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"Azarbaycan Damir Yollan" Qapah Sehmdar Cemiyyetinin Sahmdarlan ve Rehberliyina:

$erti Ray

Biz "Azarbaycan Demir Yollan" Qapah Sehmdar Cemiyyeti ("ADY" ve "Cemiyyet") ve onun tdreme
miiessiselerinin (birlikde "Qrup") 31 dekabr 2019-cu il tarixins teqdim edilen konsolide edilrnig maliyya
vsziyysti haqqrnda hesabafi ve hemin tarixe ba$a gatan il iizre konsolide edilmiq menfest ve ya zerer ve
digar mecmu gelirler haqqrnda hesabatr, konsolide edilmiq kapitalda deyigiklikler haqqrnda hesabafi va
konsolide edilmig pul vasaitlerinin haraketi haqqrnda hesabatrndan, elece de esas ugot prinsiplsrinin ve diger
izahedici qeydlerin xiilasesinden ibaret olan maliyya hesabatlannrn auditini apardrq.

Bizim frkrimizce, hesabatrmzm $erti rey iigiin esas hissesinde tesvir edilan meselelerin tesirleri istisna
olmaql4 elave edilen maliyye hesabatlan 3l dekabr 2019-cu il tarixine Qrupun malilye vsziyyetini ve
hamin tarixde baqa gatan il iizra maliyye neticelerini va pul vesaitlerinin heraketini Maliyye Hesabatlannrn
Beynelxalq Standartlanna ('MHBS) uylun olaraq biitiin ehemiyyetli aspektler baxrmrndan diizgiin eks
etdirir.

$arti Ray ii7fin Osas

Biz Qrupun auditoru kimi hesabat tarixinden sonra teyin edilmigik ve buna gdrs de 3 1 dekabr 2019-cu il
tarixina mal-material ehtiyatlanmn fiziki inventarizasiyasrm miigahida ede bilmedik. Biz diger audit
prosedurlannt tetbiq etmekle 31 dekabr 2019-cu il ve 31 dekabr 2018-ci il tarixlerine konsolida edilmiq
maliyye veziyyati haqqrnda hesabatda miivafiq olaraq, 82,360 min AZN ve 69,281 min AZN mablellerinds
g<isterilmig mal-material ehtiyatlarrnrn kemiyyetine dair eminlik elda ede bilmedik. Mal-material
ehtiyatlarrnrn qaltqlan maliyye neticalari vs pul vesaitlerinin hereketinin miielyen edilmesi prosesinin bir
hissesi oldulu iigiin biz konsolide edilmiq macmu gelirler haqqrnda hesabatda, kapitalda deyiqiklikler
haqqrnda hesabatda va pul vesaitlsrinin hereketi haqqrnda hesabatda har hansr diizeliglerin zeruri olub-
olmadrfrIr miieyyen ede bilmedik.

Konsolido edilmiq maliyye hesabatlan iizre i7 sayh Qeydde tesvir edildiyi kimi,3l dekabr 2019-cu il
tarixina Qrup, Credit Suisse AG ile imzalanmrg borc miiqavilelerinde nozarda tutulmu; miielyen miiqavila
qertlerine emel etmomi$dir.

Bu gsrtlarin pozulmasr borcverenler terefinden verilmig vesaitlerin erken geriye gdtiiriilmesi ile naticelene
biler va bu sebabden, bu kreditler cari dhdelikler olaraq tesnif edilmelidir. Qrupun yuxanda qeyd edilmip
mtqavilelerde miieyyanlegdirilrniq qertlari poznasma baxmayaraq, Qrupun rehberliyinin selahityetli
niimayandelerinin toqdimatlna gdre vesaitlerin erken geri gdtiirtilrnesi riski azdrr ve bu borc vesaitlarinin
cari dhdeliklere deyil, miiqavilede gtisterilen ddanig qrafiklerine uypun olaraq tesnif edilmesi daha
meqsedeuyfundur. Biz rehberliyin bu teqdimatlarr ile balh yeterli ve miivafiq audit siibutlan elde etrnak
iqtidannda olmadrq va neticede, bu borc vesaitlerinin cari va uzunmi.iddstli kateqoriyalar iizre tesnifatlannm
uypunluguna dair eminlik slde eda bilmedik.
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5 Riz orrrriti Erprnar--r^ A,,,{;+ e+^-.r^*r^-.I t Biz aud.iti.Beynelxalq Audit Standartlanna C'BAS) uygun olaraq apardrq. Bizim hemin standanlar tizra
l-, iihdaliklerlrniz hesabattmrzrn malilye hesabatlannrn auditi ilzre auditorun mssuliyyeti bcilmasinda tasvir

