
 
 
 
 

“Səba” ASC-nin 

Yarımillik Hesabatı 

2019-ci il 

1.Emitentin tam və qısaldılmış adı,vergi  ödəyicisinin 

eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN),dövlət qeydiyyatının 

tarixi və nömrəsi; 

“Səba” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,  “Səba”  ASC, 

VÖEN 5000021211, Qeydiyyat tarixi 24.12.1997, 

№0406-D3-157 

2. Emitentin hüquqi  ünvanı və olduğu yer; Hüquqi ünvan: AZ1700, Şabran rayonu, Şabran 
şəhəri, M.Rəsulzadə, ev 35; Faktiki ünvan: AZ0100, 

Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 1. 

3.Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin 
bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata  

alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin 

bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində 

yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən  təşkilin 
forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi  

şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən 

təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, 
həmin hüquqi  şəxslərin adları; 

Keçmiş adı: “Dəvəçi Broyler" Açıq Tipli Səhmdar 
Cəmiyyəti, Qeydiyyat tarixi 24.12.1997 

4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv 

edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, 

olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar; 

Yoxdur 

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya 

ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, 

təşkilati-hüquqi  forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı 
haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında 

emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə 

cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan 

müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma 
müddəti; 

“Dəvəçi Broyler Dərin Emal” MMC, ünvan: 

AZ1700, Şabran şəhəri, Dəmir yolunun alt tərəfi, 

VÖEN: 5000237851; 100%  
 

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu 

təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha 

artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı; 

SƏBA 

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri; Broyler cücələrinin sənaye üsulu ilə yetişdirilməsi, 

kəsimi və broyler ətinin satışı, Yem bitkilərinin və 
onun toxumlarının becərilməsi və satışı, Süd 

məhsullarının istehsalı və satışı. 

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, 

onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma 
müddətləri; 

Yoxdur (tələb olunmur) 

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər; Kəsilmiş broyler cücə əti, təzə və dondurulmuş, 

qablaşdırılmış və açıq , bitki məhsulları və süd 
məhsulları. 

 

10. Emitentin işçilərinin sayı  və onun rüblük 

dinamikası; 

Hal hazırda  nəfər işçi 

2019-ci ilin 1rüb -  880 
2019-ci ilin 2rüb -  886 

2019-ci ilin 3rüb -  

2019-ci ilin 4rüb -  
 

 

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat; 

direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra 
orqanı, audit komitəsi (olduqda) onların üzvlərinin 

adı, soyadı, atasının adı; 

Müşahidə şurası:  

Sədr:                    Quliyev Natiq Saday oğlu 
Üzv:                     Rəhimov Şakir Xəyyam oğlu 

Üzv:                     Clifford John 



 
 
 
 

Üzv:                     Abasov Elmar Aydın oğlu 

Üzv:                     Paşayev Allahverdi Oktay oğlu 
 

İcra orqanı: İdarə Heyəti 

 

Sədr:                   Ələkpərov Fuad Fərman oğlu 
Üzv:                    Nağıyev Nicat Çingiz oğlu 

Üzv:                    Cəbrayıl-zadə Cavanşir Həşim oğlu 

 

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan 

səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı; 

21 (iyirmi bir ), onlardan 19 fiziki şəxs və 2 hüquqi 

şəxs 

13. Emitentin Nizamnamə kapitalının beş faizi və 

daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə(paylara)malik 
olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; 

Hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların 

hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər 
növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin 

Nizamnamə kapitalında payı; 

1. Quliyev Hidayət Məhiyyəddin oğlu; 893686 səsli 

səhm; 37.3100 faiz 
2. “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, ünvan: 

AZ1095, Bakı şəhəri, Səbayıl rayonu, Niyaz 

23,VÖEN 1700604401; 598824 səsli səhm; 25.0000 
faiz 

3. ”Bakı İnvestment Company” MMC, ünvan: 

AZ1106, Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Xan 

Şuşunski küçəsi 63, VÖEN 1300138041;893687 səli 
səhm; 37.3101 faiz 

 

14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş 
faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin 

adı, olduğu yer,VÖEN-i, Nizamnamə kapitalında 

emitentin payı); 

1. “Qarabağ Taxıl” MMC, ünvan: AZ1700 Şabran  
şəhəri, Dəmir yolunun alt tərəfi, VÖEN: 

5000268351; 100% 

15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat 
dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə 

məlumat; 

Səhmdarların 2019-ci il üçün illik növbəti ümumi 
yığıncağı keçirilib, növbədənkənar ümumi yığıncaq 

çağırılsada, yetərsay olmadığı üçün baş tutmayıb. 

 

16. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı); 27 iyun 2019-cu il, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev, 1 
ünvanında yerləşən inzibati binada keçirildi. 

 

17. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar; 1. Əlavə maya qoyuluşu yolu ilə “SƏBA” ASC-nin 
Nizamnamə Kapitalının artırılması barədə heç bir 

qərar qəbul olunmasın, “SƏBA”ASC-nin 

Nizamnamə Kapitalı dəyişməz olaraq qalsın, bununla 

bağlı  Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsində heç 
bir dəyişiklik edilməsin. Gələcəkdə belə bir qərar 

tələb olunarsa səhmdarların növbəti və ya 

növbədənkənar Ümumi yığıncağı çağırılması. 
2.“SƏBA” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü 

Əzimov Zakir Mikayıl oğlu Müşahidə Şurasının 

üzvlüyündən azad edilməsi. 

