
“Kütlәvi çıxarış”
kampaniyası Lәnkәran
rayonunda eyni gündә

şәhәr vә kәnd sakinlәrini
qeydiyyat xidmәtlәri ilә

tәmin etdi

Ä2

2018-ci il dekabr  ayının
25 -dә keçirilәcәk  pul

hәrracında sәhmlәri satışa
çıxarılacaq sәhmdar

cәmiyyәtlәri haqqında
mәlumat

Ä3

Торпаг мцсабигяляринин вя
щярраъларынын кечирилмяси

щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя 

щярраълары декабр айынын
27-дя кечириляъякдир.

Ä4

25 dekabr 2018-ci il

tarixindә saat 15.00-da

tәkrar hәrraca çıxarılacaq

dövlәt nәfinә müsadirә

edilmiş әmlakların siyahısı

Ä5

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin
sədri Salyanda
vətəndaş qəbulu
keçirib

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Belarus
Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun təkbətək görüşü 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Aşqabadda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Noyabrın 19-da Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Әliyevin Belarus Respublikasının
Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilә tәkbәtәk
görüşü olub.

Dövlәt başçıları görüşdә çıxış ediblәr.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevi salamla -

yan Belarus Prezidenti Aleksandr LUKA ŞEN KO
dedi:

- Әziz İlham Heydәr oğlu, Belarus Sizi göz lә -
yir di. Rәsmi sәfәr barәdә mәlumat çox idi. Bil di -
yi niz kimi, bunun üçün müxtәlif sәbәblәr vardı.
Bә zәn feyk xәbәrlәr dә olurdu. Hәrçәnd, bu da bir
nә ti cәdir. Hәtta hәqiqәtә uyğun olmayan müәyyәn
mәn fi informasiya da bәzәn müsbәt nәticә verir.
Buna görә dә Sizin sәfәrinizә sәmimi maraq vardı.
Biz bunu çoxdan gözlәyirdik. Azәrbaycan haq qın -
da çox danışırdılar. Dediyim kimi, bunun
sәbәblәri çox idi. Sәbәblәr әsasәn xoşniyyәtli idi.
Belaruslar Azәr baycanı bizә çox dost olan, bizim
yaxşı mü na si bәt bәslәdiyimiz qardaş respublika
kimi qәbul edir lәr. Bu, hәm Prezidentlәr arasında,
hәm hö ku mәt lәrarası komissiyada, hәm dә ticari-
iqtisadi sa hә dә münasibәtlәrә aiddir. Bunu demәk
kifayәtdir ki, tәkcә son bir ildә Belarus ilә
Azәrbaycan ara sın da ticarәtin hәcmi tәqribәn 3,5
dәfә artıb.

Bir daha tәsdiqlәmәk vә Sizi әmin etmәk is tә -
yi rәm ki, bizim münasibәtlәrimizdә heç vaxt qa pa -
lı mövzu olmayacaq. Biz bir dövlәtdә yaşamışıq.
Sizinlә çox yaxın insanlarıq. Kiminsә bunu istәyib-
istәmәmәsindәn asılı olmayaraq, bizim köklәrimiz
sovet dövrünә vә bәlkә daha uzağa gedib çıxır –
10-15 nәsil bundan әvvәlki hәmvәtәnlәrimiz Sizin
hәm vәtәnlәrinizlә yaxşı münasibәtdә olublar. Siz
ta rix çi kimi bunu yaxşı bilirsiniz. Buna görә dә
Sizi Belarus torpağında salamlayırıq. Bizә tez-tez
gә lin. Hava bugünkü kimi olmayanda gәlin. Hәr -
çәnd, bunun da bir lәzzәti var - xüsusәn Bakının
qu ru külәyindәn sonra. Düşünürәm ki, qışqabağı
Minsk dә olmaq vә ona tamaşa etmәk Sizin üçün
fay dalı olacaq. Onun öz gözәlliyi var. Әn azı onu
gör mәk lazımdır. Buna görә şadam ki, Siz bizә tәş -
rif gәtirmisiniz. Danışmağa mövzu var. Bizim bü -
tün sahәlәrdә - hәm ticari-iqtisadi, hәm diplomatik,
hәm siyasi münasibәtlәrimiz yaxşıdır, hәrbi sahәdә
yax şı münasibәtlәrimiz var. Lakin mövcud mü na -
si bәt lәri daha da genişlәndirmәk mümkündür,
buna çalışmaq lazımdır. Buna görә әminәm ki, Si -
zin Belarusa bugünkü sәfәriniz perspektivdә bizim
münasibәtlәrimizin möhkәmlәnmәsi yolunda yeni
addım olacaq.

X X X
Azәrbaycan Prezidenti İlham ӘLİYEV dedi:
- Sağ olun, әziz Aleksandr Qriqoryeviç. İlk

növ bәdә, dәvәt üçün Sizә tәşәkkür edirәm. Ye ni -
dәn qardaş Belarus torpağında olmağıma çox şa -
dam. Bildiyiniz kimi, bu, Sizin ölkәnizә mәnim ilk
sә fәrim deyil. Mәn Belarusda tez-tez oluram, Siz
dә Azәrbaycana tez-tez rәsmi sәfәrlәr edirsiniz.
Bu, bizim yaxşı münasibәtlәrimizin, mәhz öl kә lә -
ri miz arasında çox yaxın dostluq әlaqәlәrinin gös -
tә ricisidir. Bu әlaqәlәrin çox mühüm tarixi aspekti
var. Xalqlarımız onilliklәr boyu bir-biri ilә fәal ün -

siy yәtdә olub, әmәkdaşlıq ediblәr, müstәqillik döv -
ründә isә bu әmәkdaşlıq, әlbәttә ki, tamamilә yeni
sәviyyәyә çatıb.

Bu gün Azәrbaycanda Belarus haqqında da -
nışanda, ikitәrәfli münasibәtlәrimizlә bağlı mü әy -
yәn hadisәlәri yada salanda bizim cә miy yәt dә hә -
mi şә çox müsbәt hisslәr yaranır. Vacib olan odur
ki, bizim dostluq әlaqәlәrimiz ölkәlәrimizin cә -
miy  yәtlәri tәrәfindәn dә çox müsbәt qәbul edilir.
Bi lirәm ki, Belarusda da Azәrbaycana çox xoş

mü na si bәt bәslәyirlәr, Azәrbaycanda isә Belarusu
hә qi qәtәn qardaş ölkә vә nәinki keçmiş SSRİ mә -
ka nın  da, hәm dә dünyada Azәrbaycanın әn yaxın
tә rәf  daşlarından biri hesab edirlәr. Bunun sәbәb -
lәri çox  dur, o cümlәdәn Sizinlә şәxsi mü na si bәt lә -
ri miz. İnsanlar bütün bunları - bizim mәsәlәlәri
necә hәll etmәyimizi, qarşıya qoyulmuş hәdәfә
doğru ne cә getmәyimizi görür vә qiymәt lәn -
dirirlәr. Son il lәr bizim münasibәtlәrimizin
fәallaşması, Sizinlә ra zılaşdırdığımız mәsәlәlәrin

hәlli dövrüdür. Mü na si bәtlәrimiz mәhz onunla
fәrqlәnir ki, biz ra zı lı ğa gәldiyimiz bütün
mәsәlәlәri yerinә yetiririk. Biz bütün beynәlxalq
qurumlarda bir-birimizi dәs tәk lә yi rik, әmәkdaşlıq
edirik, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, ti cari-iqtisadi
әlaqәlәrimiz möhkәmlәnir. Sәnaye ko operasiyası
çox fәal inkişaf edir. Hәrbi-texniki, mә dәniyyәt,
tәhsil sahәlәrindә әmәkdaşlığın da yax şı tarixi var.
Yәni, biz bütün istiqamәtlәrdә müs bәt, yaxşı
әhval-ruhiyyә, konkret nәticәlәr gö rü rük vә

әlbәttә, әminәm ki, mәnim budәfәki sә fә rim hәm
görülmüş işlәri müzakirә vә tәhlil etmәk, onlara
müәyyәn yekun vurmaq, hәm dә gәlәcәk
әmәkdaşlıq, yaxınlaşma yollarını müәyyәn etmәk
üçün bir imkandır. Әminәm ki, bu gün biz bu
istiqamәtdә mühüm qәrarlar qәbul edәcәyik.

Fürsәtdәn istifadә edib Sizi özünüz üçün
münasib vaxtda Azәrbaycana növbәti rәsmi sәfәrә
dәvәt etmәk istәrdim. Qonaqpәrvәrliyә vә dәvәtә
görә bir daha sağ olun.

Noyabrın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Әliyevin Aşqabaddakı Müs tә qi l -
lik Meydanında rәsmi qarşılanma mәrasimi
olub.Azәrbaycanın vә Türkmәnistanın dövlәt bay -
raq larının dalğalandığı meydanda Prezident İlham
Әli yevin şәrәfinә fәxri qarovul dәstәsi dü zül müş -
dü.

Türkmәnistan Prezidenti Qurbanqulu Ber di mә -
hәm mәdov Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevi

qar şı ladı. Fәxri qarovul dәstәsinin rәisi Azәrbaycan
Pre zidentinә raport verdi. Azәrbaycanın vә Türk -
mә nistanın dövlәt himnlәri sәslәndi. Azәrbaycan
Pre zidenti İlham Әliyev Türkmәnistan әsgәrlәrini
salam ladı. Prezidentlәr fәxri qarovul dәstәsinin
qar şısından keçdilәr. Türkmәnistanın dövlәt vә hö -
ku mәt nümayәndәlәri, xarici ölkәlәrin Aşqabadda
ak kreditә olunmuş sәfirlәri vә diplomatik nü ma -
yәn dәliklәrinin rәhbәrlәri Azәrbaycan Prezidenti

İl ham Әliyevә, Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin
üzv lәri isә Türkmәnistan Prezidenti Qurbanqulu
Ber dimәhәmmәdova tәqdim edildi.

Fәxri qarovul dәstәsi hәrbi marşın sәdaları al -
tın da prezidentlәrin qarşısından keçdi. 

Sonra Azәrbaycan vә Türkmәnistan pre zi dent -
lәri süvari dәstәnin müşayiәti ilә Oğuzxan adına
sa ray kompleksinә gәldilәr.

Prezidentlәr rәsmi foto çәkdirdilәr.
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Özəlləşdirmədə məsafəsizformada iştirak: 78 dövlət əmlakı hərracda

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab
İlham Әliyevin tapşırıqlarına vә bölgәlәrdә vәtәn -
daş ların qәbulu cәdvәlinә uyğun olaraq Әmlak
Mә sәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәdri Kәrәm Hәsә -
nov 23 noyabr tarixindә Salyan şәhәrindә vәtәndaş
qәbulu keçirib. Qәbulda Salyan rayonu ilә yanaşı
Şirvan, Sabirabad vә Saatlırayonlarından olan vә -
tәn daşlar da iştirak edib.Müraciәtlәr әsasәn, da şın -
maz әmlakların dövlәt qeydiyyatı, torpaqların tә yi -
na tı üzrә istifadәsi vә kateqoriyasının dә yiş di ril mә -
si, texniki pasport vә digәr sәnәdlәrin alın ması ilә
bağlı olub. Hәmçinin, dövlәt әmlaklarının özәl lәş -
dirilmәsi vә icarәsi ilә bağlı suallarda sәslәndirilib.

Hәr bir vәtәndaş müraciәtini diqqәtlә dinlәyәn
ko mitә sәdri bütün mәsәlәlәrin qanunvericiliyә uy -
ğun olaraq hәlli istiqamәtindә tapşırıqlarını verib.
Komitәnin fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aid olmayan
mәsәlәlәr isә aidiyyәti üzrә göndәrilmәsi üçün
qey diyyata alınıb.Araşdırılma tәlәb edәn mü ra ci әt -
lәrin hәll olunması ilә bağlı struktur bölmәlәrin nü -
ma yәndәlәrinә müvafiq göstәrişlәr verilib. Bәzi
mәsәlәlәrelә yerindәcә dәrhal hәll edilib.

Qәbul zamanı komitә sәdri xidmәtlәrin vәtәn -
daş lara daha yaxın, әlçatan vә operativ  formada
gös tәrilmәsi üçün tәtbiq edilәn yeniliklәrdәn da nı -
şıb. Qeyd edib ki, daşınmaz әmlakın qeydiyyatı za -
manı arxiv sәnәdlәrinin әldә olunması üçün artıq
әla vә ünvanlara müraciәt etmәyә ehtiyac yoxdur.
Yara dılan elektron әlaqә ilә qeydiyyat xidmәtinin
gös tәrildiyi mәkanda vәtәndaşın tәqdim etdiyi sә -

nә din arxiv әsasının olub olmadığı operativ şәkildә
mü әyyәnlәşir. Digәr bir yenilik isә torpaq sahәlәri,
fәr di yaşayış evlәri vә digәr daşınmaz әmlakların
tәk rar bazarda qeydiyyata alınmasının sadә lәş di ril -
mәsidir. Artıq daşınmaz әmlakın yeni sahibinin
adı na çıxarışın alınması vә tәkrar bazarda alqı-satqı
pro sesi tam elektron formada rәsmilәşdirilir.

Daşınmaz әmlakların qeydiyyatı prosesindәki
üs tünlüklәr vәtәndaşların daha rahat vә sürәtli for -
ma da mülkiyyәt hüquqlarını hәyata keçirmәsini tә -
min edir. Belә ki, daşınmaz әmlaka dair çıxarışlar
vә tәndaşların istәyi ilәhәm kağız, hәm dә elektron
for mada 1 iş günü müddәtindә dә tәqdim edilir.

