
Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Azәrbaycan Dәmir Yolları" QSC Hәkim - Sanitar Xidmәti

Bölmә/
maddә, 

№
Bölmә/Maddәlәrin adı

Uçot siyasәti 
vә izahlı 

qeydlәrin  №-
si

Hesabat dövrü 
üzrә

Әvvәlki dövr 
üzrә

1 2 3 4 5

 AKTİVLӘR       
1 Uzunmüddәtli aktivlәr 
10 Qeyri-maddi aktivlәr                23 990                  13 276   
11 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar           8 261 927             8 686 094   
12 İnvestisiya mülkiyyәti 
13 Bioloji aktivlәr                  1 242                    1 552   
14 Tәbii sәrvәtlәr
15 İştirak payı metodu ilә uçota alınmış investisiyalar
16 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri
17 Uzunmüddәtli debitor borcları
18 Sair uzunmüddәtli maliyyә aktivlәri
19 Sair uzunmüddәtli aktivlәr 
 CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR           8 287 159             8 700 922   
2 Qısamüddәtli aktivlәr
20 Ehtiyatlar           1 412 929             1 857 505   
21 Qısamüddәtli debitor borcları                  1 633                       526   
22 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri              154 302                  57 791   
23 Sair qısamüddәtli maliyyә aktivlәri                        -    
24 Sair qısamüddәtli aktivlәr                  2 823                  11 023   
 CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR           1 571 687             1 926 845   
 CӘMİ AKTİVLӘR           9 858 846           10 627 767   
 KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR       
3 Kapital       
30 Ödәnilmiş nominal(nizamnamә) kapital              888 958             1 398 858   
31 Emissiya gәliri
32 Geri alınmış kapital (sәhmlәr)
33 Kapital ehtiyatları           8 887 886             9 206 695   
34 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)                  3 698   
 CӘMİ KAPİTAL           9 780 542           10 605 553   
4 Uzunmüddәtli öhdәliklәr
40 Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr
41 Uzunmüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr
42 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
43 Uzunmüddәtli kreditor borcları
44 Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr
 CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR                        -                            -    
5 Qısamüddәtli öhdәliklәr

Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq 
Standartlarına vә Kommersiya 
Tәşkilatları üçün Milli Mühasibat 
Uçotu Standartlarına әsasәn 
mühasibat uçotunun aparılması 
Qaydaları”na 1 nömrәli әlavә.

“Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq

Standartlarına әsasәn mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 1 nömrәli әlavә.

Maliyyә vәziyyәti haqqında hesabat

31 dekabr 2019-cu il tarixә

Ölçü vahidi: manat

Mülkiyyәt növü: Dövlәt

Ünvan: Dilarә Әliyeva küç. 230 

Elektron poçt ünvanı: r.sultanova@ady.az

Sahә (fәaliyyәt növü): Sәhiyyә



50 Qısamüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr
51 Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr                        -                            -    
52 Vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr                60 005                  13 203   
53 Qısamüddәtli kreditor borcları                16 724                    9 011   
54 Sair qısamüddәtli öhdәliklәr                  1 574                          -    
 CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR                78 303                  22 214   
 CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR                78 303                  22 214   
 CӘMİ KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR           9 858 845           10 627 767   

Rәhbәr:

Baş mühasib:                                                           

 “___” ______________20 _______il

Adil Şükürov

Rәna Sultanova



Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Azәrbaycan Dәmir Yolları" QSC Hәkim - Sanitar Xidmәti

Bölmә 
(maddә) 
vә hesab 
№-si

Göstәricilәrin adı

Uçot 
siyasәti vә 

izahlı 
qeydlәrin 
№-si

Hesabat dövrü üzrә Әvvәlki dövr  üzrә

1 2 3 4 5

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri                  1 724 928                     720 988 

61 vә 73 Sair әmәliyyat gәlirlәri                  6 284 099                  4 568 511 

Bitmәmiş istehsalat vә hazır mәhsul 
ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilmiş vә 
kapitallaşdırılmış işlәr

İstifadә edilmiş material ehtiyatları                    (484 023)                    (129 314)

İşçi heyәti üzrә xәrclәr                 (5 943 062)                 (3 861 300)

Amortizasiya xәrclәri                 (1 107 227)                 (1 149 858)

Digәr әmәliyyat xәrclәri                 (1 239 725)                 (1 312 994)

