-mяsul шяxsin dяyiшmяsi.
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•
•
•
•
•

яmlakыn oьurlanmasы, sui-istifadяsi, korlanmasы faktlarыnыn aшkar olunduьu zaman.
яmlakыn icarяyя verilmяsi, alыnmasы, satыlmasы.
tябii fяlakяt, yanьыn vя ya digяr fюvqяlada hallar.
ъямиййятин lяьvi vя ya yenidяnqurulmasы.
яmlakыn yenidяn qiymяtlяndirilmяsi.

4.3. Иnventarizasiya komissiyasыnыn tяrkibi

Иnventarizasiya komissiyasыnыn tяrkibi SC-nin rяhbяri tяrяfindяn tяsdiq olunmuш
яmrlя мцяййян олунур. Bюlmяlяrdя (tюrяmя mцяssisяlяrdя) inventarizasiyanыn aparыlmasы
цчцn iшчi inventarizasiya komissiyalarы tяшkil olunur.
Komissiyanыn tяrkibinя SC-nin aшaьыdakы bюlmяlяrinin nцmayяndяlяri daxil olmalыdыrlar.
• inzibati шюбяnin nцmayяndяsi.
• mцhasibatlыьыn iшчilяri.
• digяr xidmяtlяrin iшчilяri (mцhяndis, iqtisadчы vя texniklяr).
• maddi-mяsul шяxslяr.

4.4. Maddi-mяsul шяxslяr tяrяfindяn tяqdim olunan mяlumatlar

Inventarizasiyaya baшlanыlmamышdan яvvяl maddi-mяsul шяxslяr яmlak цчцn bцtцn
mяxaric vя mяdaxil sяnяdlяri mцhasibatlыьa tяhvil verirlяr. Maddi-mяsul шяxslяr tяrяfindяn
sяnяdlяrin tяhvil verilmя qaydasы vя qrafiki hяr hansы bir bюlmяnin inventarizasiya
qrаfikinя uyьun tяyin olunmalыdыr.
4.5. Инвентаризасийанын апарылмасы вя нятиъяляринин сянядляшдирилмяси
Maddi-mяsul шяxslяrin verdiyi mяlumatларa яsasяn yoxlanыlma obyektlяrinin
siyahыsыnыn inventarizasiya nяticяlяrinin mцщasibatlыьыn siyahыsы ilя mцqaisяsindяn sonra
inventarizasiyanыn nяticяlяri цзря aktlar tяrtib olunur.
4.6. Инвентаризасийа заманы ашкар едилмиш фярглярин низамланмасы гайдалары
едилир.

Инвентаризасийа нятиъяляри нязяря алынмагла мцщасибат учоту мялуматларында дцзялиш
Инвентаризасийа нятиъясиндя активлярин яскикэялмяси вя йа йарасыз щала дцшмяси ашкар
едилдикдя ашаьыдакылара аид едилир:
- тясяррцфат фяалиййяти нятиъяляриня (зяряря);
- мадди-мясул шяхсляр тяряфиндян зярярин юдянилмясиня;
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- щцгуги шяхсляр тяряфиндян зярярин юдянилмясиня.
Инвентаризасийа нятиъясиндя активлярин артыгэялмяси вя йа онларын дяйяринин артмасы
ашкар едилдикдя ъямиййятин эялирляриня аид едилир.

31.12.2010-cu il tarixinə Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinin strukturu
Cəmiyyətin strukturu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 mart
tarixli 50 nömrəli qərarı ilə aşağıdakı kimi təsdiq edilmişdir4:
Bakı Su Kəməri İstismar İdarəsi
Bakı Kanalizasiya Xidməti İdarəsi
Suölçmə Cihazlarının İstismarı Təsərrüfatı və Su Satışı Müəssisəsi
Kür Su Kəmərləri İstehsalat İstismar İdarəsi
Ceyranbatan Su Kəmərləri İstehsalat İstismar İdarəsi
Xaçmaz Su Kəmərləri İdarəsi
H.Z.Tağıyev adına Su Kəmərləri İdarəsi
Sanqaçal Su Kəmərləri İdarəsi
“Birləşmiş Sukanal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
“Gəncə Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
Sumqayıt Su Kəmərləri İdarəsi
“Şəki Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
“Ağdaş Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
Avtonəqliyyat və Mexanizasiya Müəssisəsi
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
İstehsalat-Texniki Komplektləşdirmə İdarəsi
“Sutikinti” Müəssisəsi
“Büllur” Poliqrafiya Müəssisəsi
“Babək” İdman-Sağlamlıq Mərkəzi
Abşeron Su Kanalizasiya İstismar İdarəsi
Daha sonra Cəmiyyətin tabeçiliyindəki təşkilatların sayı 22-yə yüksəlmişdir. Belə ki,
“Göyçay Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti onun tabeçiliyinə verilmiş və “Əsaslı
Tikinti” İdarəsinin fəaliyyəti genişləndirilərək “Azərsu” SC-in nəzdində ayrıca təsərrüfat
subyektinə çevrilmişdir.
Cəmiyyətin tabeliyində olan müəssisələri ilə qarşılıqlı münasibətləri Azərbaycan
Respublikasının normativ hüquqi aktlarına, bu Nizamnaməyə, habelə müəssisələrin
Nizamnamə və Əsasnamələrinə, habelə cəmiyyətdaxili sənədlərə uyğun olaraq tənzimlənir.
“Azərsu” ASC-in tabeliyində olan 22 müəssisədən və təşkilatdan 15-i əsas fəaliyyətlə, yəni
istehlakçılara su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidməti ilə, aşağıda adları sadalanan
qalan 7-si isə qeyri-əsas fəaliyyətlə, yəni əsas fəaliyyət üzrə müəssisə və təşkilatlara müvafiq
xidmət göstərməklə məşğul olurlar.
Qeyri-əsas fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar
Avtonəqliyyat və Mexanizasiya Müəssisəsi -