Torpaqların kateqoriyasına uyğun istifadәsi ilә
bağ lı mәsәlәlәrә toxunan komitә sәdri bildirdi ki,
qa nunvericiliyә müvafiq olaraq bu sahә üzrә tә lәb -
lә rә riayәt olunmasına nәzarәt güclәndirilib. Tә yi -
na tına uyğun istifadә edilmәyәn torpaqların aşkar
olunması vә belә halların aradan qaldırılması üçün
komitә tәrәfindәn mütәmadi monitorinqlәr aparılır. 

Qәbul zamanı komitә sәdri vәtәndaşlara gös tә ri -
lәn bütün xidmәtlәrdә mәmnunluğun, çevikliyin vә
şәffaflığın tәminatı istiqamәtindә görülmәli iş lәr lә
bağlı komitәnin әrazi idarәlәri vә tabeli qu rum larının
yerli şöbәlәrinin rәhbәrlәrinә tap şı rıq la rı nı verib.
Komitә sәdri bildirib ki, hәr bir vәtәndaş mü raciәtlәri
operativ formada hәll olunmalı, vә tәn daş maraqları
qanunvericiliyә uyğun olaraq tam tә min olunmalıdır.

Komitә sәdrinin regionlarda vәtәndaş qәbulları
qar şıdakı aylarda da davam etdirilәcәk.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi üzrә 18 de -
kabr tarixindә hәrrac keçirilәcәk. Elan edilәn bu
hәr raca ümumilikdә 78 dövlәt әmlakı çıxarılıb.

Bun lardan 29-u kiçik dövlәt müәssisә vә obyekti,
15-i qeyri-yaşayış sahәsi, 23-ü sәhmdar cәmiyyәti,
11-i isә nәqliyyat vasitәsidir.Kiçik dövlәt müәssisә
vә obyektlәriNINümumi faydalı sahәsi 30 kv.m ilә

9 min 297 kv.marasındadır. Paytaxtın Qaradağ ra -
yo  nu, Lökbatan qәsәbәsi, N.Nәrimanov küçә sin -
dә  ki bu növәmlakın ümumi faydalı sahәsi
621.6kv.m-dir. Dövlәt obyektinin torpaq sahәsi ilә

bir gә özәllәşmәyә çıxarılması sahibi üçün әlavә
im kanlar yaradır. İnvestor bu yemәkxananın fә -
aliy yәtini bәrpa edәrәk vә ya başqa sahә üzrә ye ni -
dәn quraraq yüksәk gәlir qazana bilәr. Bu ka te qo -
ri yadan olan әmlaklara Ucarda tikiş fabriki, Ba la -
kәn dә otel, Buzovnada sağlamlıq mәrkәzi kimi
müәs sislәr dә aiddir.

Özәllәşdirilәcәk qeyri-yaşayış sahәlәri pay -
taxt la bәrabәr, Gәncә, Sabirabad vә  Samux kimi
şә hәr lәrdә yerlәşir. Ümumi faydalı sahәsi 10 kv.m
ilә 190 kv.m intervalında olan belә obyektlәrin
qiymәt müx tәlifliyi hәr kәs üçün seçim fürsәtlәri
yaradır. Ümumi faydalı sahәsi 93.4 kv.m olan
qeyri-yaşayış sa hәsi paytaxtın Suraxanı rayonu,
Qaraçuxur qәsә bә sindә yerlәşir. Adı çәkilәn
dövlәt әmlakı kiçik xid mәt vә ofis obyekti kimi
istifadәyә uyğundur.

Bakı, İsmayıllı, Saatlı, Yevlax kimi şәhәr vә ra -
yon larda yerlәşәn sәhmdar cәmiyyәtlәrinin 30%-
45% intervalında olan, dövlәtә mәxsus sәhm pa -
ket lәri hәrraca çıxarılıb. Belә iri müәssisәlәr ara -
sın da “Ağdaş Quşçuluq”, “Goranboy Aq ro tex ser -
vis”, “Bәrdә Tikinti Quraşdırma” vә digәr sәhmdar

cәmiyyәtlәri var. 
Avtomobil almaq istәyәn vәtәndaşlar budәfәki

hәr racda buraxılış tarixi 1989-2007 illәr olan nәq -
liy yat vasitәlәri üzrә seçim edә bilәr. Qeyd edәk ki,
bu avtomobillәr Daewoo, BMW, KAMAZ vә di -
gәr markalara aiddir. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin tәşkil et -
di yi hәrraclarda özәllәşәn dövlәt әmlakları ölkәdә
ye ni biznes müәssisәlәrinin yaranmasına şәrait ya -
ra dır. Vәtәndaşlara geniş seçim imkanı tәklif edәn
prosesdә tәtbiq olunan elektron imkanlar isә şәffaf
vә rahat mühiti tәmin edir. Belә ki, seçim, sifariş vә
iştirak prosedurlarınınsadәlәşdirilmәsi hәrraclara
olan vәtәndaş marağını artırır. Bütün növ dövlәt
әm lakları üzrә hәrracda iştirak etmәk istәyәn vә -
tәn daşlar komitәnin rәsmi saytı (emdk.gov.az) vә
Özәl lәşdirmә portalına (privatization.az) daxil ola
bilәr. Bu  mәnbәlәrdә hәr bir әmlak haqqında әt raf -
lı mәlumat әldә etmәklә yanaşı, elektron sifariş
ver mәk dә mümkündür. Bundan başqa, sifarişçilәr
vә ziyarәtçilәr hәrracın keçirildiyi mәkana get mә -
dәn onlayn formada mәsafәsiz özәl lәş dir mә dә iş ti -
rak edә bilәr.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin tәşkil etdiyi
müasir hәrraclarda yaradılan şәrait vә şәffaf mühit hәr
kәsin obyektiv formada iştirakını tәmin edir. Geniş
çeşidli vә cәlbedici dövlәt әmlaklarının hәrraca
çıxarılması isәprosesә olan marağı artırır. Dövlәt
әmlaklarının özәllәşdirilmәsi üzrә elektron informasiya
mәnbәlәri olan komitәnin rәsmi saytı vә Özәllәşdirmә
portalı vәtәndaşların rahat iştirakını tәmin edir. Belә ki,
vәtәndaşlar seçdiklәri dövlәt әmlakını elektron formada
sifariş vermәklә yanaşı, hәrraclarda onlayn formada
iştirak edә bilir.

Komitә tәrәfindәn 20 noyabr tarixindә keçi ri lәn
növbәti hәrracda9-u elektron olmaqla 28 sifariş
verilmişdir. Sifariş verilәn dövlәt әmlaklarından 2-si
kiçik dövlәt müәssisә vә obyekti, 3-ü qeyri-yaşayış
sahәsi, 6-sı nәqliyyat vasitәsidir. Paytaxtın Yasamal
rayonu, Hәsәn bәy Zәrdabi pros pek tin dәki qeyri-yaşayış

sahәsinin ümumi faydalı sahәsi 26.5kv.m-dir. Adı
çәkilәn dövlәt әmlakının hәr ra cın da 2 sifarişçi iştirak
etdi. Yaranan rәqabәtli mü hit 9 min manat ilkin qiymәt
tәyin olunan әmlakın son satış qiymәtini 15 min 500
manata yük sәlt di. Mingәçevir şәhәri, İ.Qayıbov
küçәsindәki dövlәt әm lakı xidmәt sahәsi üzrә fәaliyyәtdә
sahibi üçün gә lirli ola bilәcәk. Bu qeyri-yaşayış
sahәsinin ümu mi faydalı sahәsi 124.4kv.m-dir. Nizami
rayonu, Ba bәk prospektindә yerlәşәn qeyri-yaşayış sa hә -
si nin isә ümumi faydalı sahәsi 33 kv.m-dir.

Hәrraca çıxarılan nәqliyyat vasitәlәrinә olan yük sәk
maraq nәticәsindә 4 nәqliyyat vasitәsinә 20 si fariş
verilmişdir. Rәqabәtli mühit yaradan bu av to mobillәrdәn
birinin buraxılış ili 2005-dir. 700 ma nat ilkin qiymәt
tәyin olunan VAZ markalı bu av tomobilin hәrracında
iştirakçıların mübarizәsi qiy mәti 3 dәfәyәdәk yüksәltdi.
Rәqabәt yaradan di gәr VAZ markalı nәqliyyat

vasitәsinin istehsal ili 1995-dir. İlkin hәrrac qiymәti 800
manat olan av to mo bil üçün hәrracın qalibi 2 min 50
manat tәklif etdi.

Salyan rayonu, Peyk kәndindәki Yardımçı kәnd tә sәr -
rüfatı 50 min kv.m-lik geniş torpaq sahәsi ilә bir gә
özәllәşdirildi. Ümumi faydalı sahәsi 66.7 kv.m olan dövlәt
әmlakı üçün sifarişçi 46 min manat tәklif etdi. Budәfәki
hәrracda özәllәşdirilәn digәr kiçik dövlәt müәssisәsi isә
Lәnkәran rayonu, Sinovlu kәndindә yerlәşir.

Qeyd edәk ki, komitә tәrәfindәn növbәti hәrrac 27
noyabrda baş tutacaq. Dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi
ilә bağlı hәrraca ümumilikdә 195 döv lәt әmlakı çıxarılıb.
Bunlardan 91-i kiçik döv lәt müәssisә vә obyekti, 42-si
qeyri-yaşayış sahәsi, 20-si sәhmdar cәmiyyәti, 42-si isә
nәqliyyat va sitәsidir. Hәrrac prosesindә iştirak etmәk
istәyәnlәr ko mi tәnin rәsmi saytı (emdk.gov.az) vә Özәl -
lәşdirmә por talına (privatization.az) daxil ola bilәr.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin keçir di -
yi sәyyar layihәlәr daşınmaz әmlakın qey diy ya tı
xid mәtlәrini vәtәndaşlara daha yaxın edir. Xid mәt -

 lәri birbaşa ünvanlara apa ran“Kütlәvi çıxarış”
kam  paniyası respublikanın ayrı-ayrı re gi  on  la rın da
vә tәn daşların daşınmaz әmlak la rı nı rahat qey diy  ya -

ta almasına şәrait yaradır. Yüksәk sosial әhә  miy -
yәt li kampaniya 22 noyabr ta ri xin dә Lәn kә ran ra -
yo nunda keçirildi. Qeyd edәk ki, kam pa ni yanın

für sәt lәri ilә eyni gündә Lәn kә ran ra yo nun da 1 şә -
hәr vә 1 kәnd sakinlәri xid mәt lәrdәn isti fadә etmәk
üçün müraciәt etdi. İc ti mai mәm nun luq vә rahatlıq
prin siplәri ilә vә tәn daşların әra zi idarәsinә getmәk
vә әm lak la rı nı qeydiyyata al maq kimi ehtiyacları
tә min ol un du. Belә ki, bu ak siya ilә mәişәt vә iş fә -
aliy yә tindәn uzaqlaşa bil mәyәn elәcә dә, fiziki
mәh dudiyyәtli vә yaşlı әhali tәbәqәsi dә uyğun im -
kan lardan yararlandı.

Bütün lazımi avadanlıqlarla tәmin olunmuş mo bil
ofislәrdә Liman şәhәri vә Şirin Su kәn din dәn olan
100-ә yaxın vәtәndaşa qey diy yat xid mәt lә ri göstәrildi.
60-a yaxınsakinә birbaşa yaşadıqları yer lәrdә torpaq
sahәlәrinә dair hazır çıxarışlar, tor paq sahәsinin planı
vә ölçü sәnәdlәri tәqdim olun du. Sәyyar ofisdә
qeydiyyat xidmәtlәri ilә bәrabәr, hü quqi xidmәtlәr dә
göstәrildi. Sakinlәrin da şın maz әmlakla bağlı bütün
sualları cavablandırıldı, qa nunvericiliyә uyğun olaraq

onlara hüquqi mәs lә hәt lәr verildi. Torpaq sahәsi,fәrdi
yaşayış evi vә mәn zil kimi daşınmaz әmlakları
qeydiyyata almaq is tә yәn 40-a yaxın vәtәndaşa
qeydiyyat prosesi izah olundu, çıxarışla әvәz
olunması üçün ilkin sә nәd lәr qәbul edildi. Müasir
texniki avadanlıqlar va si tә silә qeydiyyata alınacaq
әmlakların müayinәsi, çöl-ölçmә işlәri, texniki plan-
ölçülәri mü tә xәs sis lәr tәrәfindәn dәqiqlәş dirildi.

“Kütlәvi çıxarış” kampaniyasıvәtәndaşların
mül kiyyәt hüquqlarını rahatlıqla hәyata ke çir mә si -
nә şәrait yaradır. Ünvanlarda göstәrilәn xidmәtlә
ta nış olan digәr sakinlәr dә daşınmaz әmlakdan da -
ha etibarlı formada istifadә etmәk üçünqeydiyyat
pro sesinә qoşulmağa hәvәslәnir. Bundan başqa, bu
for mada aparılan sürәtli qeydiyyat prosesi ölkәdә
le qal daşınmaz әmlakların sayını artırır. Qey diy ya -
ta alınmış daşınmaz әmlak isә tәhlükәsiz formada
iqtisadi әmәliyyatlara cәlb olunur. 