I edilmigdir Miihasibler iigi.in Beynalxalq Etika Standarlarr gurasmn "Pegekar Miihasiblarin Etita
I I Macsllesi"ne ("MBES$ Mecellssi") uylun olaraq biz Qrupdan miisteqilik ve biz MBESg Mecellasina

l_ uyqYn olTaq etika ile balh diger <ihdsliklerimizi yerine yetirmi$ik. Bii hesab edirik ki, elde etdiyimiz

- | 
auditor siibutu gerti reyin bildirilmesi iigi.in yeterli ve milvafiq osasr tomiir edir.

1 
: 

Maftrya Hesabatlartna gara Rahba iyin va idanelma Salahiyyarlari verilmg gaxslarin Masulilyati

-l. I Reh,berlik, konsolide edilmig maliyye hesabatlannm MHBS-o uylun olaraq hazrrlanmasrna va diizgiin
I teqdim 

-edilmasins 
ve rehberliyin fikrince, saxtakarhq ve ya xetaiar naticesinda ehamiyyetli tetsinJrin

- | olmadlgl maliyye hesabatlanntn hazrrlarunasrna imkan veren zeruri daxili nezaret sisteminin tagkiline gors
I masuliyyet dagryrr.

| 
: Konsolida edilmig maliyya hesabatlannr hazrlanrnasr zamanr, rehborlik erupu le$v etmek ve ya iqiniL r dayandrrmaq. nilyetinds olmadrlr yaxud bunu etrnekden bagqa miinasib altemativ olmadrgr halda, r;hbe;lik
| 9rylun fasilesiz faaliyyat 

_gdstermek qabiliyyetinin qiymetlendirilmesina, miivafiq 
-hallarda 

fasilesiz
I -: tealilyete aid. olan rnesalsler haqqrnda melumatlann agrqlanmasma ve miihasibat ugotunun fasilasiz
l__ teatiyyet prinsipinin istifade edilmesine gdre mesulilyat daqryr.

I

I -l Idaraetme salahiyyetlsri verilmiq pexsler Qrupun maliyye hesabatlarr prosesine nezaret etmek iigiin
l- , 

masull)o/el oallylr'

I

I ] Maliyya Hesabatlanntn Auditina gbn Aaditorun Masuliyyati
I
-l Bizim maqsedimiz, iimumilyetls, maliyye hesabatlarrnda frrrldaqgrhq ve ya sehv neticesinde ehemiyyetli
. ] tehrillarin olmamasrna kifayet qeder eminlik elde etrnek ve reyimizin daxil edildiyi auditor hesatatrnr

I l"cdim 
etmekdir. Kifayet qader aminlik eminliyin ytiksek derecesini ifade edir, lakin BAS-a uygun olaraq

- | lpT]ltt$_ audit neticesinde mdvcud olan biitiin tehriflerin iize grxarrlmasrna zemanet vermir. Tshrifler
. _j tlntdaq9rhq.Y.t {u ."!y neticesinda emele gale biler ve ferdi ve ya mecmu halda gdtiirmekle hazrrkr

| - konsolids edilmig malilye hesabatlarrnm esasrnda istifadegilerin qebul edaceyi iqtis=adi qerarlara tesirL, gostermelerini ehtimal etmsye esas olacasr halda ahsmiyyetli hesab olunur.
I

| -- BAS-a. uylun, olaraq apanlmtq auditin bir hissasi olaraq biz audit zamanr pegekar miihakime ve peqekar
l-- , spektisizm tetbiq edirik. Biz hemginin:

| -' o Konsolide edilmig malilye hesabatlannda frnldaqgrlq ve ya sehv nsticesinde ehemiyyetli
L, tehriflerin olmasr risklerini miielyon edir ve qiymetlendirir, hemin risklare cavab olaraq'audit