Nəqliyyat xidməti

4

Bu məlumatlar Cəmiyyətin strukturunun 31.12.2010-cu il tarixinə olan vəziyyətini əks etdirir. 2011-ci ilin fevral
ayından etibarən “Azərsu” ASC-in strukturunda ciddi islahatlar aparılmağa başlanılmışdır və həmin proses bu
hesabatın dərc edilmə tarixində də davam etdirildiyindən yeni struktur barədə məlumatlar növbəti dövrün maliyyə
hesabatında öz əksini tapacaqdır.
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“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu İstehsalat-Texniki Komplektləşdirmə İdarəsi “Sutikinti” Müəssisəsi “Büllur” Poliqrafiya Müəssisəsi “Babək” İdman-Sağlamlıq Mərkəzi “Əsaslı Tikinti” İdarəsi -

Elmi-tədqiqat və layihələşdirmə işləri
Təchizat (mal-material)
Tikinti
Poliqrafiya xidməti
Bədən tərbiyəsi-idman
Tikinti

Cəmiyyətin tabeçiliyində olan 11 təşkilatın mühasibat uçotu “Azərsu” ASC-in aparatında
mərkəzləşdirilmişdir və vergi ödəyicisi kimi vahid VÖEN (9900001751) alınmışdır. Yəni,
Cəmiyyətin aparatı da daxil olmaqla aşağıdakı 12 təsərrüfat subyekti üzrə vergi öhdəliyi
mərkəzləşdirilmiş qaydada hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilir:
“Azərsu” ASC-in aparatı
Bakı Su Kəməri İstismar İdarəsi
Bakı Kanalizasiya Xidməti İdarəsi
Suölçmə Cihazlarının İstismarı Təsərrüfatı və Su Satışı Müəssisəsi
“Kür” Su Kəmərləri İstehsalat İstismar İdarəsi
“Ceyranbatan” Su Kəmərləri İstehsalat İstismar İdarəsi
Xaçmaz Su Kəmərləri İdarəsi
H.Z.Tağıyev adına Su Kəmərləri İdarəsi
Sanqaçal Su Kəmərləri İdarəsi
“Sumqayıt Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
Abşeron Su Kanalizasiya İstismar İdarəsi
Əsaslı Tikinti İdarəsi
“Azərsu” ASC-in tabeliyində olan aşağıdakı təşkilatlar hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alınaraq,
yerləşdikləri yer üzrə ərazi vergi idarələrində vergi ödəyicisi kimi uçota alınmış və onlara
müvafiq VÖEN-lər verilmişdir. Bu təşkilatların hər biri müstəqil balansa malikdir və onlarda
mühasibat uçotu müvafiq olaraq özlərinin mühasibatlıq şöbələrində ayrı-ayrılıqda aparılır.
Təsərrüfat subyektinin adı
“Birləşmiş Sukanal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
“Gəncə Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
“Şəki Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
“Göyçay Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
“Ağdaş Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti
Avtonəqliyyat və Mexanizasiya Müəssisəsi
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
İstehsalat-Texniki Komplektləşdirmə İdarəsi
“Sutikinti” Müəssisəsi
“Büllur” Poliqrafiya Müəssisəsi
“Babək” İdman-Sağlamlıq Mərkəzi
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VÖEN
9900072371
2300446411
3000118211
6000128161
3300108301
9900026271
9900008641
9900009561
9900008771
1700263061
1600200441
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“Azərsu” ASC-in 31.12.2010-cu il tarixində başa çatmış il üzrə
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları, onlara izahlı qeydlər və
uçot siyasətindən çıxarışlar Cəmiyyətin Maliyyə hesabatlarının
konsolidasiya şöbəsi tərəfindən hazırlanaraq 16.05.2011-ci il
tarixində dərc edilmişdir.

“Azərsu” ASC-in sədri

Q.C.Hüseynov

Bakı-2011
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