Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri
31 dekabr 2015-cü il tarixində başa çatan il üzrə
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları

Müstəqil auditorların hesabatı
Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələrinin səhmdarlarına
Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat üzrə hesabat
Biz Azərsun Holdinq haqqında və onun törəmə müəssisələrinin (“Qrup”) 31 dekabr 2015-ci il tarixinə
təqdim edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, həmin tarixdə başa çatmış il üzrə məcmu gəlir
hesabatı, səhmdar kapitalında dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, eləcə
də, əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin icmalından ibarət olan maliyyə
hesabatlarının auditin aparmışıq.
Konsilidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun
hazırlanmasına, obyektiv şəkildə təqdim edilməsinə, eləcə də, hesabatlarının saxtakarlıq və ya
səhvlərdən irəli gələn əhəmiyyətli təhriflər olmadan tərtib edilməsi üçün zəruri hesab etdiyi daxili
nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorların məsuliyyəti
Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən bu maliyyə hesabatlarına dair rəy
verməkdən ibarətdir. Biz audit yoxlamasını Beynəlxalq audit standartları əsasında aparmışıq.
Standartların tələbinə görə, biz etik tələblərə riayət etməli və auditi maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin olmadığına dair qənaətbəxş əminlik yaranacaq şəkildə planlaşdırmalı və
aparmalıyıq.
Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair audit sübutu əldə etmək
üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizəsindən, eləcə
də saxtakarlıq və ya səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi
risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditorlar müəssisənin
daxili nəzarət sisteminin səmərəliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit
prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının
hazırlanması və obyektiv şəkildə təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən
keçirirlər. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud mühasibat siyasətinin uyğunluğunun və
rəhbərliyin mühasibat təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.
Biz hesab edirik ki, audit rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər və müvafiq audit sübutları əldə
etmişik.
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Müstəqil auditorların hesabatı (davamı)
Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələrinin səhmdarlarına (davamı)

Rəy
Bizim fikrimizcə, bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Qrupun 31 dekabr 2015-ci ildə
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq ilin sonuna olan maliyyə vəziyyətinin,
maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətinin düzgün və ədalətli təsvirini verir.

Grant Thornton
Dubay, BƏƏ
24 may 2016
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Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları
Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
31 dekabr 2015-cü il tarixinə
Qeyd

2015
AZN

2014
AZN

Aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Bioloji aktivlər
Törəmə müəssisələrə investisiyalar
Asılı müəssisəyə investisiya
İnvestisiya əmlakı
Satış üçün mövcud olan investisiyalar
Təxirə salınmış vergi üzrə aktivlər

5
6
7
8
9
10
12
28

151,226
129,986,917
6,709,187
267,460
2,133,677
5,179,857
500
9,925,608
154,354,432

156,760
130,776,763
5,986,310
262,460
2,293,513
5,488,188
5,500
4,141,335
149,110,829

Cari aktivlər
Bioloji aktivlər
Mal-material ehtiyatları
Ticarət və digər debitor borcları
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

7
13
14
15
16

212,650,504

89,710
174,461,667
59,513,110
32,432,431
8,659,095
275,156,013

Cəmi aktivlər

59,924,980
35,094,137
6,138,234
313,807,855
468,162,287

SDD və öhdəliklər
Kapital
Kapital
Ana müəssisənin təsisçilərinə aid kapital:
Nizamnamə kapitalı
Bölüşdürülməmiş mənfəət
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Qeyri-nəzarət iştirak payı
Cəmi kapital

4

72,521,587
107,355,928
179,877,515
1,821,197
181,698,712

424,266,842

72,521,587
95,360,623
167,882,210
(110,751)
167,771,459

Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları
Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (davamı)
31 dekabr 2015-cü il tarixinə
Qeyd

2015
AZN

2014
AZN

Öhdəliklər
Uzunmüddətli öhdəliklər
Borc vəsaitləri
Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklər
Maliyyə icarəsi üzrə təxirə salınmış mənfəət
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

18
19
20
28

74,087,802
133,381
87,900
27,982
74,337,065

93,530,717
101,181
46,740
110,856
93,789,494

Cari öhdəliklər
Ticarət və digər kreditor borcları
Əlaqəli tərəflərin qarşısında öhdəliklər
Borc vəsaitləri
Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklər
Maliyyə icarəsi üzrə təxirə salınmış mənfəət
Mənfəət vergisi üzrə kreditor borcu

21
15
18
19
20
28

20,503,249
130,525,828
54,476,110
21,409
21,582
6,578,332
212,126,510

7,733,914
76,358,200
71,759,122
32,725
21,377
6,800,551
162,705,889

Cəmi öhdəliklər

286,463,575

256,495,383

CƏMI KAPITAL VƏ ÖHDƏLIKLƏR

468,162,287

424,266,842

31 dekabr 2015-cü il tarixində başa çatan il üzrə konsolidə edilmiş hazırkı maliyyə hesabatları (o
cümlədən, müqayisəli rəqəmlər) İdarə Heyəti tərəfindən 5 may 2016-ci il tarixində təsdiq edilmiş və
onların adından imzalanmışdır:

____________________________
Abdolbari Gözəl
Direktor

____________________________
Savaş Uzan Mehmet
Direktor

5

Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları
Konsolidə edilmiş məcmu gəlir haqqında hesabat
31 dekabr 2015-cü il tarixində başa çatan il üzrə
Qeyd

2015
AZN

2014
AZN

Gəlir
Satışların və xidmətlərin maya dəyəri
Məcmu mənfəət

22
23

309,528,712
(212,632,744)
96,895,968

300,017,539
(228,891,646)
71,125,893

Satış və paylaşdırma xərcləri
İnzibati və ümumi xərclər
Maliyyə xərcləri – xalis
Bioloji aktivlərin ədalətli dəyərininin
hesablanmasından gəlir/(zərər)
Asılı müəssisəyə investisiyadan mənfəət payı
Məzənnə xərci - xalis
Digər gəlir – xalis
Vergidən əvvəl il üzrə mənfəət

24
25
26

(5,278,183)
(44,238,395)
(4,483,403)

(6,757,838)
(41,347,584)
(4,666,469)

7
9

67,302
2,131,227
(37,540,299)
2,334,292
9,888,509

(240,332)
39,875
1,585,538
19,739,083

Mənfəət vergisi

28

İl üzrə mənfəət

1,113,822
11,002,331

(3,570,419)
16,168,664

İl üzrə digər məcmu gəlir
İl üzrə cəmi məcmu gəlir

11,002,331

16,168,664

10,963,834
38,497
11,002,331

16,130,218
38,446
16,168,664

10,963,834
38,497
11,002,331

16,130,218
38,446
16,168,664

27

İl üzrə mənfəət aiddir:
Ana Şirkətin təsisçilərinə
Qeyri-nəzarət payına

İl üzrə cəmi məcmu gəlirə aiddir:
Ana Şirkətin təsisçilərinə
Qeyri-nəzarət payına
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Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları
Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
31 dekabr 2015-cü il tarixində başa çatan il üzrə

1 yanvar 2014-cü il tarixinə qalıq

Nizamnamə Bölüşdürülməmiş
kapitalı
mənfəət
AZN
AZN
72,509,316
79,230,405

Təsisçilərlə əməliyyat:
Nizamnamə kapitalının buraxılması

Cəmi əsas
şirkətin
sahibinə aid
AZN
151,739,721

Qeyri-nəzarət
iştirak payı
AZN
(149,197)

Cəmi kapital
AZN
151,590,524

12,271

-

12,271

-

12,271

-

16,130,218

16,130,218

38,446

16,168,664

72,521,587

95,360,623

167,882,210

(110,751)

167,771,459

Təsisçilərlə əməliyyat:
Törəmə müəssisələrin əlavə olunması
Törəmə müəssisələrin silinməsi
Qeyri –nəzarət iştirak payında artım

-

923,677
107,794
-

923,677
107,794
-

1,893,451

923,677
107,794
1,893,451

Cəmi ümumi gəlir

-

10,963,834

10,963,834

38,497

11,002,331

72,521,587

107,355,928

179,877,515

1,821,197

181,698,712

Cəmi məcmu gəlir
31 dekabr 2014-cü il tarixinə qalıq

31 dekabr 2015-cü il tarixinə qalıq
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Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları
Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2015-cü il tarixində başa çatan il üzrə
Qeyd
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri
Vergidən əvvəl il üzrə mənfəət
Qeyri-pul maddələrinə düzəlişlər
Dövriyyə kapitalında xalis dəyişikliklər

9,888,511
10,922,195
24,185,462
44,996,168
(4,975,546)

19,739,083
12,626,357
(41,524,574)
(9,159,134)
(4,245,187)

40,020,622

(13,404,321)

6

(22,289)
(14,108,568)

(79,529)
(27,646,665)

7

4,521,454
(957,317)

881,820
(4,911,577)

-

(115,001)

2,291,062
698,658
(7,577,000)

79,389
(31,791,563)

17,135,797
(53,861,724)
20,884
(36,705,043)

12,271
59,939,000
(14,697,971)
(974,390)
44,278,910

(4,261,421)
7,200,223

(916,974)
8,117,197

2,938,802

7,200,223

29
29

Ödənilmiş mənfəət vergisi
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) xalis
pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri
Qeyri-maddi aktivlərin alınması
Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması
Torpaq, tikili və avadanlıqların xaric edilməsindən əldə
edilən mədaxil
Bioloji aktivlərin alınması
Törəmə müəssisələrə investisiyaların yatırılması (konsolidə
edilməmiş)
Asılı müəssisələrdə investisiyaların silinməsindən
daxilolmalar
Alınmış dividendlər
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

28

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Nizamnamə kapitalının emissiyasından mədaxil
Borc vəsaitlərindən mədaxil
Borc öhdəliklərinin qaytarılması
Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklərin ödənilməsi
Maliyyə fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis
dəyişiklik
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
İlin sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri
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2014
AZN

2015
AZN
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