20 noyabr hərracı: 9 elektron sifariş verildi, 5 dövlət əmlakı rəqabət yaratdı

“Kütləvi çıxarış” kampaniyası Lənkəran rayonunda eyni gündə şəhər və kənd sakinlərini qeydiyyat xidmətləri ilə təmin etdi

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı xidmәtlәrini vәtәndaşa daha
ya xın edәn “Әmlakını qeydiyyata al vә mül kiy yә -
ti nә sahib ol” sәyyar kampaniyanı Bakının qәsәbә
vә kәndlәrindә davam etdirmәkdәdir. İnsan ami li -
nә yönәlmiş vә mәmnunluğu artıran kampaniya

qey diyyat xidmәtlәrini hәr hәftә ayrı-ayrı kәnd vә
qә sә bәlәrdә yaşayan vәtәndaşların ünvanına çat dı -
rır. Әlçatanlığa әsaslanan “Әmlakını qeydiyyata al
vә mülkiyyәtinә sahib ol” kampaniyasının sәyyar
ofi sinin budәfәki ünvanı Bakı şәhәri, Xәzәr ra yo -
nu, Binә qәsәbәsidir. Bütün növ daşınmaz әm lak -

la rın qeydiyyatı ilә bağlı xidmәtlәrdәn ya rar lan -
maq istәyәn sakinlәr 26-30 noyabr tarixlәrindә saat
09:00-dan 17:00-dәkBinә qәsәbәsi, Әli İsazadә kü -
çә sindә (Mәdәniyyәt Evinin qarşısı)fәaliyyәt gös -
tә rәn mobil qeydiyyat ofisinә yaxınlaşa bilәr.

Sosial aksiya ölkә üzrә qeydiyyata alınmış da şın -

maz әmlakların sayını artırır, әhalinin mülkiyyәt hü -
quqlarından geniş formada istifadәsinә şәrait ya ra dır.
Xidmәt üçün hәr bir şәraitlә tәmin olunan sәy yar
qeydiyyat ofisindә әhali fәrdi yaşayış evlәri, bağ evlәri,
hәyәtyanı torpaq sahәlәri vә digәr da şın maz әmlaklarla
bağlı hәm qeydiyyat, hәm dә hü quqi xidmәtlәrlә tәmin

olunur.“Әmlakını qey diy yata al vә mülkiyyәtinә sahib
ol” kampaniyası fә aliyyәtә başladığı vaxtdan etibarәn
Bakı şәhәri vә Abşeron rayonu üzrә 20 kәnd vә
qәsәbәdә re al la şıb. Mәmnunluq, rahatlıq vә vәtәndaşa
yönәlik prin siplәr әsasında müraciәt edәn hәr bir sakin
qanunvericiliyә uyğun xidmәtlәrdәn faydalanıb.

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası paytaxtın Binə qəsəbəsində 
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20 noyabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş  
hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə 20 noyabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi sahәsi

(kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Hәrraca çıxarılan  ilkin
satış qiymәti (manat)

Hәrracda yekun
satış qiymәti

Sәrәncamın №-
si vә tarixi

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Yasamal rayonu,

Hәsәn bәy Zәrdabi prospekti, 73
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
26.5 x 9000 15500 

№270
19.10.2018

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

Babәk prospekti, 85
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, 1

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
33.0 x 6000 6000 

№155
01.06.2018

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Mingәçevir şәhәri, İ.Qayıbov

küçәsi, 2
Mingәçevir Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı İs teh sa lat

Birliyinin Mingәçevir şәhәr Mәnzil Tәsәrrüfatı vә Abadlaşdırma İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

124.4 x 17000 17000 
№116

27.04.2018

20 noyabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş  hərraclarda  satılmış  kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərin) siyahısı

25 dekabr 2018-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

№ Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı Avtonәqliyyat vasitәlәrinin markası Buraxılış ili Hәrraca çıxarılan  ilkin satış qiymәti (manat) Hәrracda yekun satış qiymәti Protokol №-si vә tarixi
1 “Azәrbaycan Dәmir Yolları” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәtinin Hәkim-Sanitar Xidmәti QAZ-3102 2004 2300 2300 34/18   18.10.2018
2 Azәrbaycan Respublikası Milli Televiziya vә Radio Şurası  Tofaş Şahin 2004 1700 1700 34/18   18.10.2018
3 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmәti VAZ-11113 Oka 2005 700 2000 34/18   18.10.2018
4 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyәti QAZ-31105 2006 1200 1200 34/18   18.10.2018
5 “Azәrbaycan Dәmir Yolları” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәtinin Hәkim-Sanitar Xidmәti VAZ-2107 1995 800 2050 34/18   18.10.2018
6 “Azәrbaycan Dәmir Yolları” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәtinin Hәkim-Sanitar Xidmәti Hyundai Sonata 2005 5000 5000 34/18   18.10.2018

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi

sahәsi (kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
İşçilәrinin

sayı (nәfәr)
İlkin satış (start)
qiymәti (manat)

Hәrracın yekun satış
qiymәti (manat)

Sәrәncamın 
№-si vә tarixi

1 Yardımçı kәnd tәsәrrüfatı Salyan rayonu, Peyk kәndi İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 66.7 50000.0 x 46000 46000 №152 01.06.2018

2 Sinovli kәnd klubu Lәnkәran rayonu, Sinovli kәndi Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi, Lәnkәran Regional Mәdәniyyәt İdarәsi x x x 375 375 №180  06.07.2018

S/N Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı Avtonәqliyyat vasitәsinin markası Buraxılış ili Start qiymәti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyindә Enerji Mәsәlәlәrini Tәnzimlәmә Agentliyi Ford Fokus 2007 6000 600
2. Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyindә Enerji Mәsәlәlәrini Tәnzimlәmә Agentliyi QAZ 2705 yük 1999 3000 300
3. Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyindә Enerji Mәsәlәlәrini Tәnzimlәmә Agentliyi Hyundai H 100 2002 5000 500
4. Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyindә Enerji Mәsәlәlәrini Tәnzimlәmә Agentliyi QAZ-3102 1992 800 80

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti UAZ-3741 2003 3500 350
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti Hyundai H1 2005 3000 300
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti Chevrolet Niva 21230L 2005 7000 700
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti QAZ-31105-120 2005 1500 150
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti VAZ-21214 2007 3000 300
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti Mitsubishi Pajero (qәzalı vәziyyәtdә) 2007 10000 1000
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti Hyundai Sonata 2007 6000 600

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin İşlәr İdarәsi Nissan Maxima 2006 7000 700
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi Nissan Teana 2008 13000 1300

Qeyd: 1-4-cü  sәtirdә Azәrbaycan Respublikasının Ener ge ti -
ka Nazirliyinin tabeliyindә Enerji Mәsәlәlәrini Tәnzimlәmә
Agent liyinin balansında olan  nәqliyyat  vasitәlәri 2-ci dәfә  tәk -
rar hәrraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlәr Azәrbaycan Respublikası Әmlak Mәsәlәlәri

Dövlәt Komitәsi yanında  Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәr -
kә zindә (Bakı şәhәri, Zeynal Xәlil küçәsi 11) vә yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitәsilә  hәrracın ke çi ril mә si -
nә әn gec 3 (üç) bank günü qalanadәk qәbul olunacaqdır: Nәq -
liy yat vasitәlәri barәdә әtraflı mәlumatı privatization.az por ta lın -

dan almaq olar. Hәrracda iştirak etmәk üçün (elektron sifariş ve -
rәn lәr istisna olaraq) hәrracın keçirilmәsinә әn azı 3 bank günü
qalanadәk aşağıdakı sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (Hüquqi şәxslәr
üçün: notarial qaydada tәsdiq olunmuş qeydiyyat şә ha dәt na mә -

si, nizamnamәsi vә VÖİN)
2. Әmlak Mәsәlәlәri  Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş

hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd. (10% mәblәğindә beh
Mәrkәzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrәli
hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir). (tel:566-07-44)

Sıra
sayı

Sәhmdar cәmiyyәtinin adı vә tәsis tarixi Sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi ünvanı

Nizamnamә
kapitalının

hәcmi
(manat)

Buraxılmış
sәhmlәrin

ümumi sayı
(әdәd)

Bir sәhmin
nominal
qiymәti
(manat)

Satışa çıxarılmış sәhmlәr            
Satışa çı xa -

rılan sәhm lәrin
nominal dәyәri

(manat)

Satışa çıxarılan
sәhmlәrin ilkin
hәrrac (satış)

qiymәti
(manat)

İlkin satış
qiymәtinin

10%-i hәcmindә
hesablanmış behin
mәblәği (manat)

sayı (әdәd)
buraxılmış

sәhmlәrin ümumi
sayında %-lә

1 Ağcabәdi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 Ağcabәdi rayonu, Hindarx kәndi 658526.60 329263 2.00 98791 30.00 197582.00 98791.00 9879.10

2 Azәrinkom №53 04.03.1997 Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, Ә.Әliyev küçәsi, 38 77799.60 38900 2.00 13615 35.00 27230.00 13615.00 1361.50

3 Әli Bayramlı Kimyәvi Tәmizlәmә №96  17.04.2007 Şirvan şәhәri, Mehmandarov küçәsi, 1 85986.00 171972 0.50 77108 44.84 38554.00 19277.00 1927.70

4 Kürdәmir Kәndkimya № 399 04.07.97 Kürdәmir şәhәri, S.Şıxәliyev küçәsi, 50 170630.60 85316 2.00 25624 30.03 51248.00 25624.00 2562.40

5 Mingәçevir Qum Çınqıl №1323     21.09.1998 Mingәçevir şәhәri, 20 Yanvar küçәsi, 1 1033746.20 516873 2.00 155117 30.01 310234.00 155117.00 15511.70

6 Neftçala Әt №273 02.06.1997 Neftçala rayonu, Aşağı Surra kәndi 175157.80 87578 2.00 26273 30.00 52546.00 26273.00 2627.30

7 Port İliç Xidmәt №357 26.06.1997 Lәnkәran rayonu, Liman şәhәri 171316.00 85658 2.00 25698 30.00 51396.00 25698.00 2569.80
8 Sabunçu Ticarәt Tәchizat №93  16.04.2007 Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qәsәbәsi, Frunze küçәsi, 13 90162.00 45081 2.00 20135 44.66 40270.00 20135.00 2013.50

9 Şıxlar Broyler  №544  06.04.1998 Masallı rayonu, Şıxlar kәndi 279609.60 139804 2.00 42090 30.11 84180.00 42090.00 4209.00

10 Tovuz Mәişәt №596 15.08.1997 Tovuz şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 14 110442.60 55222 2.00 16568 30.00 33136.00 16568.00 1656.80
11 Ucar ağac emalı №52  27.02.2004 Ucar şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 10 70352.00 35176 2.00 10573 30.06 21146.00 10573.00 1057.30
12 Ucar İnşaat Xidmәt  №361  28.11.2007 Ucar şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 13 25676.00 12838 2.00 5784 45.05 11568.00 5784.00 578.40
13 Xaçmaz Mexanizasiya Nәqliyyat №93  15.04.2005 Xaçmaz şәhәri, Sabir küçәsi, 4 123056.00 61528 2.00 18463 30.01 36926.00 18463.00 1846.30

14 Xırdalan yük nәqliyyat №316  27.12.2006 Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri, keçid 1290 83692.00 41846 2.00 18731 44.76 37462.00 18731.00 1873.10

15 Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 Ağdaş rayonu, Xosrov kәndi 94552.00 47276 2.00 14220 30.08 28440.00 14220.00 1422.00

16 Yevlax Kәndkimya №246  09.02.1998 Yevlax şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 15 185295.60 92647 2.00 27794 30.00 55588.00 27794.00 2779.40

17 Yevlax Kәndkimya Tәchizat № 453 23.03.1998 Yevlax şәhәri, S.Vurğun küçәsi,3 738888.80 369444 2.00 110879 30.01 221758.00 110879.00 11087.90

18 Yevlax Tikinti Quraşdırma №09  23.01.2007 Yevlax şәhәri, Aran qәsәbәsi 65004.00 65004 1.00 19516 30.02 19516.00 9758.00 975.80

19 Zabrat Tikinti Quraşdırma №663   20.04.1998 Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçәsi 87385.60 43692 2.00 13107 30.00 26214.00 13107.00 1310.70

20 Zaqatala Sәnaye Kombinatı №56  28.02.2003 Zaqatala rayonu, İkinci Tala kәndi 53750.00 26875 2.00 8080 30.07 16160.00 8080.00 808.00

2018-ci il  dekabr  ayının  25 -də  keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Mingəçevir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

Pul hәrracında qanunvericiliyә müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilәn, sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş  hüquqi vә
fiziki  şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.

Sifarişlәr  Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin yanında Hәrracların  Tәşkili üzrә Auksion
Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil küçәsi, 11
ünvanında  saat 9:00-dan 18:00-a qәdәr) vә yaxud komitәnin e-
emdk.gov.az elektron xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk  qәbul olunacaqdır.
Mәlumat dәrc olunduğu gündәn hәrracda iştirak etmәk

arzusunda olan fiziki vә hüquqi şәxslәr sәhmlәri satışa çıxarılan
müәs sisәlәr barәdә zәruri mәlumatlarla komitәnin pri va ti za -
tion.az portalında vә  emissiya prospektlәri (özәllәşdirmә plan -
la rı)  ilә  Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә  tanış ola
bilәrlәr.

Hәrracda iştirak etmәk üçün (elektron sifariş verәnlәr
istisna olmaqla) Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin vә
müştәrәk müәssisәlәrin nizamnamә kapitalındakı dövlәtin
payının pul hәrraclarında satışı üzrә hәrrac komissiyasına
hәrracın keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk aşağıdakı

sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır:
-müәyyәn edilmiş qaydada tәsdiq olunmuş formada sifariş;

-müәyyәn edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn
ödәmә sәnәdinin surәti;

(pul hәrraclarına çıxarılan sәhmlәrin ilkin satış qiymәtinin
10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında  Әmlak Mәsәlәlәri  Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına
(VÖEN:2000015631) ödәnilmәlidir.)

-hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş

qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;        
-fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti.

