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Azərbaycan manatı ilə
Qeydlər 31.12.2017 31.12.2016

Əsas əməliyyat gəliri 0 0
Satışın maya dəyəri 0 0
Ümumi mənfəət 0 0
Sair əməliyyat gəlirləri 5 22 424 24 024
Kommersiya xərcləri 0 0
İnzibati xərclər 6 (25 902) (25 269)
Sair əməliyyat xərcləri 6 (14 627) (14 393)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (18 105) (15 638)
Maliyyə gəliri 0 0
Maliyyə xərcləri 6 0 0
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət 
(zərər)

(18 105) (15 638)

Mənfəət vergisi 7 0 0
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti 
(zərəri)

(18 105) (15 638)

Qeydlər 31.12.2017 31.12.2016
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri 32 724 28 556
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri (32 651) (31 157)
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri 73 (2 601)
Ödənilmiş mənfəət vergisi 0 0
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin 
hərəkəti

73 (26 01)

Əsas vəsaitlərin satışı 0 0
Əsas vəsaitlərin alışı 0 0
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

0 0

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları

0 0

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

0 0

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti

0 0

Borc şəklində alınmış pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

0 0

Borc şəklində alınmış pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları

0 0

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti

0 0

Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri 0 0
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 
artması (azalması)

73 (2 601)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin 
əvvəlində

12 21 2 622

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin 
sonunda

12 94 21

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 
komponentləri
Pul vəsaitləri 94 21
Bank depozitləri 0 0
ƏDV depozit hesabı 0 0

Azərbaycan manatı ilə
Qeydlər 31.12.2017 31.12.2016

AKTİVLƏR
UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıq 8 65 907 71 138
Uzunmüddətli debitor borcları 9 1 444 693 1 444 693
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:

1 510 600 1 515 831

QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Ehtiyatlar 10 0 0

Qısamüddətli debitor borcları 11 56 198 60 577
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 12 94 21
Sair qısamüddətli  aktivlər 13 0 0
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR: 56 292 60 598
CƏMİ AKTİVLƏR: 1 566 892 1 576 429
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 14 833 254 833 254

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər)

(1 731 937) (1 713 831)

CƏMİ KAPİTAL: (898 683) (880 577)

UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Uzunmüddətli kreditor borcları 15 2 440 544 2 440 544

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:

2 440 544 2 440 544

QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli kreditor borcları 16 25 031 16 462

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:

25 031 16 462

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 465 575 2 457 006
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1 566 892 1 576 429
. 

Ödənilmiş 
nizamnamə 

kapitalı

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət 

(ödənilməmiş 
zərər)

Cəmi 
kapital

31 dekabr 2016-cı il
tarixinə qalıq

833 254 (1713 831)) ((880 577)  

Hesabat dövründə 
xalis mənfəət (zərər)

0 (18 106) (18 106)        

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın
bölüşdürülməsi (dividendlər)

                  

31 dekabr 2017-cı il 
tarixinə qalıq

833 2547 (1 731 937)    ) (898 683)  

2017-cı il üzrə kapitalda
ümumi dəyişikliklər

0 (18 106) (18 106)

 

CƏFƏROV (Cəfərzadə) Məm-
məd Yusif Hacıbaba (14.3.1885, 
Bakı- 15.5.1938, Bakı, Şağan k.) 
- Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin banilərindən biri; Cüm-
huriyyət Parlamentinin sədr 
müavini (2.2.1920 - 27.4.1920). 
Bakı Kişi Gimnaziyasını (1907) 
və Moskva Dövlət Universite-
tinin hüquq fakültəsini (1912) 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş-
dir. Təhsil illərində Moskvada 
oxuyan azərbaycanlı tələbələ-
rin yaratdığı “Azərbaycan et-
noqrafik konsert gecələri”nin 
və “Azərbaycan həmyerlilər 
təşkilatı”nın üzvü, sonralar isə 
rəhbərlərindən biri olmuşdur. 
Ali təhsilini başa vurduqdan 
sonra Bakıya qayıdaraq, məh-
kəmədə andlı hakim köməkçisi 
vəzifəsində çalışmışdır. Hüquq-
şünas kimi şəhər əhalisinin hör-
mətini qazanan 27 yaşlı Məm-
məd Yusif 1912-ci ildə Bakı, 
Yelizavetpol (Gəncə) və İrəvan 
quberniyalarının müsəlman 
əhalisi tərəfindən 4-cü Dövlət 
Dumasına deputat seçilmişdir. 
O, 4-cü Dövlət Dumasında Cə-
nubi Qafqazdan yeganə müsəl-
man deputat idi. M.Cəfərov 
1912-17-ci illərdə Sankt-Peter-
burqda fəaliyyət göstərən 4-cü 
Dövlət Dumasının 5-ci bölmə-
sinin, Müsəlman fraksiyasının, 
büdcə, köçürmə, sorğu, məh-
kəmə islahatı, hərbi və dəniz iş-
ləri üzrə komissiyalarının üzvü 
seçilmişdi. O, dumada Rusiya 