I trosedurlannt 
layiheleqdirir ve heyata kegirir, elece de reyimiz tigi.in esas yaratmaq meqsedile

I I kitaYet ve miinasib olan audit siibutunu elde edirik. Frrrldaqgrhq neticesinds yaranmrq shemiyyetli
L tahriflerin aqkar edilmemesi riski sehvler neticesinde y---rg ehemiyyetli tehriflsrin aikar

- | edilmamssi riskinden yiiksekdir. Qiinki finldaqgrhla gizli sdzlegme, saxtakarlq, bilarekden sehv

I J buraxma, yanltq tsqdimat ve ya daxili nszaret qaydalanna emel olunmamasr daxil ola bilsr.
I

-l ' Miielyen $eraitde mtinasib olan audit prosedurlanmn iqlenib hazrrlanmasr meqsedile audite aid
, J olan daxili nazaret.elementlari haqqrnda anlayrq alde edir, lakin bu zaman erupun daxili nszaret
I sisteminin samsraliliyi haqqrnda rsy bildirmek msqsedini giidmiiriik.
Ll

I o Rehbadik terefinden istifade edilmig ugot prinsiplsrinin miinasibliyini, ugot texminlerinin ve

I alaqali agrqlamalann asashh$rnr qiymetlendiririk.

-r I ' th.b:ttjt terfindsn miihasibat ugotunun daim fealilyetde olan miiessisa konsepsiyasmm- tatbiqinin miinasibliyi ve elda edilmi$ audit siibutlanna asaslanaraq erupun daim fealiyyetde olan-l
-]



g

mtiessise kimi fealiyyetine davam etrnesi ile ball ehemiyystli giibhe doluran hadise va ya
geraitlerle elaqedar miihiim qeyri-mtelyenliyin olub-olmamasr haqqrnda nstice grxannq. Miihiim
qeyri-miiayyenliyin miivcud oldulu qenaatine geldiyimiz halda, biz auditor hesabatrmzda ferdi
maliyys hesabatlanndakr slaqeli agrqlamalara diqqeti ydnelfineliyik ve ya, eger bu ciir agrqlamalar
qeyri-miinasib olarsa, reyimize diizalig etnaliyik. Lakin gelecsk hadise ve ya geraitler Qrupun
daim faaliyyatda olan miiessise kimi fealiyyetine davam etrnsr4esine getirib grxara biler.

o Melumatlann agrqlanmasr da daxil olmaqla malilya hesabatlannrn iimumi teqdimatl, stnrktunr vs
mezrnunrl elaca da maliyye hesabatlanrun mi.ivafiq emaliyyat va hadiselari diizgiin teqdim edib-
etnediyini qiymetlendiririk.

Biz diger meselelarla yanagr, auditin planlagrnlmrg ehate dairesi, vaxtr ve ehomiyyetli audit neticeleri, o
ciimlsden audit zamam daxili nezaretde hsr hansr shemiyyetli gatrqmazhqlan tsrsfimizdsn miioyysn olundu$u
halda Qrupun idare edilmesina cavabdeh olan gexslerin nezerins gatdmnq.

31 avqust 2020-ci il
Bak, Azerbaycan Respublikasr

tl



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT   

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNƏ  

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

  

L  

31 dekabr 

2019-cu il 

31 dekabr 

2018-ci il 

(Yenidən 

təqdim 

olunmuş) 

1 yanvar 

2018-ci il 

(Yenidən 

təqdim 

olunmuş) 

AKTİVLƏR     
Uzunmüddətli aktivlər:     

Əmlak, tikili və avadanlıqlar  4,127,678 3,490,630 3,119,835  
Qeyri-maddi aktivlər  1,345 357 393  

Təxirə salınmış vergi aktivi  1,697 1,159 1,704  
Əmlak, tikili və avadanlıqlar üzrə avans ödənişləri  425,877 429,723 277,660  

     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər  4,556,597 3,921,869 3,399,592 

     
Cari aktivlər:     
Mal-material ehtiyatları  82,360 69,281 81,176  

Kreditlər üzrə debitor borcları  -    24,676 49,352  
Ticarət və digər debitor borcları   43,426 66,829 61,973  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  77,036 44,375 49,388  