Pul hәrracı 2018-ci ilin dekabr ayının 25-dә saat 09:30-da
Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat
İdarәetmә Mәrkәzindә (ünvan: Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti, 139 A) keçirilәcәkdir.

Әlavә mәlumatı  Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin 193
nömrәli çağrı mәrkәzi  vasitәsi ilә vә komitәnin privatization.az
portalından ala bilәrsiniz.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Mingәçevir şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası

tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Mingәçevir şәhәri üzrә: 
ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 26/11,

әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

binası
Mingәçevir şәhәri,

N.Rәfibәyli küçәsi, 11
Mingәçevir Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat

Birliyinin Mingәçevir şәhәr Mәnzil Tәsәrrüfatı vә Abadlaşdırma İdarәsi
1 mәrtәbәli
ayrı tikili

17.4 x 2000 x 2000 200 



4ШЯНБЯ, 24 НОЙАБР 2018-ci il, №46 (1099) Åëàíëàð
Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat

Torpaq müsabiqə və hərracları dekabr ayının 27-də  keçiriləcəkdir.
(Ərizələr  26 noyabr 2018-ci il tarixdən 27 dekabr 2018-ci il tarixədək qəbul edilir)

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

Açıq səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərin əmək kollektivinin üzvlərinə və 
onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışın yekun nəticələri barədə məlumat

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
İcarә müqavilә-
sinin nömrәsi vә

tarixi

Ümumi
faydalı sahәsi

(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

İlkin satış
qiymәti
(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Әmlak kom-

pleksi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,

Salyan sosesi, 17H
İstehsal vә Xidmәt Müәs si -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

x 71.7 223.0 x 20000 20000 x  50000 70000 7000 

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Gәncә şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Gәncә şәhәri üzrә: ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,

Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
145 saylı

bufet
Gәncә şәhәri, Nizami

rayonu, Şәddadilәr küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

299.2 786.0 1 36000 x 36000 72000 7200 

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqә vә ya
hәrraclara çıxaran hüquqi

şәxs (yerli icra
hakimiyyәti, bәlәdiyyә)

Müsabiqә vә
ya hәrrac Müsabiqә vә ya hәrracın keçirildiyi yer vә әlaqә telefonu

Müsabiqә vә ya hәrraca
çıxarılan torpaq sahәsi vә satıcı

ilә bağlanacaq müqavilәnin
layihәsi ilә tanış olma tarixi,

vaxtı vә ünvanı

Sahәsi (kv.m
vә ya ha.),
satılır vә ya
icarәyә ver-

ilir

Satışda-normativ
qiymәt, icarәdә icarә
haqqının aşağı hәddi

(manatla)

Hәrracda ilkin qiymәt,
hәrrac addımı vә ya
müsabiqәdә qiymәt,

icarәdә icarә haqqı (man-
atla)

Hansı mәqsәd üçün satılır
vә ya icarәyә verilir

Uqodiya (tәsәrrüfat yeri)
növü, keyfiyyәt qrupu,

şәhәrlәrdә vә rayon
mәrkәzlәrindә zona

Torpaq üzәrindә
hüququ tәsdiq edәn

sәnәdin nömrәsi

1 Sumqayıt şәhәri Sumqayıt
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Sumqayıt әrazi şöbәsi, Sumqayıt şәhәri, 18-

ci mәhәllә, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
27 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Sumqayıt şәhәri

308 kv.m
Satılır 1330.60 4435.00 Sahibkarlıq II zona 309012002949

2 Siyәzәn rayonu Siyәzәn
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Sumqayıt әrazi şöbәsi, Sumqayıt şәhәri, 18-

ci mәhәllә, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
27 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Sumqayıt şәhәri

3200 kv.m
Satılır 960.00 4384.00 Sahibkarlıq II zona 305012000713

3 Ucar rayonu Qaradağlı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi, Ucar şәhәri, H.Әliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
27 dekabr 2018, 15:00-

dәn18:00-dәk Ucar şәhәri
25 kv.m
Satılır 1.94 403.00 Sahibkarlıq V qrup şәrti yararsız 904012000895

4 Ucar rayonu Qaradağlı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi, Ucar şәhәri, H.Әliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
27 dekabr 2018, 15:00-

dәn18:00-dәk Ucar şәhәri 20,0 ha İcarә 20.16 420.00 Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) IV qrup örüş 904012000807

5 Ucar rayonu Qaradağlı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi, Ucar şәhәri, H.Әliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
27 dekabr 2018, 15:00-

dәn18:00-dәk Ucar şәhәri 30,0 ha İcarә 30.24 630.00 Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) IV qrup örüş 904012000808

6 Qazax rayonu Ağ köy nәk-
Qarapapaq Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96
27 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

800 kv.m
İcarә 0.058 10.00 Heyvandarlıq örüş 501012001450

7 Şәmkir rayonu Kür
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96
27 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

300 kv.m
İcarә 0.15 3.00 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
IV qrup bonitet balı 40

әkin 504012003436

8 Gәdәbәy rayonu
Slavyanka Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96
27 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu 4,5 ha İcarә 3.17 229.50 Heyvandarlıq örüş 505012000793

9 Gәdәbәy rayonu
Slavyanka Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96
27 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu 4,5 ha İcarә 3.17 229.50 Heyvandarlıq örüş 505012000792

10 Gәdәbәy rayonu
Slavyanka Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96
27 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

1200 kv.m
Satılır 83.13 1460.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100

әkin 505012000775

11 Şabran rayonu
Uzunboyad Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72
27 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1200 kv.m
Satılır 209.73 700,00 70,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 304012000498

12 Şabran rayonu Çuxur -
әzәmi Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72
27 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1200 kv.m
Satılır 167.85 612,00 62,00 Hәyәtyanı I qrup әkin 304012000871

13 Cәlilabad rayonu
Cәlilabad Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad şәhәri,

H.Әliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
27 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

1100 kv.m
Satılır 1056.00 3740,00 374,00 Sahibkarlıq I zona 806012000677

14 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004405

15 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004450

16 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004451

17 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004482

18 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004490

19 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004494

20 Şәki rayonu Şәki
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
600 kv.m

Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004495

21 Şәki rayonu Şәki kәnd
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri 17,0 ha İcarә 102.00 850.00 Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı III qrup әkin 404012004336

22 Şәki rayonu Şәki kәnd
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri 14,0 ha İcarә 84.00 700.00 Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı III qrup әkin 404012004335

23 Şәki rayonu Qayabaşı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
18,16 ha

İcarә 39.23 181.60 Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 404012004367

24 Şәki rayonu Qayabaşı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
101,84 ha

İcarә 219.97 1018.40 Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 404012004368

25 Şәki rayonu İkiknci
Bilәcik Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri 6,0 ha İcarә 108.00 306.00 Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı II qrup әkin 404012004428

26 Balakәn rayonu Balakәn
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
8,5 kv.m

Satılır 2.55 425.00 Sahibkarlıq II zona 401012001156

27 Balakәn rayonu Xalatala
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri 17,0 ha İcarә 102.00 765.00 Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı III qrup әkin 401012001023

28 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
5000 kv.m

Satılır 2000.00 23650.00 Sahibkarlıq III zona 402012002225

29 Zaqatala rayonu Lahıc
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri 1,0 ha İcarә 6.00 50.00 Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı III qrup әkin 402012002291

30 Zaqatala rayonu Lahıc
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri 3,0 ha İcarә 18.00 150.00 Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı III qrup әkin 402012002290

31 Zaqatala rayonu Car
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
5,9356 ha

İcarә 14.24 400.00 Heyvandarlıq örüş 402012002300

32 Zaqatala rayonu Car
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
5,9356 ha

İcarә 14.24 400.00 Heyvandarlıq örüş 402012002299

33 Zaqatala rayonu Car
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
8,1833 ha

İcarә 19.63 540.00 Heyvandarlıq örüş 402012002301

34 Zaqatala rayonu Muxax
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
27 dekabr 2018, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
1200 kv.m

Satılır 469.46 1569.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 402012000942

35 Qәbәlә rayonu Qәbәlә
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,

Z.Әliyeva küçәsi 6 Tel: (024) 205 45 56  
27 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

144 kv.m
Satılır 57.04 436.32 Hәyәtyanı I zona 406012000915

36 Oğuz rayonu Oğuz
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,

Z.Әliyeva küçәsi 6 Tel: (024) 205 45 56  
27 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

600 kv.m
Satılır 180.00 1620.00 Fәrdi yaşayış evi II zona 405012001134

№
Sәhmdar cәmiyyәtinin

adı

Nizamnamә
kapitalı
(manat)

Buraxılmış
sәhmlәrin

ümumi sayı
(әdәd)

Güzәştli satışa
çıxarılan

sәhmlәrin sayı
(әdәd)

Güzәştli satışda
iştirak etmәk

hüququ olanların
sayı  (nәfәr)

Hәr bir işçinin bәrabәr
sayda tәqdim edәcәyi
pulun mәblәği (manat)

Güzәştli satışda
iştirak edәnlә-
rin sayı (nәfәr)

Güzәştli satışa
tәqdim edilәn
pulun mәblәği

(manat)

Güzәştli satışın yekunlarına
әsasәn bölüşdürül-müş
sәhmlәrin sayı  (әdәd)

Alınmış sәhmlә-rin faizi

Güzәştli sa- tışın
keçirilmәsi

haqqında sә rәn ca -
mın №-si  vә tarixi

Güzәştli satışın
keçirilmә tarixi

1
Bakı neft maşınqayırma

zavodu
16100000,00 8050000 1207500 130 13003,20 23 299073,60 213624 2,65 № 267 12.10.18

13.11.2018-
20.11.2018



5ШЯНБЯ, 24 НОЙАБР 2018-ci il, №46 (1099) Åëàíëàð
25 dekabr 2018-ci il tarixində saat 15.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

Qeyd: Hәrracda iştirak etmәk istәyәn fiziki vә hüquqi
şәxslәr satışa çıxarılan әmlakla tanış olmaq vә sifariş vermәk
üçün Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi yanında  Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinә müraciәt edә bilәrlәr.
Hәrraclarda qanunvericiliyә müvafiq olaraq alıcı hesab edilәn,
sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş, satılan әmlakın
ilkin satış qiymәtinin 10 %  hәcmindә beh ödәmiş hüquqi vә
fiziki şәxslәr iştirak edә bilәrlәr. Sifarişlәr Azәrbaycan
Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

yanında Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә (Bakı
şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil küçәsi, 11 ünvanında saat
9:00-dan 18:00-a qәdәr) vә yaxud komitәnin e-emdk.gov.az
elektron xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın keçirilmәsinә әn
geci 3 bank günü qalanadәk qәbul olunacaqdır. Sifarişlәr vә
aşağıdakı sәnәdlәr (elektron xidmәt vasitәsilә verilәn sifariş
istisna olmaqla) Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә
hәrracın keçirilmәsinә әn azı 3 bank günü qalanadәk qәbul
olunacaqdır:

- hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş
qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;

- fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülmәsini tәsdiq edәn

sәnәdin surәti;
Hesab nömrәsi:
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.
Vәsaiti alan:Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin  yanında

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzi,                                                                 
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN

2000325371. 
Büdcә tәsnifatının kodu: 142191
Büdcә sәviyyәsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil 11              
Tel: 193

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn
geci 3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi
şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә
VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,

139A)

Ağdam şәhәri üzrә: 
ünvan: Ağdam rayonu, Quzanlı qәsәbәsi

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn
geci 3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi
şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә
VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan: (AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Lәnkәran şәhәri üzrә:
ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala Xiyabani küçәsi 30, әlaqә

telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Qobustan şәhәri üzrә:
ünvan: Qobustan şәhәri, Yeni Massiv әrazisi, (DӘDRİX-in

14 saylı әrazi idarәsi), әlaqә telefonu: (kod 02024) 5-29-93
Bilәsuvar şәhәri üzrә:
ünvan: Bilәsuvar şәhәri, Puşkin küçәsi, 30 әlaqә telefonu:

(kod 02529) 5-01-17
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr rac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi
şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә
VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ

0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә
Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Sıra
sayı

Әmlakın adı Әmlakın yerlәşdiyi ünvan
Ölçü vahi-

di
Miqdarı

Әmlakın start
(satış) qiymәti                    

10% beh                                
Hәrracların

sayı

Sabunçu rayonu

1 Müxtәlif markalı mobil telefonlar Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 2 5 0.5 5

2 Müxtәlif markalı mobil telefonlar Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 5 13 1.3 5

Səbail rayonu

1 "BQ" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 3.75 0.38 4

Xətai rayonu

1 "Mersedes-Benz 230 " markalı avtomobil Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 1250 125 5

2 Müxtәlif markalı mobil telefonlar vә yaddaş kartı Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 4 24 2.4 5

3 TP-Link modem Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 2 20 2 5

4 Noutbuk Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 3 210 21 5

Nəsimi rayonu 

1 Mәnzil Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, A.Mәhәrrәmov küçәsi 44A әdәd 1 36000 3600 4

Nizami rayonu

1 "Trancend" markalı Micro SD yaddaş kartı Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 2 0.2 5

2 "Nokia E 1205" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 22.5 2.25 4

3 "Samsung A1" markalı mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 10 1 2

Binəqədi rayonu

1 "Scania" markalı avtomaşın Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 23500 2350 5

2 "Kenxida" markalı mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 2.5 0.25 5

3 Gümüş mәmulatları Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 13358 17068.5 1706.85 3

Qaradağ rayonu

1 "Samsung SM-T211" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 18.75 1.88 4