baş nazirinin hesabatı, göm-
rük departamentinin xərcləmə 
dərəcəsi, köçürmə idarəsi üzrə 
xərclərin smetasına dair büdcə 
komissiyasının hesabatı, 1913-
cü ildə Cənubi Qafqazın bəzi 
yerlərində məhsulsuz qalmış 
əhaliyə kömək tədbirləri, mü-
haribə və s. məsələlərin müza-
kirəsi zamanı çıxışlar etmiş, çar 
hökumətinin müstəmləkəçilik 
siyasətini, Cənubi Qafqaz əha-
lisinə, xüsusən müsəlmanların 
maariflənməsinə laqeyd mü-
nasibət göstərildiyini, hüquq-
larının məhdudlaşdırıldığını, 
milli məktəblərin bağlandığını 
tənqid etmiş və kazarmaya çev-
rilmiş məscidlərin qaytarılması-
nı Müsəlman fraksiyası adından 
tələb etmişdir. Çarizmin köçür-
mə siyasətinə öz mənfi münasi-
bətini bildirən M.Cəfərov bunun 
"yerli ünsürü sıxışdırmaq yolu 
ilə ucqarlarda rus ünsürünü güc-
ləndirmək" məqsədi daşıdığını 
göstərirdi. Köçürmə nəticəsində 
ən yaxşı torpaqların yerli əhali-
dən alınıb gəlmə əhaliyə veril-
məsini, yerli əhalinin yaşamaq 
imkanlarının əlindən alınmasını 
M.Cəfərov “dövlət işi” yox, yerli 
əhaliyə qarşı yönəldilmiş “döv-
lət bəlası” hesab edirdi. 
M.Cəfərov Sankt-Peterburqda 
olduğu dövrdə Lənkəran ba-
lıqçıları, Şamaxı müəllimləri, 
müsəlman ruhaniləri ona bir 
deputat kimi müraciət etmiş-
lər. O, əhalinin irəli sürdüyü 

məsələləri həll etmək üçün bir 
sıra dövlət idarələri və nazir-
liklərlə əlaqə saxlamış, onların 
həllinə çalışmışdır. Fevral inqi-
labını (1917) rəğbətlə qarşıla-
yan M.Cəfərov 1917-ci il mar-
tın 9-da Müvəqqəti hökumətin 
göstərişi ilə 4-cü Dövlət Du-
masının üzvlərindən yaradılan 
Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi-
nin tərkibinə daxil idi. Həmin 
komitədə ona sənaye və ticarət 
işlərinə rəhbərlik tapşırılmışdı. 
Bu komitə Müvəqqəti hökumət 
tərəfindən 1917-ci il martın 
6-da bütün xalqa elan olunmuş 
prinsiplər əsasında Zaqafqazi-
ya diyarında möhkəm qayda 
yaratmalı və diyarda hakimiy-
yət orqanını təşkil etməli idi. 
M.Cəfərov Fevral inqilabı nəti-
cəsində əldə olunmuş azadlığı 
müdafıə etmək, qoruyub saxla-
maq üçün bütün səyləri birləş-
dirməyə çağırırdı: “Bu azadlığı 
əlinizdən verməyin, onu əliniz-
də möhkəm saxlayın, iç işləri 
barədə isə sonra danışarıq”. 
Çarizmin devrilməsi ərəfəsində 
fəaliyyət göstərmiş 4-cü Duma 
tribunasından istifadə edən M.
Cəfərov öz səsini müxalifətin 
səsinə qoşaraq, "mərkəzləşdi-
rilmiş bürokratik mexanizmin 
Rusiyanın özgə xalqlarının 
milli hisslərini" təhqir etdiyi-
ni tam açıqlığı ilə bildirmişdi. 
M.Cəfərov 1917-ci il aprelin 15-
20-də Qafqaz müsəlmanlarının 
Bakıda keçirilən qurultayında 