73 vә 61 Sair әmәliyyat xәrclәri                    (765 009)                 (1 163 967)
O 

cümlәdәn
Xaricdәn maliyyәlәşdirilәn elmi-tәdqiqat işlәri 
üzrә xәrclәr
Xaricdәn maliyyәlәşdirilәn elmi-tәdqiqat işlәri 
üzrә xәrclәr istisna olmaqla sair әmәliyyat 
xәrclәri

62 vә 74
Fәaliyyәtin dayandırılmasından yaranan 
mәnfәәtlәr (zәrәrlәr)
Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri)

63 vә 75 Maliyyә mәnfәәti (zәrәri) 

64 vә 76 Fövqәladә mәnfәәt (zәrәr)

81
Asılı vә birgә müәssisәlәrin mәnfәәtlәrindә 
(zәrәrlәrindә) pay
Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt (zәrәr)                    (765 009)                 (1 163 967)

90 Mәnfәәt vergisi                      (63 702)                               -   
341 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr)                    (828 711)                 (1 163 967)

O cümlәdәn 
qeyri-nәzarәt payları üzrә xalis mәnfәәt (zәrәr)
әsas cәmiyyәtin sahiblәrinin mәnfәәti (zәrәri)
Digәr mәcmu gәlir 
Mәcmu gәlir (xalis mәnfәәtin (zәrәrin) vә digәr 
mәcmu gәlirin cәmi)

O cümlәdәn 

qeyri-nәzarәt payları üzrә xalis mәnfәәt (zәrәr)

әsas cәmiyyәtin sahiblәrinin mәnfәәti (zәrәri)

Sahә (fәaliyyәt növü): Sәhiyyә

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinin 
Kollegiyasının “08” iyun 2018-ci il tarixli “Q-05” nömrәli 
Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir. “Maliyyә Hesabatlarının 
Beynәlxalq Standartlarına әsasәn mühasibat uçotunun 
aparılması Qaydaları”na 2 nömrәli әlavә

Mәnfәәt vә ya zәrәr vә digәr mәcmu gәlir haqqında hesabat

 (xәrclәrin xarakteri üzrә)

 31 dekabr 2019 -cu il tarixә

“Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq

Standartlarına әsasәn mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 2 nömrәli әlavә.

Ölçü vahidi: manat

Mülkiyyәt növü: Dövlәt

Ünvan: Dilarә Әliyeva küç. 230 

Elektron poçt ünvanı: r.sultanova@ady.az



Uçot 
siyasәti vә 

izahlı 
qeydlәrin 
№-si

Hesabat dövrü üzrә Әvvәlki dövr üzrә

Bölmәnin/
maddәnin 

№-si

Hazır mәhsul vә bitmәmiş istehsal 
ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilmiş vә 
kapitallaşdırılmış işlәr

İstifadә edilmiş material ehtiyatları                    (484 023)                    (129 314)

Rәhbәr:

Baş mühasib:                                                        

 “___” ______________20 _______il

Rәna Sultanova

Xәrclәrin xüsusiyyәtlәri üzrә tәsnifat әsasında әmәliyyat 
xәrclәri haqqında                                    

MӘLUMAT

Adil Şükürov



Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Azәrbaycan Dәmir Yolları" QSC Hәkim - Sanitar Xidmәti

Yenidәn 
qiymәtlәndi
rilmә üzrә 

ehtiyat

Mәzәnnә 
fәrqlәri 

üzrә 
ehtiyat

Qanunverici
lik üzrә 
ehtiyat

Nizamnamә 
üzrә ehtiyat

Digәr ehtiyatlar

1 yanvar 2018-ci il tarixinә qalıq 16     1 398 858,00      9 169 567,00       10 568 425,00 

Uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya 
әhәmiyyәtli sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr

            5 303,00                5 303,00 

1 yanvar 2018-ci il tarixinә düzәlişlәrdәn 
sonra qalıq

16     1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -        9 174 870,00                           -         10 573 728,00 

Aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi                          -   

Mәzәnnә fәrqlәri                      -           -           -                  -                -                   -                   -                          -                             -                            -   

Mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabında 
tanınmamış gәlirlәr vә xәrclәr

                         -   

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) 16        (1 168 173,00)        (1 168 173,00)

Mülkiyyәtçilәrin kaptal qoyuluşları                          -   

Mülkiyyәtçilәr arasında kaptalın 
bölüşdürülmәsi (dividendlәr)

     1 200 000,00         1 200 000,00 

Geri alınmış kapital (sәhmlәr) üzrә 
әmәliyyatlar

                         -   

Kapitalın maddәlәr arasında 
köçürülmәsindәn әvvәl 31 dekabr 2018 
ci il tarixә qalıq

    1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -      10 374 870,00        (1 168 173,00)       10 605 555,00 