Digər cari aktivlər  97,412 126,826 116,090  

     
Cəmi cari aktivlər  300,234 331,987 357,979 

     
CƏMİ AKTİVLƏR  4,856,831 4,253,856 3,757,571 

     
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL     

     
ÖHDƏLİKLƏR:     

Uzunmüddətli öhdəliklər:     
Borc alınmış vəsaitlər  2,513,436 2,482,525  2,326,266  

Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklər  18,568 22,477  43,710  

Digər uzunmüddətli öhdəliklər  17,397 18,330 20,119 
     

     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  2,549,401 2,523,332 2,390,095 

     
Cari öhdəliklər:     
Ticarət və digər kreditor borcları  93,702 143,447  153,808  

Borc alınmış vəsaitlər  204,023 241,655  222,499  
Mənfəət vergisindən başqa ödəniləcək digər vergilər  5,074 1,600  8,188  

Mənfəət vergisi öhdəliyi  4,286 298  30  
Maliyyə lizinqi üzrə öhdəliklər  4,128 7,022  14,804  

Alınmış avanslar  105,725 107,610  101,852  

Əmək haqqı öhdəlikləri  9,995 9,614  8,788  
Digər cari öhdəliklər  2,582 2,915  664  

     
Cəmi cari öhdəliklər 

  

 429,515 514,161 510,633 

     
Cəmi öhdəliklər  2,978,916 3,037,493 2,900,728 

 

 

 

 

 

 

  

 



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT   

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNƏ 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

  

31 dekabr 

2019-cu il 

31 dekabr 

2018-ci il 

(Yenidən 

təqdim 

olunmuş) 

1 yanvar 

2018-ci il 

(Yenidən 

təqdim 

olunmuş) 
     
KAPİTAL:     

Nizamnamə kapitalı  806,062 806,062 806,062 
Dövlət investisiyaları  2,792,824 1,905,458 1,174,509 

Məcmu məzənnə fərqləri  (10,252) (12,856) (13,281) 

Digər ehtiyatlar  (16,026) (16,026) (16,026) 
Yığılmış zərər  (1,696,289) (1,467,416) (1,095,104) 

     
Qrupun səhmdarlarına aid olan kapital  1,876,319 1,215,222 856,160 
     
Qeyri-nəzarət payı  1,596 1,141 683 

     
Cəmi kapital  1,877,915 1,216,363 856,843 

     
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL  4,856,831 4,253,856 3,757,571 

 

 

 

Rəhbərlik tərəfindən: 

 

 

 

 Cavid Qurbanov 
 Sədr 

 Fuad Səfərov 
Maliyyə və iqtisadiyyat idarəsinin rəisi 

   

 

31 avqust 2020-ci il 31 avqust 2020-ci il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA 
HESABAT  

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ  

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

  

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

31 dekabr 2018-ci 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

    

Yük daşınması üzrə gəlirlər  313,221 278,833 

Tikinti işləri üzrə gəlirlər  22,458 66,107 

Sərnişin daşımaları üzrə gəlirlər   21,050 18,451 

Digər gəlirlər  49,310 42,642 

    

Cəmi gəlirlər  406,039 406,033 

    

Əməliyyat xərcləri    

Köhnəlmə və amortizasiya  (125,751) (191,053) 

Əmək haqları, məvaciblər və müvafiq ayırmalar   (110,453) (97,783) 

Materiallar, təmir və texniki xidmətlər   (25,112) (15,258) 

Elektrik enerjisi xərcləri  (20,596) (20,214) 

Tikinti xərcləri  (32,161) (65,167) 

Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər  (32,460) (35,121) 

Nəqliyyat xərcləri  (74,077) (50,245) 

Yanacaq xərcləri  (7,866) (8,744) 

Yataq dəstlərinin yuyulma xərcləri  (837) (671) 

İcarə xərcləri  (2,114) (2,600) 

Bank komissiyası  (1,577) (1,878) 

Digər əməliyyat xərcləri  (26,500) (28,289) 

    

Cəmi əməliyyat xərcləri  (459,504) (517,023) 

    