çıxış etmiş, müsəlmanları bir-
liyə çağırmışdır. Həmin il no-
yabrın 15-də Tiflisdə yaradılan 
Zaqafqaziya Komissarlığında 
M.Cəfərov ticarət və sənaye 
komissarı vəzifəsini tutmuş-
du. M.Cəfərov 1918-ci il fev-
ralın 23-dən Tiflisdə işə baş-
layan Zaqafqaziya seyminin 
Müsəlman fraksiyasının üzvü, 
bu fraksiyanın ümumi rəyasət 
heyətinin sədr müavini idi. 
O, seymin və Müsəlman frak-
siyasının iclaslarında dəfələrlə 
çıxış edərək, Cənubi Qafqaz 
xalqlarını dostluğa, ədavəti 
aradan qaldırmağa, əldə edil-
miş azadlığı qorumağa çağır-
mış,Türkiyə dövləti ilə danı-
şıqlara başlamağı və sülh sazişi 
bağlamağı təklif etmişdir. 
1918-ci il maym 27-də Müsəl-
man fraksiyasının fövqəladə 
iclasında Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadənin sədrliyi ilə yara-
dılan Müvəqqəti Milli Şuranın 
İcraiyyə Komitəsinin tərkibin-
də M.Cəfərov da seçilmişdir. 
M.Cəfərov Azərbaycan Milli 
Şurasının 1918-ci il mayın 28-
də keçirilən iclasında qəbul et-
diyi İstiqlal bəyannaməsini im-
zalayanlardan biri olmuşdur. 
Həmin iclasda Fətəli xan Xoys-
kinin təşkil etdiyi ilk Azərbay-
can hökumətinin tərkibində M.
Cəfərov ticarət və sənaye naziri 
vəzifəsini tutmuşdur. Həmin il 
iyunun 17-də bu hökumət iste-
fa verdikdən sonra M.Cəfərov 
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin Gürcüstan Respublika-
sında diplomatik nümayəndə-

si olmuşdur (1918-ci il iyunun 
axırlarından 1919-cu il martın 
ortalarına kimi). O, bu vəzifə-
də Azərbaycan və Gürcüstan 
hökumətləri arasında dostluq 
əlaqələrinin yaradılmasında, 
keçmiş Zaqafqaziya Demokra-
tik Federativ Respublikasının 
əmlakının bölüşdürülməsində, 
Gürcüstan və Dağlılar respub-
likaları nümayəndələrinin Tif-
lisdə keçirilmiş konfransında 
yaxından iştirak etmiş və Azər-
baycanla Gürcüstan arasında 
əlavə müvəqqəti kağız buraxıl-
ması haqqında müqaviləni im-
zalamışdır. 1919-cu il martın 
14-də Nəsib bəy Yusifbəylinin 
təşkil etdiyi 4-cü hökumətdə 
M.Cəfərov xarici işlər naziri 
vəzifəsini tutmuş, bu vəzifə-
də 1919-cu il dekabrın 22-nə 
qədər çalışmışdır. M.Cəfərov 
bir diplomat kimi Azərbaycan 
Respublikasının mənafeyini 

müdafiə etmişdir. Bu, onun 
imzaladığı Gürcüstan və Azər-
baycan respublikaları arasında 
hərbi-müdafiə sahəsində əmək-
daşlıq haqqında müqavilədə, 
Ermənistan, Gürcüstan və Azər-
baycan respublikaları arasında 
sazişdə, azərbaycanlılara qarşı 
soyqırımı və ayrı-seçkilik siyasə-
ti əleyhinə Ermənistan xarici iş-
lər nazirliyinə, müsəlman əha-
lisinin mənafeyinin, əmlakının 
müdafiə edilməsi, Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyünün qorun-
ması barədə Böyük Britaniyanın 
Cənubi Qafqazdakı və Bakıdakı 
qoşunlarının komandanlıqla-
rına göndərdiyi notalarda və s. 
aydın əksini tapmışdır. 
M.Cəfərovun sərəncamı ilə Çar 
Rusiyasının Cənubi Qafqazda 
siyasətinə dair sənədlər toplu-
sunu hazırlamaq üçün xüsusi 
komissiya yaradılmışdır (bax, 
Dokumentı po russkoy politike 
v Zakavkazye). 
1920-ci il fevralın 2-də Məhəm-
məd Əmin Rəsulzadənin təklifı 
ilə Azərbaycan Parlamenti səd-
rinin birinci müavini seçilmiş 
və Cümhuriyyətin süqutuna-
dək bu vəzifədə çalışmışdır. M.
Cəfərov 1920-ci il aprelin 27-də 
Parlamentin son iclasında gər-
gin müzakirələrdən sonra haki-
miyyətin Azərbaycan Müvəqqə-
ti İnqilab Komitəsinə verilməsi 
haqqında qərarı imzalamışdır. 
Cümhuriyyətin süqutundan 
sonra Azərbaycanın pambıq-
çılıq və şərabçılıq trestlərində 
hüquq məsləhətçisi vəzifəsində 
çalışmışdır. 


