“Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
31 dekabr 2016-cı il tarixinə
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına
uyğun Maliyyə Hesabatları və
Müstəqil Auditorun Rəyi

Müstəqil Auditorun Rəyi
“Azərpoçt” MMC-nin Təsisçisinə və Rəhbərliyinə:

Rəy
Bizim rəyimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “Azərpoçt”
MMC-nin (“Cəmiyyət”) 31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə
tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı
Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.
Auditin predmeti
Cəmiyyətin maliyyə hesabatları aşağıdakılardan ibarətdir:






31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;
həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat;
həmin tarixdə tamamlanan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
həmin tarixdə tamamlanan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; və
əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlər.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim
məsuliyyətimiz rəyimizin “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində
əks etdirilir.
Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Müstəqillik
Biz Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının dərc etdiyi Peşəkar Mühasiblərin Etika
Məcəlləsinə uyğun olaraq İdarədən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk. Biz Etika
Məcəlləsinə uyğun olaraq, etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq
hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, eləcə də fırıldaqçılıq və yaxud səhv nəticəsində
yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması
üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik İdarəni ləğv etmək və ya fəaliyyətini
dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda,
İdarənin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda
fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair məlumatların açıqlanmasına və fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin
istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
Korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər İdarənin maliyyə hesabatlarının
hazırlanması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz bütövlükdə maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflərin olub-olmadığına dair kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizin daxil olduğu auditor
hesabatını təqdim etməkdir. Kifayət qədər əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin Beynəlxalq
Audit Standartlarına uyğun olaraq auditin aparılması zamanı mövcud olan bütün əhəmiyyətli
təhriflərin həmişə aşkar olunacağına zəmanət vermir. Təhriflər fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində
yarana bilər və fərdi və ya məcmu olaraq istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul edəcəyi
iqtisadi qərarlara təsir göstərmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.
Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı peşəkar
mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:








Maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması riskini
müəyyən edir və qiymətləndirir, həmin risklərə qarşı audit prosedurlarını hazırlayır və həyata
keçirir və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik.
Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhvlər
nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən daha yüksəkdir, çünki
fırıldaqçılığa gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların bilərəkdən göstərilməməsi, yanlış
təqdimat və ya daxili nəzarət sistemində sui-istifadə halları daxil ola bilər.
İdarənin daxili nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit
prosedurlarını işləyib hazırlamaq üçün daxili nəzarət sistemi üzrə məlumat əldə edirik.
Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, habelə uçot təxminləri və
müvafiq açıqlamaların münasibliyini qiymətləndiririk.
Fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin uyğunluğuna və əldə
edilən audit sübutları əsasında İdarənin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək imkanını ciddi şübhə altına
qoya bilən hadisə və şəraitlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair
qənaətə gəlirik. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu qənaətinə gəldikdə, auditor
rəyimizdə maliyyə hesabatlarındakı müvafiq məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və ya
belə məlumatların açıqlanması yetərli olmadıqda, rəyimizdə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz
auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı
hadisələr və şəraitlər İdarənin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırmasına səbəb ola bilər.
Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını,
strukturunu və məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında
düzgün təqdim edilib-edilmədiyini qiymətləndiririk.

Biz korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı,
planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və müddəti, habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən
audit zamanı daxili nəzarət sistemində aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat
veririk.

Bakı, Azərbaycan Respublikası
31 avqust 2017-ci il

PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan MMC, Landmark Ofis Plaza III,
12ci mərtəbə, 90 A Nizami küçəsi, Bakı AZ1010, Azərbaycan
T: [994] 12 497 25 15, [994] 12 497 74 11, www.pwc.com

Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat

Qeyd

31 dekabr
2016

31 dekabr
2015

7
8
9

54,632,720
1,789,883
1,704,396

58,529,435
2,124,550
-

58,126,999

60,653,985

1,824,697
12,560,675
28,297,356
36,780

1,591,094
9,697,215
16,102,988
153,248

Cəmi cari aktivlər

42,719,508

27,544,545

CƏMİ AKTİVLƏR

100,846,507

88,198,530

Azərbaycan manatı ilə
Aktivlər
Əsas vəsaitlər
Qeyri-maddi aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər üzrə qabaqcadan ödənişlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
Mal-material ehtiyatları
Ticarət və digər debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Sair aktivlər

Kapital
Nizamnamə kapitalı
Sair ehtiyatlar
Yığılmış zərər

11
12
13

14

73,344,500
379,954
(18,321,697)

73,344,500
4,402,085
(22,917,247)