Digər gəlirlər/(xərclər)    

Ümidsiz borclar üzrə ehtiyat xərci  (299) (4,827) 

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis gəlir  28,801 53,931 

Əmlak, tikili və avadanlıqların  qiymətdəndüşməsi üzrə 

zərər  (95,609) (211,713) 

Mal-material ehtiyatları üzrə zərər  (5,552) (9,132) 

Əmlak, tikili və avadanlıqların silinməsi üzrə zərər  (20,001) (6,670) 

Maliyyə xərcləri   (53,082) (49,585) 

Digər (xərclər)/gəlirlər, xalis  (25,428) (31,275) 

    

Mənfəət vergisindən əvvəl zərər  (224,635) (370,261) 

    

Mənfəət vergisi üzrə xərc  (3,783) (1,593) 

    

İl üzrə zərər  (228,418) (371,854) 

    

Növbəti dövr üçün gəlir və ya zərər üzrə yenidən 

təsnifləşdiriləcək digər məcmu zərər - Xarici valyutada 

aparılan əməliyyatlar üzrə məzənnə fərqləri 

 

2,604 425 

    

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU ZƏRƏR  (225,814) (371,429) 

 



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA 
HESABAT  

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

 

Qeydlər 

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

31 dekabr 2018-ci 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

    

Aid olduğu hissə:    

Qrupun səhmdarları  (228,873) (372,312) 

Qeyri-nəzarət payı  455   458   

    

İL ÜZRƏ ZƏRƏR  (228,418) (371,854) 

    

Aid olduğu hissə:    

Qrupun səhmdarları  (226,269) (371,887) 

Qeyri-nəzarət payı  455   458 

    

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU ZƏRƏR  (225,814) (371,429) 

 

 

Rəhbərlik tərəfindən: 

 

 

 

 Cavid Qurbanov 
 Sədr 

 Fuad Səfərov 
Maliyyə və iqtisadiyyat idarəsinin rəisi 

   

 

31 avqust 2020-ci il 31 avqust 2020-ci il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 

 

 



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT   

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ  

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

 

Nizamnamə 

kapitalı 

Dövlət 

investisiyaları Yığılmış zərər 

Məcmu 

məzənnə 

fərqləri 

Digər 

ehtiyatlar 

Qeyri-nəzarət 

payı Cəmi kapital 

        

31 dekabr 2017-ci il, əvvəl təqdim olunmuş 806,062 1,174,509 (1,103,384) (13,281) (16,026) 8,963 856,843 

        

Yenidən təqdim edilmənin təsiri - - 8,280 - - (8,280) - 

        

1 yanvar 2018-ci il (Yenidən təqdim olunmuş) 806,062 1,174,509 (1,095,104) (13,281) (16,026) 683 856,843 

        

İl üzrə dövlət investisiyaları  -    730,949  -     -     -     -    730,949 

İl üzrə cəmi məcmu (zərər)/gəlir  -     -    (372,312)  425   -    458 (371,429) 

        

31 dekabr 2018-ci il (Yenidən təqdim olunmuş)  806,062  1,905,458 (1,467,416) (12,856)  (16,026) 1,141 1,216,363 

        

İl üzrə dövlət investisiyaları - 887,366 - - - - 887,366 

İl üzrə cəmi məcmu (zərər)/gəlir - - (228,873) 2,604 - 455 (225,814) 

        

31 dekabr 2019-cu il 806,062 2,792,824 (1,696,289) (10,252) (16,026) 1,596 1,877,915 

 

 

Rəhbərlik tərəfindən: 

 

 

 

 Cavid Qurbanov 
 Sədr 

 Fuad Səfərov 
Maliyyə və iqtisadiyyat idarəsinin rəisi 

   

 

31 avqust 2020-ci il 31 avqust 2020-ci il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 

 
 

 



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT  

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ  

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

 

 

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

31 dekabr 2018-ci 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

    
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL 

VƏSAİTLƏRİ:    

Mənfəət vergisindən əvvəl zərər  (224,635) (370,038) 
Qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər:    

Köhnəlmə və amortizasiya  125,751 191,053 
Əmlak, tikili və avadanlıqların köhnəlməsi  üzrə zərər  95,609 211,713 