2 Müxtәlif markalı mobil telefonlar Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 8 234.9 23.49 3

3 Printer Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 72 7.2 3

Sumqayıt şəhəri

1 Mәnzil Sumqayıt şәhәri, 16-cı mәhәllә, ev 41/6 әdәd 1 29250 2925 4

2 Mәnzil Sumqayıt şәhәri, 5-ci mikrorayon, ev 3/12 әdәd 1 35250 3525 4

Gəncə şəhəri

1 Mis naqillәr Gәncә şәhәri,Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin  etdiyi saxlanc yeri kq 16 96 9.6 2

2 "Samsung FM Radio" markalı mobil telefon aparatı Gәncә şәhәri,Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin  etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 5 0.5 2

Salyan rayonu

1 Tütün mәmulatları Salyan rayonu,Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin  etdiyi saxlanc yeri әdәd 10 9 0.9 2

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

manatla

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,

Ş.Әlәkbәrova küçәsi, 7
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
4 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
106.9 x 72000 x 72000 7200 

2
Qeyri-yaşayış

binası
Ağdam rayonu, Böyükbәyli

kәndi
Ağdam Rayon İcra Hakimiyyәti, Üçoğlan kәnd inzibati әrazi dairәsi

üzrә nümayәndәliyi
1 mәrtәbәli ayrı tikili 210.8 2186.5 18000 9000 27000 2700 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin  (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 14/2 saylı mağazanın anbarı
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Әlәt

qәsәbәsi, A.Abdullayev küçәsi, 13D
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

85.7 92.3 x 4500 x 1000 5500 550 

2
103 saylı yanacaqdoldurma

mәntәqәsi
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Qala

qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

32.0 1709.0 x 5000 x 65000 70000 7000 

3 Әmlak kompleksi Lәnkәran rayonu, Darquba kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

62.3 1371.1 x 3250 x  4250 7500 750 

4 Taxıl qәbulu mәntәqәsi
Qobustan şәhәri, Bakı-Qazax avtomo-

bil yolunun 91-ci km
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

3763.3 19551.4 x 75000 x  50000 125000 12500 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

Ә.Vәliyev küçәsi, 3
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
176.7 x 30000 x 30000 3000 
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Mühasibat balansı

CƏLİLABAD BROYLER ASC

"CƏLİLABAD  BROYLER" ASC 
Mənfəət və zərər haqqında hesabat  

(xərclərin funksiyalar üzrə)

"CƏLİLABAD BROYLER" ASC
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Bölümün
mad dәnin

sayı

Qeydlәrә
istinad

31/12/2017 31/12/2016

AKTİVLӘR 
1 Uzunmüddәtli aktivlәr 
10 Qeyri maddi aktivlәr - -
11 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar 1 162 823,00 1 403 810,00
12 Daşınmaz әmlaka investisiyalar 2 552 864,00 2 552 864,00
13 Bioloji aktivlәr - -
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 3 715 687,00 3 956 674,00
2 Qısamüddәtli aktivlәr 
20 Ehtiyatlar 937 711,00 578 344,00
21 Qısamüddәtli debitor borcları 124 126,00 67 912,00
22 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 7 083,00 59 180,00
23 Sair qısamüddәtli maliyyә aktivlәri - -
24 Sair qısamüddәtli aktivlәr 17 630,00 17 320,00

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 1 086 550,00 722 756,00
CӘMİ AKTİVLӘR 4 802 237,00 4 679 430,00

KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 
3 KAPITAL  
30 Ödәnilmiş nominal (Nizamnamә) kapital 849 238,00 849 238,00
31 Emissiya gәliri - -
32 Geri alınmış kapital (sәhmlәr) - -
33 Kapital ehtiyatları 1 466 076,00 1 466 076,00
34 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr) (63 065,00) (125 000,00)

CӘMİ KAPİTAL 2 252 249,00 2 190 314,00

ÖHDӘLİKLӘR
4 Uzunmüdәtli öhdәliklәr 
40 Uzunmüdәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr - -
41 Uzunmüdәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr - -
42 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri - -
43 Uzunmüddәtli kreditor borcları - -

44
Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr - mәqsәdli

maliyyәlәşmәlәr
- -

CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR - -

5 Qısamüddәtli öhdәliklәr 
50 Qısamüdәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr - -
51 Qısamüdәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr - -
52 Vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr - -
53 Qısamüddәtli kreditor borcları 2 581 939,00 2 391 988,00
54 Sair qısamüddәtli öhdәliklәr - -

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR 2 581 939,00 2 391 988,00
CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR 2 581 939,00 2 391 988,00

CӘMİ KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 4 834 188,00 4 582 302,00
(31 951,00) 97 128,00

Bölümün
madәnin

sayı

Qeydlәrә
istinad 31/12/2017 31/12/2016

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri 2 820 398,00 11 455 695,00
70 Satışın maya dәyәri (2 883 463,00) (11 580 695,00)

Ümumi mәnfәәt (63 065,00) (125 000,00)

61 Fövqaladә gәlirlәr - -
71 Kommersiya xәrclәri - -
72 İnzibati xәrclәr - -
73 Fövqaladә xәrclәr - -
74 Fәaliyyәtin dayandırılmasından zәrәrlәr - -

62 Fәaliyyәtin dayandırılması ilәәlaqәdar olan gәlirlәr - -

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) (63 065,00) (125 000,00)
63 Maliyyә gәlirlәri - -
75 Maliyyә xәrclәri - -
64 Sair әmәliyyatlar gәlıri - -
76 Sair әmәliyyat xәrclәri - -
65 Asılı vә birgә müәsisәlәrin mәnfәәtindә pay - -
77 Asılı vә birgә müәsisәlәrin zәrәrindә  pay - -

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt (zәrәr) (63 065,00) (125 000,00)

78 Mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr - -
34 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) (63 065,00) (125 000,00)

İstifadә edilmiş matrial ehtiyyatları - -
İşçi heyyәti üzrә xәrclәr - -
Amortizasiya xәrclәri - -
Sair әmәliyyat xәrclәri - -

Cәmi әmәliyyat xәrclәri: - -

Qeyd
 lәrә
isti-
nad

Ödәnilmiş
Nizamnamә

kapitalı

Emis
siya
gәliri

Geri
alınmış
ka pi tal
(sәhml

әr)

Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülmә-

miş mәnfәәt
(ödәnilmәmiş

zәrәr)

Cәmi
yenidәn

qiymәtlәndir
mә üzrә
ehtiyat

Mәzәnnә
fәrqlәri

üzrә
ehtiyat

Qanun-
vericilik

üzrә ehtiy-
at

Nizamnam
ә üzrә

ehtiyyat

Digr ehtiy-
atlar

1 yanvar 2016-ci il tarixinә qalıq 849 238,00 - 31 977,00 881 215,00

Uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya әhәmiyyәtli
sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr -

1 yanvar 2016-ci il tarixinә düzәlişlәrdәn sonra qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 - 881 215,00

Aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi -

Mәzәnnә fәrqlәri - - - - - - - - - -

Mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabında tanınmamış gәlirlәr vә
xәrclәr -

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) (125 000,00) (125 000,00)

Mülkiyyәtçilәrin kaptal qoyuluşları -

Mülkiyyәtçilәr arasında kaptalın bölüşdürülmәsi
(dividendlәr) -

Geri alınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar -

Kapitalın maddәlәr arasında köçürülmәsindәn әvvәl
31 dekabr 2016 cı il tarixә qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 (125 000,00) 756 215,00

Kapitalın maddәlәr arasında köçürmәlәr -

31 dekabr 2016 tarixә qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 (125 000,00) 756 215,00

2016 cı il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin cәmi (849 238,00) (849 238,00)

-

1 yanvar 2017 tarixә qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 (974 238,00) (93 023,00)

Uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya әhәmiyyәtli
sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr -

1 yanvar 2017 tarixә düzәlişlәrdәn sonra qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 (974 238,00) (93 023,00)

Aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi - -

Mәzәnnә fәrqlәri -

Mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabında tanınmamış gәlirlәr vә
xәrclәr -

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) (63 065,00) (63 065,00)

Mülkiyyәtçilәrin kaptal qoyuluşları -

Mülkiyyәtçilәr arasında kaptalın bölüşdürülmәsi
(dividendlәr) -

Geri alınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar -

Kapitalın maddәlәr arasında köçürülmәsindәn әvvәl
31 dekabr 2017 ci il tarixә qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 (1 037 303,00) (156 088,00)

Kapitalın maddәlәr arasında köçürmәlәr -

31 dekabr 2017 tarixә qalıq 849 238,00 - - - - - - 31 977,00 (1 037 303,00) (156 088,00)

-

2017 ci il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin cәmi - - - - - - - - (63 065,00) (63 065,00)

"CƏLİLABAD BROYLER" ASC 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Qeydlәrә
istinad

31/12/2017 31/12/2016

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt vә ya zәrәr (63 065,00) (125 000,00)

Aşağıdakı maddәlәr üzrә düzәlişlәr: 

azlıq tәşkil edәn mülkiyyәtçilәrin payı 

mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr - -

qeyri-pul maddәlәri üzrә gәlirlәr vә xәrclәr :

112 ** Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası - -

** Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası 

** Bioloji aktivlәrin amortizasiyası

** silinmiş/xaricolmuş әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәri 240 987,00 437 036,00

Dövriyyә kapitalının dәyişmәsindәn әvvәl әmәliyyat gәliri 177 922,00 312 036,00

111 investisiya fәaliyyәti vә ya maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtә aid olmayan digәr maddәlәr 

Aşağıdakı maddәlәr üzrә baş verәn dәyişikliklәr

20 ehtiyatlar  (azalması +, artması -) - -

13 Bioloji aktivlәr - -

21 әmәliyyat debitor borcları vә gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri (azalması +, artması -) - -

Tәxirәsalınmış vergi aktivlәri - -

24 Sair aktivlәr - -

42 Tәxirәsalınmış vergi öhdәliklәri -

52 Cari vergi öhdәliklәri (azalması -, artması +) - -

Uzunmüddәtli kreditor borcları -

53 әmәliyyat kreditor borcları vә hesablaşmalar (azalması -, artması +) - -

54 Sair qısamüddәtli kreditor borcları (azalması -, artması +) - -

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti 177 922,00 312 036,00

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

111 Әsas vәsaitlәrin alınması - -

QMA alınması

törәmә, asılı vә birgә müәssisәlәrdә investisiyaların әldә olunması ilә bağlı pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

törәmә, asılı vә birgә müәssisәlәrdә investisiyaların satışından yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

digәr tәrәflәrә verilmiş qısamüddәtli vә uzunmüddәtli borclar üzrә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları  

digәr tәrәflәrә verilmiş qısamüddәtli vә uzunmüddәtli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

törәmә müәssisәlәrdә vә tәsәrrüfat vahidlәrindә mövcud olan pul vәsaitlәri çıxılmaqla hәmin qurumların әldә edilmәsi üçün pul
vәsaitlәrinin xaricolmaları 

törәmә müәssisәlәrdә vә tәsәrrüfat vahidlәrindә mövcud olan pul vәsaitlәri çıxılmaqla hәmin qurumların satışından әldә olunan pul
vәsaitlәrinin daxilolmaları

Fyuçers, forvard, opsion vә svop müqavilәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

dividendlәrin vә gәlirin digәr oxşar növlәri şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

Alınmış faizlәr şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti - -

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

30 sәhmlәrin vә digәr oxşar alәtlәrin buraxılması nәticәsindә yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

33 Kapital ehtiyatlarının dәyişmәsi - -

müәssisәnin öz sәhmlәrinin vә digәr oxşar alәtlәrinin geri alınması mәqsәdi ilә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

borc şәklindә alınmış mәblәğlәrdәn yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

borc şәklindә alınmış mәblәğlәrin geri qaytarılmasına görә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

44 mәqsәdli maliyyәlәşdirmә şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları /xaricolmaları (170 839,00) (252 856,00)

ETİF hesabına maliyyәlәşmә

dividendlәr vә buna oxşar digәr ödәmәlәr şәklindә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti (170 839,00) (252 856,00)

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) 7 083,00 59 180,00

Pul vәsaitlәrinin vә onların ekvivalentlәrinin hәrәkәti 

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

il әrzindә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) 

xarici valyutaların mәzәnnәlәrinin dәyişmәsinin tәsiri 

bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin ilin sonuna olan qalığı 7 083,00 59 180,00

Rəy 
Mәn “Cәlilabad Broyler” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (bundan sonra Cәmiyyәt) 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә

vәziyyәti, mәnfәәt vә ya zәrәrlәr vә digәr  mәcmu gәlir, kapitalda dәyişikliklәr vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti hesabatlarından, habelә uçot siyasәtinin әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla, maliyyә
hәsabatlarna edilәn izahedici qeydlәrdәn ibarәt maliyyә hesabatlarının auditini apamışam.

Hesab edirәm ki, әlavә edilmiş maliyyә hesabatları Cәmiyyәtin 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә vәziyyәtini, habelә
maliyyә nәticәlәrini vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini Beynәlxalq Maliyyә Hesabatlarına (MHBS)
uyğun olaraq bütün әhәmiyyәtli aspektlәrdә düzgün әks etdirir.

Rәy üçün әsaslar
Mәn auditi Beynәlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrә mәnim  mәsuliyyәtlәrim әlavә olaraq

hesabatımın “Maliyyә hesabatlarının auditi üçün auditorun mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edilir. Mәn Azәrbaycan Respublikasının
Qanunvericiliyinә әsasәn maliyyә hesabatlarının auditinә aid olan etik normalar ilә Mühasiblәrin Beynәlxalq Etika Standartları
Şurasının Peşәkar Mühasiblәrin Etika Mәcәllәsinin  tәlәblәrinә uyğun olaraq Cәmiyyәtdәn asılı deyilik vә mәn digәr etik
öhdәliklәrimi bu tәlәblәrә uyğun yerinә yetirmişәm. Hesab edirәm ki, әldә etdiyim audit sübutları rәyimi әsaslandırmaq üçün yetәrli
vә münasibdir.