Kapitalın maddәlәr arasında köçürmәlәr     (1 168 173,00)         1 168 173,00                          -   

31 dekabr 2018 tarixә qalıq 16     1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -        9 206 697,00                           -         10 605 555,00 

Sahә (fәaliyyәt növü): Sәhiyyә

Mülkiyyәt növü: Dövlәt

Ünvan: Dilarә Әliyeva küç. 230 

Bölüşdürülmәmiş 
mәnfәәt 

(ödәnilmәmiş 
zәrәr)

Elektron poçt ünvanı: r.sultanova@ady.az

Ölçü vahidi: manat

Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat

31 dekabr 2019-cu il tarixә

“Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq 
Standartlarına әsasәn mühasibat 
uçotunun aparılması Qaydaları”na 
3 nömrәli әlavә.

“Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq

Standartlarına әsasәn mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 3 nömrәli әlavә.
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Kapital ehtiyatları



Yenidәn 
qiymәtlәndi
rilmә üzrә 

ehtiyat

Mәzәnnә 
fәrqlәri 

üzrә 
ehtiyat

Qanunverici
lik üzrә 
ehtiyat

Nizamnamә 
üzrә ehtiyat

Digәr ehtiyatlar

Bölüşdürülmәmiş 
mәnfәәt 

(ödәnilmәmiş 
zәrәr)
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Kapital ehtiyatları

2018 ci il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin 
cәmi

                         -   

1 yanvar 2019 tarixә qalıq     1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -        9 206 697,00                           -         10 605 555,00 

Uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya 
әhәmiyyәtli sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr

                         -   

1 yanvar 2019 tarixә düzәlişlәrdәn sonra 
qalıq

16     1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -        9 206 697,00                           -         10 605 555,00 

Aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi                          -   

Mәzәnnә fәrqlәri                          -   

Mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabında 
tanınmamış gәlirlәr vә xәrclәr

                         -   

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr)           (825 012,00)           (825 012,00)

Mülkiyyәtçilәrin kaptal qoyuluşları                          -   

Mülkiyyәtçilәr arasında kaptalın 
bölüşdürülmәsi (dividendlәr)

                         -   

Geri alınmış kapital (sәhmlәr) üzrә 
әmәliyyatlar

                         -   

Kapitalın maddәlәr arasında 
köçürülmәsindәn әvvәl 31 dekabr 2019ci 
il tarixә qalıq

16     1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -        9 206 697,00           (825 012,00)         9 780 543,00 

Kapitalın maddәlәr arasında köçürmәlәr        (825 012,00)            825 012,00                          -   

31 dekabr 2019 tarixә qalıq     1 398 858,00         -           -                  -                -                   -                   -        8 381 685,00                           -           9 780 543,00 

2018 ci il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin 
cәmi

                     -           -           -                  -                -                   -                   -          (825 012,00)            825 012,00                          -   

Baş mühasib:          

 “___” ______________20 _______il

Adil Şükürov

Rәna Sultanova

Rәhbәr:



Mühasibat uçotu subyektinin adı: "Azәrbaycan Dәmir Yolları" QSC Hәkim - Sanitar Xidmәti

Sahә (fәaliyyәt növü): Sәhiyyә

Mülkiyyәt növü: Dövlәt

Ünvan: Dilarә Әliyeva küç. 230 

Elektron poçt ünvanı: r.sultanova@ady.az

Ölçü vahidi: manat

Uçot siyasәti vә 
izahlı qeydlәrin 

№si

Hesabat dövrü 
üzrә

Әvvәlki dövr 
üzrә

1 2 3 4

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

Malların satışından vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn daxilolmalar             1 830 040               1 087 656   

Royaltilәr, yığımlar vә komisyon haqları üzrә daxilolmalar

Digәr gәlirlәrlәrdәn daxilolmalar             6 091 330               4 500 960   

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn cәmi daxilolmalar             7 921 370               5 588 616   

Mallar vә xidmәtlәrә görә xaricolmalar                390 111                  308 207   

İşçilәrin mükafatlandırılması ilә әlaqәdar ödәnişlәr             5 798 479               3 856 168   

Mәnfәәt vergisi ödәnişi üzrә xaricolmalar                  30 181                      5 850   

Digәr vergilәrә görә xaricolmalar                  41 978                    19 084   

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan faiz ödәnişlәri üzrә xaricolmalar

Digәr ödәnişlәrә görә xaricolmalar             1 564 110               1 405 934   

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn cәmi xaricolmalar             7 824 859               5 595 243   

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti                  96 511   -                 6 627   