55,402,757

54,829,338

15,736,378

14,576,350

15,736,378

14,576,350

14,965,373
13,883,765
856,724
1,510

12,218,438
5,184,854
817,677
570,363
1,510

Cəmi cari öhdəliklər

29,707,372

18,792,842

Cəmi öhdəliklər

45,443,750

33,369,192

100,846,507

88,198,530

Cəmi kapital
Öhdəliklər
Borclar

15

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
Ticarət və digər kreditor borcları
Müştəri hesabları
Borclar
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyi
Təxirə salınmış gəlirlər

Cəmi kapital və öhdəliklər

16
17
15
9

31 avqust 2017-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Ülvi Mansurov
Baş Direktor

Asif Əliyev
Baş mühasib

5-29-cu səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.

1

Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Mənfəət və ya Zərər və Sair Məcmu Gəlir haqqında Hesabat

Azərbaycan manatı ilə
Gəlirlər
Xidmətlərin maya dəyəri

Qeyd
18
20

Ümumi mənfəət
Sair əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat xərcləri

19
21

Əməliyyat mənfəəti
Borclar istisna olmaqla, xarici valyuta mövqeyinin yenidən
qiymətləndirilməsi üzrə gəlir
Maliyyə xərcləri
Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)
Mənfəət vergisi krediti/(xərci)

2016

2015

40,014,216
(24,031,136)

32,958,513
(26,048,802)

15,983,080

6,909,711

2,787,300
(13,317,514)

3,748,308
(10,442,636)

5,452,866

215,383

22

611,098

2,519,951

15

(2,038,777)

(7,810,004)

9

4,025,187
570,363

(5,074,670)
(1,019,280)

4,595,550

(6,093,950)

İl üzrə mənfəət/(zərər)
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Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Hesabat
Nizamnamə
kapitalı

Sair
ehtiyatlar

Yığılmış zərər

Cəmi kapital

63,949,500

11,627,595

(16,823,297)

58,753,798

İl üzrə zərər

-

-

(6,093,950)

(6,093,950)

İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

-

(6,093,950)

(6,093,950)

9,395,000
-

(9,395,000)
2,169,490

-

2,169,490

73,344,500

4,402,085

(22,917,247)

54,829,338

İl üzrə mənfəət

-

-

4,595,550

4,595,550

İl üzrə cəmi məcmu gəlir

-

-

4,595,550

4,595,550

Səhmdarlar tərəfindən digər qoyuluşlar və
səhmdarlara ödənişlər

-

(4,022,131)

-

(4,022,131)

73,344,500

379,954

(18,321,697)

55,402,757

Azərbaycan manatı ilə
1 yanvar 2015-ci il tarixinə qalıq

Nizamnamə kapitalında artım
Səhmdarlar tərəfindən digər qoyuluşlar
31 dekabr 2015-ci il tarixinə qalıq

31 dekabr 2016-cı il tarixinə qalıq
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Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

Azərbaycan manatı ilə

2016

2015

4,025,187

(5,074,670)

4,381,844
389,729
533,796
39,135
2,038,777
(611,098)

5,879,116
218,760
816,365
241,899
44,303
7,810,004
(2,519,951)

10,797,370
(4,300,069)
(233,603)
116,467
(457,521)
7,520,194

7,415,826
(4,178,793)
190,994
(76,008)
(2,177,490)
1,114,323

2,645,468
(34,615)

(5,126,974)
(27,082)

13,408,223

2,261,770

(1,488,448)
(55,062)

(2,689,305)
(66,569)

(1,543,510)

(2,755,874)

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Borcların ödənilməsi
Səhmdarlar tərəfindən digər qoyuluşlar

(805,087)
-

(523,383)
2,024,393

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

(805,087)

1,501,010

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri

1,134,742

1,653,270

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)
Düzəlişlər:
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
Əsas vəsaitlərin dəyərsizləşməsi
Ticarət və digər debitor borcların dəyərsizləşməsi
Əsas vəsaitlərin silinməsi üzrə zərər
Maliyyə xərcləri
Xarici valyutanın çevrilməsi üzrə məzənnə fərqləri

Qeyd

7
8
7, 21
12, 21
23
22

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti
üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Ticarət və digər debitor borclarda artım
Mal-material ehtiyatlarında (artım)/azalma
Sair cari aktivlərdə azalma/(artım)
Ticarət və digər kreditor borclarda azalma
Müştəri hesablarında artım

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər
Ödənilmiş faizlər
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əsas vəsaitlərin alınması
Qeyri-maddi aktivlərin alınması

7
8

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

13

16,102,988

13,442,812

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

13

28,297,356

16,102,988
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