Maliyyә hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә Cәmiyyәtin idarә edilmәsinә mәsul şәxslәrin mәsuliyyәti
Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının Beynәlxalq Maliyyә Hesabatları Standartlarına(MHBS) uyğun olaraq hazırlanmasına vә

düzgün tәqdim edilmәsinә vә rәhbәrliyin fikrincә, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrif olmadığı maliyyә
hesabatlarının hazırlanmasına imkan verәn zәruri daxili nәzarәt sisteminin tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

Maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik Cәmiyyәtdәn lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq niyyәtindә olmadığı, yaxud
bunu etmәkdәn başqa münasib alternativi olmadığı halda, rәhbәrlik Cәmiyyәtin fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hallarda fasilәsiz fәalliyәtә aid olan mәsәlәlәr haqqında mәlumatların açıqlanmasına vә mühasibat
uçotunun fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinin istifadә edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır. 

İqtisadi subyektin İdarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli  şәxslәr, Cәmiyyәtin maliyyә hesabatlarının tәqdim etmә
prosesinә nәzarәtә görә mәsuliyyә tdaşıyır.

Maliyyә hesabatlarının auditinә görә auditorun mәsuliyyәti
Mәnim mәqsәdim tәqdim edilmiş maliyyә hesabatlarında, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә, әhәmiyyәtli tәhriflәrin olub-

olmadığına dair kafi әminlik әldә etmәk vә rәyimin dәdaxil olduğu auditor hesabatını tәqdim etmәkdir. Kafi әminlik әminliyin
yüksәk sәviyyәsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin әhәmiyyәtli tәhriflәri hәr bir halda aşkar edәcәyinә zәmanәt vermir.
Tәhriflәr dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda yaxud mәcmu olaraq, istifadәçilәrin belә edilmiş maliyyә
hesatları әsasında qәbul etdiklәri iqtisadi qәrarlarına tәsir etmә ehtimalı olduğu halda әhәmiyyәtli hesab edilir.

“RM Audit” Mәhdud Mәsuliyyәtli
Cәmiyyәtinin direktoru-Audit partnyoru          R.Miriyev

Bakı, Azәrbaycan Respublikası 11 iyun 2018-ciil

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
“Cəlilabad Broyler” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarına
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Mühasibat balansı

"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

Bölümün
maddәnin

sayı

Qeyd -
lәrә

istinad
31/12/2017 31/12/2016

AKTİVLӘR 

1 Uzunmüddәtli aktivlәr 

10 Qeyri maddi aktivlәr - -

11 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar 2 125 285,00 1 151 225,00

12 Daşınmaz әmlaka investisiyalar - -

13 Bioloji aktivlәr - -

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 2 125 285,00 1 151 225,00

2 Qısamüddәtli aktivlәr 

20 Ehtiyatlar 2 346 277,00 1 184 952,00

21 Qısamüddәtli debitor borcları 86 941,00 153 785,00

22 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 9 003,00 599,00

23 Sair qısamüddәtli maliyyә aktivlәri - 7 219,00

24 Sair qısamüddәtli aktivlәr 313 383,00 -

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 2 755 604,00 1 346 555,00

CӘMİ AKTİVLӘR 4 880 889,00 2 497 780,00

KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 

3 KAPITAL  

30 Ödәnilmiş nominal (Nizamnamә) kapital 352 786,00 352 786,00

31 Emissiya gәliri - -

32 Geri alınmış kapital (sәhmlәr) - -

33 Kapital ehtiyatları 835 662,00 835 662,00

34 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr) (297 285,00) (9 989,00)

CӘMİ KAPİTAL 891 163,00 1 178 459,00

ÖHDӘLİKLӘR

4 Uzunmüdәtli öhdәliklәr 

40 Uzunmüdәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr - -

41 Uzunmüdәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr - -

42 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri 309 112,00 272 492,00

43 Uzunmüddәtli kreditor borcları - -

44 Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr - mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr - -

CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR 309 112,00 272 492,00

5 Qısamüddәtli öhdәliklәr 

50 Qısamüdәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr - -

51 Qısamüdәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr - -

52 Vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr - -

53 Qısamüddәtli kreditor borcları 3 680 614,00 1 046 829,00

54 Sair qısamüddәtli öhdәliklәr - -

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR 3 680 614,00 1 046 829,00

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR 3 989 726,00 1 319 321,00

CӘMİ KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 4 880 889,00 2 497 780,00

“CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat  

(xərclərin funksiyalar üzrə)
Bölümün
madәnin

sayı

Qeyd -
lәrә

istinad
31/12/2017 31/12/2016

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri - 139 186,00
70 Satışın maya dәyәri (297 285,00) (134 485,00)

Ümumi mәnfәәt (297 285,00) 4 701,00
61 Fövqaladә gәlirlәr - -
71 Kommersiya xәrclәri - (14 690,00)
72 İnzibati xәrclәr - -
73 Fövqaladә xәrclәr - -
74 Fәaliyyәtin dayandırılmasından zәrәrlәr - -

62
Fәaliyyәtin dayandırılması ilә әlaqәdar

olan gәlirlәr
- -

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) (297 285,00) (9 989,00)
63 Maliyyә gәlirlәri - -
75 Maliyyә xәrclәri - -
64 Sair әmәliyyatlar gәlıri - -
76 Sair әmәliyyat xәrclәri - -

65
Asılı vә birgә müәsisәlәrin mәnfәәtindә

pay
- -

77 Asılı vә birgә müәsisәlәrin zәrәrindә  pay - -
Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt (zәrәr) (297 285,00) (9 989,00)

78 Mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr - -
34 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) (297 285,00) (9 989,00)

İstifadә edilmiş matrial ehtiyyatları
İşçi heyyәti üzrә xәrclәr - -
Amortizasiya xәrclәri - -
Sair әmәliyyat xәrclәri - -

Cәmi әmәliyyat xәrclәri: - -

Qeyd
lәrә
isti-
nad

Ödәnilmiş
Nizamnamә

kapitalı

Emis -
siya
gәliri

Geri
alınmış
kapital
(sәhml

әr)

Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülmә-

miş mәnfәәt
(ödәnilmәmiş

zәrәr)

Cәmi
yenidәn

qiymәtlәn
dirmә üzrә

ehtiyat

Mәzәnnә
fәrqlәri

üzrә
ehtiyat

Qanun-
vericilik

üzrә
ehtiyat

Nizamn
amә
üzrә

ehtiyyat

Digr 
ehtiyatlar

1 yanvar 2016-ci il tarixinә qalıq 352 786,00 - 835662,00 1 188448,00
Uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya әhәmiyyәtli

sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr
-

1 yanvar 2016-ci il tarixinә düzәlişlәrdәn sonra qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 - 1 188448,00
Aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi -

Mәzәnnә fәrqlәri - - - - - - - - - -
Mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabında tanınmamış gәlirlәr vә

xәrclәr
-

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) (9 989,00) (9 989,00)
Mülkiyyәtçilәrin kaptal qoyuluşları -

Mülkiyyәtçilәr arasında kaptalın bölüşdürülmәsi
(dividendlәr)

-

Geri alınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar -

Kapitalın maddәlәr arasında köçürülmәsindәn әvvәl
31 dekabr 2016 cı il tarixә qalıq

352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00

Kapitalın maddәlәr arasında köçürmәlәr -
31 dekabr 2016 tarixә qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00

2016 cı il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin cәmi -
-

1 yanvar 2017 tarixә qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00

Uçot siyasәtindә dәyişikliklәr vә ya әhәmiyyәtli
sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr

-

1 yanvar 2017 tarixә düzәlişlәrdәn sonra qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00
Aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi - -

Mәzәnnә fәrqlәri -
Mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabında tanınmamış gәlirlәr vә

xәrclәr
-

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) (297 285,00) (297 285,00)
Mülkiyyәtçilәrin kaptal qoyuluşları -

Mülkiyyәtçilәr arasında kaptalın bölüşdürülmәsi
(dividendlәr)

-

Geri alınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar -

Kapitalın maddәlәr arasında köçürülmәsindәn әvvәl
31 dekabr 2017 ci il tarixә qalıq

352 786,00 - - - - - - 835662,00 (307 274,00) 881 174,00

Kapitalın maddәlәr arasında köçürmәlәr -
31 dekabr 2017 tarixә qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (307 274,00) 881 174,00

-
2017 ci il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin cәmi - - - - - - - - (297 285,00) (297 285,00)

Qeydlәrә
istinad

31/12/2017 31/12/2016

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt vә ya zәrәr (297 285,00) (9 989,00)

Aşağıdakı maddәlәr üzrә düzәlişlәr: 

azlıq tәşkil edәn mülkiyyәtçilәrin payı 

mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr - -

qeyri-pul maddәlәri üzrә gәlirlәr vә xәrclәr :

112 ** Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası - -

** Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası 

** Bioloji aktivlәrin amortizasiyası

** silinmiş/xaricolmuş әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәri 272 492,00 244 427,00

Dövriyyә kapitalının dәyişmәsindәn әvvәl әmәliyyat gәliri (24 793,00) 234 438,00

111 investisiya fәaliyyәti vә ya maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtә aid olmayan digәr maddәlәr 

Aşağıdakı maddәlәr üzrә baş verәn dәyişikliklәr

20 ehtiyatlar  (azalması +, artması -) - -

13 Bioloji aktivlәr - -

21 әmәliyyat debitor borcları vә gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri (azalması +, artması -) - -

Tәxirәsalınmış vergi aktivlәri - -

24 Sair aktivlәr - -

42 Tәxirәsalınmış vergi öhdәliklәri -

52 Cari vergi öhdәliklәri (azalması -, artması +) - -

Uzunmüddәtli kreditor borcları -

53 әmәliyyat kreditor borcları vә hesablaşmalar (azalması -, artması +) - -

54 Sair qısamüddәtli kreditor borcları (azalması -, artması +) - -

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti (24 793,00) 234 438,00

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

111 Әsas vәsaitlәrin alınması (581 863,00) -

QMA alınması

törәmә, asılı vә birgә müәssisәlәrdә investisiyaların әldә olunması ilә bağlı pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

törәmә, asılı vә birgә müәssisәlәrdә investisiyaların satışından yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

digәr tәrәflәrә verilmiş qısamüddәtli vә uzunmüddәtli borclar üzrә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları  317,00

digәr tәrәflәrә verilmiş qısamüddәtli vә uzunmüddәtli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 615 659,00 (233 839,00)

törәmә müәssisәlәrdә vә tәsәrrüfat vahidlәrindә mövcud olan pul vәsaitlәri çıxılmaqla hәmin qurumların әldә edilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin
xaricolmaları 

törәmә müәssisәlәrdә vә tәsәrrüfat vahidlәrindә mövcud olan pul vәsaitlәri çıxılmaqla hәmin qurumların satışından әldә olunan pul vәsaitlәrinin
daxilolmaları

Fyuçers, forvard, opsion vә svop müqavilәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

dividendlәrin vә gәlirin digәr oxşar növlәri şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

Alınmış faizlәr şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti 34 113,00 (233 839,00)

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

30 sәhmlәrin vә digәr oxşar alәtlәrin buraxılması nәticәsindә yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

33 Kapital ehtiyatlarının dәyişmәsi - -

müәssisәnin öz sәhmlәrinin vә digәr oxşar alәtlәrinin geri alınması mәqsәdi ilә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

borc şәklindә alınmış mәblәğlәrdәn yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

borc şәklindә alınmış mәblәğlәrin geri qaytarılmasına görә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

44 mәqsәdli maliyyәlәşdirmә şәklindә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları /xaricolmaları - -

ETİF hesabına maliyyәlәşmә

dividendlәr vә buna oxşar digәr ödәmәlәr şәklindә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları 

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti - -

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) 9 320,00 599,00

Pul vәsaitlәrinin vә onların ekvivalentlәrinin hәrәkәti 

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

il әrzindә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) 

xarici valyutaların mәzәnnәlәrinin dәyişmәsinin tәsiri 

bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin ilin sonuna olan qalığı 9 320,00 599,00

RӘHBӘR 317,00 -

Mәn “Cәlilabad Şәrab-2" Açıq Sәhmdar
Cәmiyyәtinin (bundan sonra Cәmiyyәt adlandırılacaq) 31
dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә vәziyyәti, mәnfәәt vә
ya zәrәrlәr vә digәr  mәcmu gәlir, kapitalda dәyişikliklәr
vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti hesabatlarından, habelә uçot siyasәtinin
әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla,
maliyyә hәsabatlarna edilәn izahedici qeydlәrdәn ibarәt
maliyyә hesabatlarının auditini apamışam.

Hesab edirәm ki, әlavә edilmiş maliyyә hesabatları
Cәmiyyәtin 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә
vәziyyәtini, habelә maliyyә nәticәlәrini vә göstәrilәn
tarixdә başa çatan il üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini
Beynәlxalq Maliyyә Hesabatlarına (MHBS) uyğun olaraq
bütün әhәmiyyәtli aspektlәrdә düzgün әks etdirir.

Rәy üçün әsaslar
Mәn auditi Beynәlxalq Audit Standartlarına (BAS)

uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrә mәnim  mә su liy -
yәt lәrim әlavә olaraq hesabatımın “Maliyyә hesabatlarının
audi ti üçün auditorun mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edi -
lir. Mәn Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinә
әsa sәn maliyyә hesabatlarının auditinә aid olan etik nor -
ma lar ilә Mühasiblәrin Beynәlxalq Etika Standartları Şu -
ra sının Peşәkar Mühasiblәrin Etika Mәcәllәsinin  tә lәb lә -
ri nә uyğun olaraq Cәmiyyәtdәn asılı deyilәm vә mәn digәr
etik öhdәliklәrimi bu tәlәblәrә uyğun yerinә yetirmişәm.
He sab edirәm ki, әldә etdiyim audit sübutları rәyimi әsas -
lan dırmaq üçün yetәrli vә münasibdir.