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin hәrәkәtlәri 

Torpaq, tikili vә avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlәrin vә digәr uzunmüddәtli
aktivlәrin satışından әldә olunan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

Torpaq, tikili vә avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlәrin vә digәr uzunmüddәtli
aktivlәrin әldә edilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin xaricolmaları

digәr müәssisәlәrin pay vә ya borc alәtlәrinin vә birgә müәssisәdә iştirak
paylarının satılmasından yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları (pul
vәsaitlәrinin ekvivalentlәri kimi nәzәrә alınan vә sazişlәrin bağlanılması vә
ya ticarәt mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmuş alәtlәr üzrә pul vәsaitlәrinin
daxilolmaları istisna olmaqla);

digәr müәssisәlәrin pay vә ya borc alәtlәrinin vә birgә müәssisәdә iştirak
paylarının әldә edilmәsi üçün ödәnilәn pul vәsaitlәrinin xaricolmaları (pul
vәsaitlәrinin ekvivalentlәri kimi nәzәrә alınan vә sazişlәrin bağlanılması vә
ya ticarәt mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmuş alәtlәr üzrә pul vәsaitlәrinin
xaricolmaları istisna olmaqla);

digәr tәrәflәrә verilmiş borcların qaytarılmasından pul vәsaitlәrinin
daxilolmaları; 

1 2

digәr tәrәflәrә verilmiş borclara görә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları;

fyuçers, forvard, opsion vә svop müqavilәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin
daxilolmaları;

“Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq 
Standartlarına vә Kommersiya 
Tәşkilatları әsasәn mühasibat 
uçotunun aparılması Qaydaları”na 4 
nömrәli әlavә.

“Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq

Standartlarına әsasәn mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 4 nömrәli әlavә.

31 dekabr 2019-cu il tarixә

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat

(birbaşa metod)



fyuçers, forvard, opsion vә svop müqavilәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin
ödәnişlәri; 

İnvestisiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin fövqәladә daxilolmaları vә
xaricolmaları.

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti 

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

sәhmlәrin vә digәr kapital alәtlәrin buraxılması nәticәsindә yaranan pul 
vәsaitlәrinin daxilolmaları

müәssisәnin öz sәhmlәrinin әldә edilmәsi vә ya yenidәn alınması 
nәticәsindә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları

tәminatsiz istiqrazların, borc sәnәdlәrinin, veksellәrin, istiqraz vәrәqәlәrinin,
girov kağızlarının buraxılmasından vә digәr qısamüddәtli vә uzunmüddәtli
borcların alınmasına görә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları;

borc şәklindә alınmış mәblәğlәrin geri qaytarılmasına görә pul vәsaitlәrinin 
xaricolmaları

mәqsәdli maliyyәlәşdirmә şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları

mәqsәdli maliyyәlәşdirmә şәklindә alınmış mәblәğlәrin geri qaytarılmasına 
görә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları

maliyyә icarәsi müqavilәlәrinin şәrtlәrinә әsasәn әsas mәblәğlәr üzrә pul 
vәsaitlәrinin xaricolmaları

dividendlәr vә  buna oxşar digәr ödәmәlәr şәklindә pul vәsaitlәrinin 
xaricolmaları

faizlәr şәklindә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtlәr ilә әlaqәdar  pul vәsaitlәrinin  fövqәladә 
daxilolmaları vә xaricolmaları

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis 
hәrәkәti  

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması)                    96 511                    (6 627)

bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin 
ilin әvvәlinә olan mәblәği

                 57 791                    64 418   

il әrzindә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması)                  96 511   -                 6 627   

xarici valyutaların mәzәnnәlәrinin dәyişmәsinin tәsiri

bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin 
ilin sonuna olan qalığı

               154 302                    57 791   

“_____”   _____________20 _____ ci il

Rәhbәr:                                                           Adil Şükürov

Baş mühasib:                                                  Rәna Sultanova                                        

Qeyd: Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәrinin istifadәsini tәlәb etmәyәn investisiya vә maliyyәlәşdirmә üzrә әmәliyyatlar pul vәsaitlәrinin 
hәrәkәti haqqında hesabatlara daxil edilmir. Belә әmәliyyatlar digәr maliyyә hesabatlarında investisiya fәaliyyәti vә maliyyәlәşdirmә üzrә 
fәaliyyәt haqqında bütün münasib informasiyanın tәqdim edilmәsini tәmin edәn şәkildә açıqlanmalıdır.

Pul vәsaitlәrinin vә onların  ekvivalentlәrinin hәrәkәti 
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