Maliyyə xərcləri  53,082 49,585 
Ümidsiz borclar üzrə ehtiyat xərci  299 4,827 

Zədəli və köhnə mal-material  üzrə ehtiyatlarda dəyişiklik  5,552 9,132 

Tikinti müqavilələri üzrə zərər üçün yaradılmış ehtiyatda 

dəyişiklik  (933) (1,789) 

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə zərər  (28,801) (61,870) 
Digər qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər  29,099 22,235 

Əmlak, tikili və avadanlıqların silinməsi üzrə zərər  20,001 6,670 

    
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl 

əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri  75,024 61,518 

    

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklər    

    

Əməliyyat aktivlərində (artma)/azalma:    

Mal-material ehtiyatlarında dəyişiklik  (18,631) 2,763 

Ticarət və digər debitor borclarında dəyişiklik  16,443 (24,657) 

Digər cari aktivlərdə dəyişiklik  9,805 (11,523) 

Əməliyyat öhdəliklərində artma/(azalma):    

Ticarət və digər kreditor borclarında dəyişiklik  (47,141) (10,361) 

Alınmış avanslarda dəyişiklik  (1,885) 5,758 

Mənfəət vergisindən başqa ödəniləcək digər vergilərdə 

dəyişiklik   3,474 (6,588) 

Əməkhaqqı öhdəliklərində dəyişiklik  381 826 

Digər cari öhdəliklərdə dəyişiklik  (331) 2,251 

    

Ödənilmiş gəlir vergisi  (406) (780) 

    

    

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri  36,733 19,207 

    

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN 

PUL VƏSAİTLƏRİ:  
 

 

Əmlak, tikili və avadanlıqların alınması   (660,466) (694,641) 
Qeyri-maddi aktivlərin alınması  (1,089) (77) 

    

İnvestisiya fəaliyyətinə yönələn xalis pul vəsaitləri  (661,555) (694,718) 
 

 

  



“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
  
KONSOLİDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT  

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ  

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

  

31 dekabr 2019-cu 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

31 dekabr 2018-ci 

il tarixində başa 

çatan il üzrə 

    
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL 

VƏSAİTLƏRİ:    

Borc vəsaitlərinin alınmasından daxilolmalar   212,869 437,772 
Borc vəsaitlərinin geri ödənilməsi  (265,723) (368,799) 

Maliyyə icarələrinin geri ödənilməsi  (6,722) (24,813) 

Dövlət investisiyalarından daxil olan vəsaitlər  731,561 642,775 
Məhdudlaşdırılmış pul hesablarında dəyişikliklər  19,609 15,762 

Ödənilmiş faizlər  (32,980) (34,841) 
    

    
Maliyyə fəaliyyətinə daxil olan  xalis pul vəsaitləri  658,614 667,856 

    

Məzənnə fərqlərinin pul və pul vəsaitlərinə təsiri  (1,131) 2,642 

    

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN 

EKVİVALENTLƏRİNDƏ XALİS 

ARTMA/(AZALMA)  32,661 (5,013) 

    

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN 

EKVİVALENTLƏRİ, ilin əvvəlinə   44,375 49,388 

    

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN 

EKVİVALENTLƏRİ, ilin sonuna  77,036 44,375 

 

 

Nağdsız əməliyyatlar  

 

31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il ərzində nağdsız əməliyyatlara Azərbaycan Respublikası hökuməti 

və digər fond təminatçıları tərəfindən kredit müqavilələri üzrə üçüncü şəxslərə 155,805 min AZN məbləğində 

birbaşa ödənişlər daxildir (2018: əmlak, tikili və avadanlıqların alınması üçün Azərbaycan Respublikası 

hökuməti və digər fond təminatçısı tərəfindən kredit müqavilələri üzrə üçüncü şəxslərə birbaşa ödəniş yolu ilə 

231,484 min AZN). 
 

 

Rəhbərlik tərəfindən: 

 

 

 

 Cavid Qurbanov 
 Sədr 

 Fuad Səfərov 
Maliyyə və iqtisadiyyat idarəsinin rəisi 

   

  

31 avqust 2020-ci il 31 avqust 2020-ci il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
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