Maliyyә hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә Cә miy yә -
tin idarә edilmәsinә mәsul şәxslәrin mәsuliyyәti

Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının Beynәlxalq Ma liy -
yә Hesabatları Standartlarına(MHBS) uyğun olaraq ha zır -
lan masına vә düzgün tәqdim edilmәsinә vә rәhbәrliyin
fik rincә, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli
tәh rif olmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına im -

kan verәn zәruri daxili nәzarәt sisteminin tәşkilinә görә
mә suliyyәt daşıyır.

Maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik Cә miy -
yә ti lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq niyyәtindә ol ma -
dı ğı, yaxud bunu etmәkdәn başqa münasib alternativi ol -
ma dığı halda, rәhbәrlik Cәmiyyәtin fasilәsiz fәaliyyәt gös -
tәr mәk qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hal -
lar da fasilәsiz fәalliyәtә aid olan mәsәlәlәr haqqında mә -
lu matların açıqlanmasına vә mühasibat uçotunun fasilәsiz
fәaliyyәt prinsipinin istifadә edilmәsinә görә mәsuliyyәt
daşıyır. 

İqtisadi subyektin İdarә edilmәsinә cavabdeh olan
sәlahiyyәtli  şәxslәr, Cәmiyyәtin maliyyә hesabatlarının
tәqdim etmә prosesinә nәzarәtә görә mәsuliyyә tdaşıyır.

Maliyyә hesabatlarının auditinә görә auditorun
mәsuliyyәti

Mәnim mәqsәdim tәqdim edilmiş maliyyә he sa bat la -
rın da, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә, әhәmiyyәtli
tәh riflәrin olub-olmadığına dair kafi әminlik әldә etmәk
vә rәyimin dәdaxil olduğu auditor hesabatını tәqdim et -
mәk dir. Kafi әminlik әminliyin yüksәk sәviyyәsidir, lakin
o BAS-a uyğun aparılmış auditin әhәmiyyәtli tәhriflәri hәr
bir halda aşkar edәcәyinә zәmanәt vermir. Tәhriflәr dә lә -
duz luq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda
yaxud mәcmu olaraq, istifadәçilәrin belә edilmiş maliyyә
hesatları әsasında qәbul etdiklәri iqtisadi qәrarlarına tәsir
etmә ehtimalı olduğu halda әhәmiyyәtli hesab edilir.

"RM Audit" Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtinin 
direktoru-Audit Partnyoru Miriyev Rasәt Abasәt

oğlu.

Bakı, Azәrbaycan Respublikası, 
13 iyun 2018-ci il

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Cəlilabad Şərab 2” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri cənab Mustafa Əlirza oğlu Mustafayevə

Rəy



8ШЯНБЯ, 24 НОЙАБР 2018-ci il, №46 (1099) Åëàíëàð
“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat

UçotuStandartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması

Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə.

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

31 dekabr 2017-ci il tarixə

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

(xərclərin xarakteri üzrə)

31 dekabr 2017-ci il tarixə

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kom -

mersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına

əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 2 nömrəli əlavə.

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

(xərclərin funksiyaları üzrə)

31 dekabr 2017-ci il tarixə

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına əsasən mühasibat

uçotunun aparılması Qaydaları”na 2 nömrəli əlavə. Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

(xərclərin funksiyaları üzrə) 31 dekabr 2017-ci il tarixə

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat

xərcləri haqqında məlumat

VÖEN              1500271831
Mühasibat uçotu subyektinin adı:  “Azelektromaş” ASC
Sahә (fәaliyyәt növü): elektron vә  optik avadanlıqların tәmir
Mülkiyyәt növü: xüsusi mülkiyyәt
Ünvan: Bakı şәhәri, Nәrimanov r-nu, ev 5
Elektron poçt ünvanı: azema_2009@mail.ru
Ölçüvahidi: manat

Bölmә
/Madd
ә №-si

Bölmә/Maddәlәrinadı

Uçot
siyasәti

vә
izahlı

qeydlәr
in №-si

Hesabat dövrü
üzrә

Әvvәlki dövr
üzrә

1 2 3 4 5 6 7

AKTİVLӘR

1 Uzunmüddәtli aktivlәr 

10 Qeyri-maddi aktivlәr 

11 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar 11 108.14 14810.86

12 İnvestisiya mülkiyyәti 

13 Bioloji aktivlәr

14 Tәbii sәrvәtlәr

15 İştirakpayı metoduilә uçotaalınmış
investisiyalar 

16 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri

17 Uzunmüddәtli debitor borcları

18 Sair uzunmüddәtli maliyyә aktivlәri

19 Sair uzunmüddәtli aktivlәr 841.55 11 051.94

CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 11 949.69 15862.80

2 Qısamüddәtli aktivlәr

20 Ehtiyatlar 362099.05 115971.71

21 Qısamüddәtli debitor borcları 26674.32 158209.46

22 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 253.10 11884.92

23 Sair qısamüddәtli maliyyә aktivlәri

24 Sair qısamüddәtli aktivlәr 202668.45 209186.64

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 591 694.92 495 252.73

CӘMİ AKTİVLӘR 603 644.61 511 115.53

KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR

3 Kapital 

30 Ödәnilmiş nominal(nizamnamә) kapital 4000.00 4000.00

31 Emissiya gәliri

32 Geri alınmış kapital (sәhmlәr)

33 Kapital ehtiyatları

34 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)

CӘMİ KAPİTAL 4000.00 4000.00

4 Uzunmüddәtli öhdәliklәr

40 Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr 139921.75 230 000.00

41 Uzunmüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr

42 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri

43 Uzunmüddәtli kreditor borcları

44 Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr 459722.86 277115.53

CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR 599644.61 507115.53

5 Qısamüddәtli öhdәliklәr

50 Qısamüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr

51 Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr

52 Vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr

53 Qısamüddәtli kreditor borcları

54 Sair qısamüddәtli öhdәliklәr

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR 599644.61 507115.53

CӘMİ KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 603644.61 511115.53

Bölmә
(maddә) vә
hesab №-si

Göstәricilәrin adı

Uçot si -
ya sәti vә

izah lı
qeyd lәrin 

№-si

Hesabat
dövrü üzrә

Әvvәlki dövr
üzrә

1 2 3 4 5

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri 363 892.75 4 171 153.96

61 vә 73 Sair әmәliyyat gәlirlәri 15 618.47

Bitmәmiş istehsalat vә hazır
mәhsul ehtiyatlarındakı artımlar

(azalmalar)
246 127.34 9 330.40

Tәşkilat tәrәfindәn yerinә
yetirilmiş vә kapitallaşdırılmış

işlәr

İstifadә edilmiş material
ehtiyatları 233 472.05 2 599 091.54

İşçi heyәti üzrә xәrclәr 20 170.66 27 312.58

Amortizasiya xәrclәri 3 913.11 5 199.94

Digәr әmәliyyat xәrclәri 275 507.47 1 521 049.53

73 vә 61 Sair әmәliyyat xәrclәri

1 2 3 4 5

62 vә 74 Fәaliyyәtin dayandırılmasından
yaranan mәnfәәtlәr (zәrәrlәr)

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) -153 552.07 18 500.37

63 vә 75 Maliyyә mәnfәәti (zәrәri) 

64 vә 76 Fövqәladә mәnfәәt (zәrәr)

81 Asılı vә birgә müәssisәlәrin
mәnfәәtlәrindә (zәrәrlәrindә) pay

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt
(zәrәr)

90 Mәnfәәt vergisi 0 3700.07

341 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt
(zәrәr) -153552.07 14 800.30

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) -153552.07 14 800.30

Bölmә
(maddә) vә
hesab №-si

Göstәricilәrin adı

Uçot
siyasәti

vә
izahlı
qeyd -

lәrin №-
si

Hesabat dövrü
üzrә

Әvvәlki dövr
üzrә

1 2 3 4 5

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri 379 511.22 4 171 153.96

70 Satışın maya dәyәri üzrә xәrclәr 517 728,16 4 088 251.08

Ümumi mәnfәәt (zәrәr) -138 216.94 82 902.88

61 vә 73 Sair әmәliyyat gәlirlәri

71 Kommersiya xәrclәri

72 İnzibati xәrclәr 15 335.13 64 402.51

73 vә 61 Sair әmәliyyat xәrclәri

62 vә 74
Fәaliyyәtin dayandırılmasından
yaranan mәnfәәtlәr (zәrәrlәr)

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) -153 552.07 18 500.37

63 vә 75 Maliyyә mәnfәәti (zәrәri) 

64 vә 76 Fövqәladә mәnfәәt (zәrәr)

81
Asılı vә birgә müәssisәlәrin

mәnfәәtlәrindә (zәrәrlәrindә)pay

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt
(zәrәr)

90 Mәnfәәt vergisi 0 3700.07

1 2 3 4 5

341
Hesabat dövründә xalis mәnfәәt

(zәrәr)
-153 522.07 14 800.30

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)

Bölmәnin/
maddәnin

№-si

Uçot siyasәti
vә izahlı

qeydlәrin №-
si

Hesabat
dövrü
üzrә

Әvvәlki
dövr
üzrә

Hazır mәhsul vә bitmәmiş istehsal
ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)
Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilmiş

vәkapitallaşdırılmış işlәr

İstifadә edilmiş material ehtiyatları

İşçi heyәti üzrә xәrclәr

Amortizasiya xәrclәri

Digәr әmәliyyat xәrclәri

Cәmi әmәliyyat xәrclәri 

Uçot
siyasәti vә

izahlı
qeydlәrin

№-si

Ödәnilmi
ş

nizamna
mә

kapitalı

Emiss
iya

gәliri

Geri
alınmış
kapital

(sәhmlәr)

Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülmәmi

ş mәnfәәt
(ödәnilmәmiş

zәrәr)

CәmiYenidәn qiy-
mәtlәndirilmә
üzrә ehtiyat

Mәzәnnә
fәrqlәri

üzrә ehtiy-
at

Qanun -
vericilik

üzrә
ehtiyat

Nizam-
namә
üzrә

ehtiyat

Digәr
ehtiyat-

lar

Әvvәlkihesabatdövrününәvvәlinә olanqalıq 4000.00 4000.00

Әvvәlkihesabatdövründә uçotsiyasәtindә dәyişikliklәrvә ya

әhәmiyyәtli sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr

Sәhvlәrindüzәldilmәsindәn sonra әvvәlki hesabatdövrününәvvәlinәqalıq

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Әvvәlki hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr)

Mülkiyyәtçilәrin kapital qoyuluşları

Mülkiyyәtçilәrarasındakapitalınbölüşdürülmәsi (dividendlәr)

Gerialınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar

Kapitalın maddәlәri arasında köçürmәlәr

Sair mәcmu gәlir

Әvvәlkihesabatdövrüüzrәkapitaldadәyişikliklәrincәmi

Әvvәlkihesabatdövrünün sonuna qalıq

Hesabatdövründә uçotsiyasәtindә dәyişikliklәrvә ya әhәmiyyәtlisәhvlәrlә bağlı
düzәlişlәr

Sәhvlәrindüzәldilmәsindәn sonra hesabatdövrününәvvәlinәqalıq

Hesabatdövründә xalismәnfәәt (zәrәr)

Mülkiyyәtçilәrin kapital qoyuluşları

Mülkiyyәtçilәrarasındakapitalınbölüşdürülmәsi (dividendlәr)

Gerialınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar

Kapitalın maddәlәri arasında köçürmәlәr

Sair mәcmu gәlir

Hesabatdövrüüzrәkapitalda

dәyişikliklәrincәmi

Hesabatdövrünün sonunaqalıq 4000.00 4000,00

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları

üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına əsasən mühasibat uçotunun

aparılması Qaydaları”na4 nömrəli əlavə. 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (dolayı metod)

31 dekabr 2017-ci il tarixə
Uçot siyasәti vә
izahlı qeydlәrin

№-si

Hesabat dövrü
üzrә Әvvәlki dövr üzrә

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt vә ya zәrәr (153 552.07) 18 500.37

Aşağıdakı maddәlәr üzrә düzәlişlәr:

azlıq tәşkil edәn mülkiyyәtçilәrin  payı

mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr

amortizasiya xәrclәri 3 913.11 5 199.94

investisiya fәaliyyәti  ilә әlaqәdar zәrәr (mәnfәәt)

maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtә aid olan digәr xәrclәr (gәlirlәr)

Mәzәnnә fәrqi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)

Faiz xәrclәri (gәlirlәri)

Şübhәli debitor borcları üzrә xәrclәr

İddia müddәti ötmüş kreditor borclar üzrә gәlirlәr

Sair qeyri-pul әmәliyyatları üzrә xәrclәr (gәlirlәr)

Dövriyyә kapitalındakı dәyişikliklәrә qәdәr әmәliyyat fәaliyyәti üzrә xalis
pul vәsaitlәri (149 638,96) 23 700.31

Aşağıdakı maddәlәr üzrә baş verәn dәyişikliklәr:

Ehtiyatların azalması (artması) -246 127.34 -9330.40

әmәliyyat debitor borclarının azalması (artması) 131 535.14 22 246.19

sair qısamüddәtli aktivlәrin azalması (artması)

vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәrin artması (azalması) 

әmәliyyat kreditor borclarının artması (azalması)  92 529.08 195 015.46

Sair qısamüddәtli öhdәliklәrin artması (azalması)

Ödәnilmiş (qaytarılmış) mәnfәәt vergisi

Ödәnilmiş faizlәr

Әmәliyyat fәaliyyәti ilә әlaqәdar  pul vәsaitlәrinin  fövqәladә daxilolmaları
vә xaricolmaları

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti -22 063.12 207 931.25

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; 
digәr tәrәflәrә verilmiş borclara görә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları;

fyuçers, forvard, opsion vә svop müqavilәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin daxilolmaları;
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 (390 100) (344 491.53)

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 153 552.07 -18 500.37

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti -236 547.93 -362 991.90

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) -11 631.82 9 475.52

Pul vәsaitlәrinin vә onların  ekvivalentlәrinin hәrәkәti 

bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin ilin
әvvәlinә olan mәblәği 11 884.92 2409.40

il әrzindә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) (11 631.82) 9475.52

xarici valyutaların mәzәnnәlәrinindәyişmәsinin tәsiri

bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin ilin
sonuna olan qalığı 253.10 11 884.92

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.



9ШЯНБЯ, 24 НОЙАБР 2018-ci il, №46 (1099) Åëàíëàð
“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya

Təşkilatları üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına əsasən

mühasibat uçotunun aparılması

Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə.

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

31 dekabr 2017-ci il tarixə

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

(xərclərin funksiyaları üzrə)

31 dekabr 2017-ci il tarixə

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya

Təşkilatları üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına

əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na4 nömrəli əlavə.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

(dolayı metod)

31 dekabr 2017-ci il tarixə

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında 

əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına əsasən

mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 3 nömrəli əlavə. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

31 dekabr 2017-ci il tarixə

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya

Təşkilatları üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına

əsasən mühasibat uçotunun aparılması

Qaydaları”na 2 nömrəli əlavə.

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

(xərclərin xarakteri üzrə)

31 dekabr 2017-ci il tarixə

VÖEN 150030441    
Mühasibat uçotu subyektinin adı: “Bakıelektriktökmә” ASC
Sahә (fәaliyyәt növü): çuqun tökmә
Mülkiyyәt növü: dövlәt mülkiyyәt
Ünvan: Bakı şәhәri, Nәrimanov r-nu, N.Nәsrullayev küç., 5
Elektron poçt ünvanı: azema_2009@mail.ru
Ölçüvahidi:manat

Bölmә/
Maddә
№-si

Bölmә/Maddәlәrinadı

Uçot
siyasәti
vә izahlı
qeydlәrin

№-si

Hesabat dövrü
üzrә

Әvvәlki dövr
üzrә

1 2 3 4 5 6 7
AKTİVLӘR

1 Uzunmüddәtli aktivlәr 

10 Qeyri-maddi aktivlәr 

11 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar 1 174 081 1 110 786

12 İnvestisiya mülkiyyәti 

13 Bioloji aktivlәr

14 Tәbii sәrvәtlәr

15 İştirakpayı metoduilә uçotaalınmış İnvestisiyalar

16 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri

17 Uzunmüddәtli debitor borcları

18 Sair uzunmüddәtli maliyyә aktivlәri

19 Sair uzunmüddәtli aktivlәr 1 689 651 1 689 651

CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 2 863 732 2 800 437

2 Qısamüddәtli aktivlәr

20 Ehtiyatlar 2 445 058 1 498 518

21 Qısamüddәtli debitor borcları 873 687 733 983

22 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri 38 846 8

23 Sair qısamüddәtli maliyyә aktivlәri

24 Sair qısamüddәtli aktivlәr 

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 3 357 591 2  232 509

CӘMİ AKTİVLӘR 6 221 323 5 032 946

1 2 3 4 5 6 7

KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR

3 Kapital 

30 Ödәnilmiş nominal(nizamnamә) kapital 2 124 780 2 124 780

31 Emissiya gәliri

32 Geri alınmış kapital (sәhmlәr)

33 Kapital ehtiyatları

34 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr) (166 131)

CӘMİ KAPİTAL 2 124 780 1 958 649

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

50 Qısamüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr 451 386 441  386 

51 Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr

52 Vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr 3 423 926 2 279 408

53 Qısamüddәtli kreditor borcları

54 Sair qısamüddәtli öhdәliklәr 221 231 187 372

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ ÖHDӘLİKLӘR 4 0 96 543 2 908 166

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR 4 096 543 2 908 166

CӘMİ KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 6 221 323 5 032 946

Bölmә
(maddә) vә
hesab №-si

Göstәricilәrin adı
Uçot siyasәti

vә izahlı qeyd -
lәrin №-si

Hesabat
1dövrü üzrә

Әvvәlkidövrüzrә

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri 34 285 646 957

61 vә 73 Sair әmәliyyat gәlirlәri 39 528 33 814

Bitmәmiş istehsalat vә hazır mәhsul
ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

25 541.16 (30 026.06)

Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilmiş vә
kapitallaşdırılmış işlәr

İstifadә edilmiş material ehtiyatları 25 067 84 713.70

İşçi heyәti üzrә xәrclәr 72 529.88 204 853.26

Amortizasiya xәrclәri 63 295.29 103 439.64

Digәr әmәliyyat xәrclәri 79 051.47 634 090.40

73 vә 61 Sair әmәliyyat xәrclәri

62 vә 74
Fәaliyyәtin dayandırılmasından
yaranan mәnfәәtlәr (zәrәrlәr)

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) -166 130.64 - 346 326

63 vә 75 Maliyyә mәnfәәti (zәrәri) 

64 vә 76 Fövqәladә mәnfәәt (zәrәr)

81
Asılı vә birgә müәssisәlәrin

mәnfәәtlәrindә (zәrәrlәrindә) pay

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt (zәrәr)

90 Mәnfәәt vergisi 0

341 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) -166 130.64 - 346 326

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)

-166 130.64 - 346 326

Bölmә
(maddә)
vә hesab

№-si

Göstәricilәrin adı

Uçot
siyasәti
vә izahlı
qeydlәrin

№-si

Hesabat
dövrü üzrә

Әvvәlkid
övrüzrә

1 2 3 4 5

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri 34 285 646957

70 Satışın maya dәyәri üzrә xәrclәr (175 954) (948 528)

Ümumi mәnfәәt (zәrәr) -141 669 -301 571

61 vә 73 Sair әmәliyyat gәlirlәri 39 528 33 814

71 Kommersiya xәrclәri

72 İnzibati xәrclәr (63 989.64) (78 569)

73 vә 61 Sair әmәliyyat xәrclәri

62 vә 74
Fәaliyyәtin dayandırılmasından
yaranan mәnfәәtlәr (zәrәrlәr)

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) -166 131 -346 326

63 vә 75 Maliyyә mәnfәәti (zәrәri) 

64 vә 76 Fövqәladә mәnfәәt (zәrәr)

81
Asılı vә birgә müәssisәlәrin

mәnfәәtlәrindә (zәrәrlәrindә)pay

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt (zәrәr)

90 Mәnfәәt vergisi 0

341 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) -166 131 -346 326

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)

Bölmәnin
/maddәni
n №-si

Uçot siyasәti
vә izahlı

qeydlәrin №-
si

Hesabat
dövrü
üzrә

Әvvәlki
dövr
üzrә

Hazır mәhsul vә bitmәmiş istehsal
ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilmiş
vәkapitallaşdırılmış işlәr

İstifadә edilmiş material ehtiyatları

İşçi heyәti üzrә xәrclәr

Amortizasiya xәrclәri

Digәr әmәliyyat xәrclәri

Cәmi әmәliyyat xәrclәri 

Uçot siyasәti
vә izahlı
qeydlәrin

№-si

Ödәnilmiş
nizamnamә

kapitalı

Emissiya
gәliri

Geri
alınmış
kapital

(sәhmlәr)

Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülmәmiş

mәnfәәt
(ödәnilmәmiş

zәrәr)

Cәmi
Yenidәn qiy-
mәtlәndirilm
ә üzrә ehtiy-

at

Mәzәnnә
fәrqlәri üzrә

ehtiyat

Qanunveri
cilik üzrә

ehtiyat

Nizam-
namә üzrә

ehtiyat

Digәr
ehtiyatlar

Әvvәlkihesabatdövrününәvvәlinә olanqalıq 2 124 780 2 124 780

Әvvәlkihesabatdövründә uçotsiyasәtindә dәyişikliklәrvә ya

әhәmiyyәtli sәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr

Sәhvlәrindüzәldilmәsindәn sonra әvvәlki
hesabatdövrününәvvәlinәqalıq

Әvvәlki hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr)

Mülkiyyәtçilәrin kapital qoyuluşları

Mülkiyyәtçilәrarasındakapitalınbölüşdürülmәsi (dividendlәr)

Gerialınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar

Kapitalın maddәlәri arasında köçürmәlәr

Sair mәcmu gәlir

Әvvәlkihesabatdövrüüzrәkapitaldadәyişikliklәrincәmi

Әvvәlkihesabatdövrünün sonuna qalıq

Hesabatdövründә uçotsiyasәtindә dәyişikliklәrvә ya
әhәmiyyәtlisәhvlәrlә bağlı düzәlişlәr

Sәhvlәrindüzәldilmәsindәn sonra hesabatdövrününәvvәlinәqalıq

Hesabatdövründә xalismәnfәәt (zәrәr)

Mülkiyyәtçilәrin kapital qoyuluşları

Mülkiyyәtçilәrarasındakapitalınbölüşdürülmәsi (dividendlәr)

Gerialınmış kapital (sәhmlәr) üzrә әmәliyyatlar

Kapitalın maddәlәri arasında köçürmәlәr

Sair mәcmu gәlir

Hesabatdövrüüzrәkapitalda

dәyişikliklәrincәmi

Hesabatdövrünün sonunaqalıq 2 124 780 2 124 780

Uçot
siyasәti vә

izahlı
qeydlәrin

№-si

Hesabat
dövrü üzrә

Әvvәlki
dövr üzrә

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti 
Hesabat dövründә xalis mәnfәәt vә ya zәrәr (166 131) (346 326)

Aşağıdakı maddәlәr üzrә düzәlişlәr:
azlıq tәşkil edәn mülkiyyәtçilәrin  payı

mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr
amortizasiya xәrclәri 63 295 104 440

investisiya fәaliyyәti  ilә әlaqәdar zәrәr (mәnfәәt)
maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtә aid olan digәr xәrclәr (gәlirlәr)

Mәzәnnә fәrqi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)
Faiz xәrclәri (gәlirlәri)

Şübhәli debitor borcları üzrә xәrclәr
İddia müddәti ötmüş kreditor borclar üzrә gәlirlәr
Sair qeyri-pul әmәliyyatları üzrә xәrclәr (gәlirlәr)

Dövriyyә kapitalındakı dәyişikliklәrә qәdәr әmәliyyat fәaliyyәti üzrә xalis
pul vәsaitlәri

(102 836) (242886)

Aşağıdakı maddәlәr üzrә baş verәn dәyişikliklәr:
Ehtiyatların azalması (artması) 946 540 -433 739

әmәliyyat debitor borclarının azalması (artması) 139 704 53 338
sair qısamüddәtli aktivlәrin azalması (artması)

vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәrin artması (azalması) 
әmәliyyat kreditor borclarının artması (azalması)  -1 144 518 227 562
Sair qısamüddәtli öhdәliklәrin artması (azalması) -228 828 -307 519

Ödәnilmiş (qaytarılmış) mәnfәәt vergisi
Ödәnilmiş faizlәr

Әmәliyyat fәaliyyәti ilә әlaqәdar  pul vәsaitlәrinin  fövqәladә
daxilolmaları vә xaricolmaları

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti -194 969 -307 519

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; 

digәr tәrәflәrә verilmiş borclara görә pul vәsaitlәrinin xaricolmaları;

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

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

(10 000)

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

166 131 346 325

Maliyyәlәşdirmә üzrә fәaliyyәtdәn yaranan pul vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti -156 131 346 325
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) -38 838.31 38 805.59

Pul vәsaitlәrinin vә onların  ekvivalentlәrinin hәrәkәti 
bank overdraftları çıxılmaqla pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin

ilin әvvәlinә olan mәblәği
38 845.71 40.21

il әrzindә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin artması (azalması) (38 838.31) 38 805.5
xarici valyutaların mәzәnnәlәrinindәyişmәsinin tәsiri

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

7.40 38 845.71

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.



10ШЯНБЯ, 24 НОЙАБР 2018-ci il, №46 (1099) Åëàíëàð
25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında

təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

25 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 11:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 

tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlin siyahısı

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk  kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yüksәliş yardımçı tәsәrrüfatı
Salyan rayonu, Peyk

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

14.8 975173.9 x 1500 x 750000 751500 75150 

2 Qeyri-yaşayış binası
Astara şәhәri,

S.Vurğun küçәsi, 51
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

98.0 330.0 x 4000 x  3000 7000 700 

3
"Ucar 3 nömrәli Tәmir Quraşdırma"

Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәti
Ucar şәhәri, 29-cu

mәhәllә
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin sәrәncamında

181.8 9934.0 x 5000 x  35000 40000 4000 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Astara şәhәri üzrә:
ünvan: Azәrbaycan küçәsi 15, әlaqә telefonu: (kod 02522),

5-11-28
Ucar şәhәri üzrә: 
ünvan: Ucar şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi 28, әlaqә telefonu:

(kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Salyan şәhәri üzrә: 
ünvan: Salyan şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi 107, әlaqә tele-

fonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr -

racların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti (100%)

(manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış) qiymәti

(manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
Darayıcı sexin

yarımçıq tikilisi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu,

Puta qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
36074.7 20000 180000 200000 20000 
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