3. Elmar Abasov Aydın oğlunun “SƏBA” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasına 2 (iki) il 

müddətinə üzv olaraq seçilməsi. 

“SƏBA” ASC-nin Müşahidə Şurası aşağıdakı 
tərkibdə təsdiq edilmişdir: 

Sədr:  Quliyev Natiq Saday oğlu 

Üzv:  Rəhimov Şakir Xəyyam oğlu 
Üzv:  Clifford Clifford John 

Üzv:  Abasov Elmar oğlu 

Üzv:  Paşayev Allahverdi Oktay oğlu 

 “SƏBA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Müşahidə 



 
 
 
 

Şurasının yeni üzvü arasında mülki-hüquqi müqavilə 

imzalanması və həmin müqaviləni “SƏBA” ASC-nin 
adından imzalamaq səlahiyyəti Ümumi yığıncağın 

sədri Quliyev Natiq Saday oğluna verilməsi. 

4.“SƏBA” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı orqanında dövlət 
qeydiyyatı məlumatlarında dəyişiklik edilməsi və 

qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

digər tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi 
və bu işlərin yerinə yetirilməsində notariat və 

qeydiyyat orqanlarında təmsilçilik edilməsi, eləcə də 

“SƏBA”ASC-nin Nizamnaməsini və digər təsis 
sənədlərini imzalamaq, buna dair banklarda, 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin 

Dövlət Qeydiyyatı idarələrində və s. idarə və 

təşkilatlarda nümayəndə olmaq, ərizə yazmaq, imza 
etmək, lazımi sənədləri, o cümlədən təsisçilər barədə 

məlumatları əks etdirən sənədləri almaq, vermək və 

bu tapşırıqın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan 
bütün hərəkətləri etmək Ümumi yığıncağın sədri 

Quliyev Natiq Saday oğluna həvalə edilməsi. 

5. “SƏBA” ASC-nin İdarə Heyətinin tərkibi barədə 

qərar qəbul edilməsi. Baloğlanov Vüqar Samir 
oğlunun İdarə heyətinə üzvlükdən azad edilməsi və 

Nağıyev Nicat Çingiz oğlunun və Cəbrayıl-zadə 

Cavanşir Həşim oğlunun İdarə heyətinə üzv kimi 
qəbul edilməsi. 

6.“SƏBA” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci il 

üçün illik və maliyyə hesabatı təsdiq edilsin. 
Cəmiyyətin icra orqanına, qanunla müəyyən edilmiş 

qaydada kütləvi informasiya vasitəsi ilə Cəmiyyətin 

illik hesabatını və mühasibat balansını hamının tanış 

olması üçün dərc etdirilməsi, həmçinin illik hesabat 
və mühasibat balansı barədə məlumatı müvafiq 

dövlət orqanlarına verilməsi həvalə edilsin. 

7.2018-ci ilin nəticələrinə görə “SƏBA” ASC 
tərəfindən dividend elan edilməməsi. 

 

18. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli 

kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat 
(investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-

ayrılıqda göstərilir); 

Son dəfə investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı 

2008-ci ilə təsadüf edir (604 067 səhmin buraxılışı, 
hər səhmin nominal dəyəri 2 AZN). Səhmlərin 

kütləvi təklif yolu üsulu ilə birja vasitəsilə 

yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Hesabat dövründə yeni səhm buraxılmayıb. 

 

19. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması; Adi, adlı səhmlər – Nizamnamə Kapitalının 100% 

 

20. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət 

qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi; 

Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrindən 

16.05.2019-cu il tarixli çıxarışa əsasən, dövlət 

qeydiyyat nömrəsi AZ1001007595 
 

21. İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və 

nominal dəyəri; 

2.395.296 ədəd, hər səhmin nominal dəyəri 2 (iki)  

Azərbaycan manatı 

22. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu 
nominal dəyəri; 

4.790.592 Azərbaycan manatı 



 
 
 
 

 

 

                                     İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ:  Ələkpərov Fuad Fərman  

                                                    BAŞ MÜHASİB: Məmmədova Yeganə Qubad 

23. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər 

üzrə ödənilmiş dividentlər haqqında məlumat 
(hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş 

dividentlərin məbləği göstərilir); 

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə 

dividend ödənilməyib 

24. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda 

istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi; 

Buraxılmayıb 

25. İnvestisya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və 

ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer 

(olduqda); 

Yoxdur 

26. Emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi 
əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar; 

Hesabat ili ərzində olmayıb. 

27. Əqdin məbləği; ---------------------------------- 

28. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi; ---------------------------------- 

29. Emitent tərəfindən adiyyəti şəxslərlə bağlanılmış 
əqdlər barədə məlumatlar; 

Yoxdur 

30. Bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği; Yoxdur 

31. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə 

aidiyyət əlaqəsi; 

1) Quliyev Hidayət Məhiyəddin oğlu, şəxsiyyət 

vəsiqəsi AZE № 14911452, 31.07.2014 tarixdə 
Füzuli RPŞ tərəfindən verilib; emitentin səhmdarı; 

2) “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, ünvan: 

AZ1095, Bakı şəhəri, Səbayıl rayonu, Nizami 23, 
VÖEN 1700604401; emitentin səhmdarı; 

3) “Baku Investment Company” MMC, ünvan: 

AZ1106, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Xan 

Şuşinski küçəsi 63, VÖEN 1300138041;  emitentin 
səhmdarı; 

4) Quliyev Natiq Saday oğlu,  şəxsiyyət vəsiqəsi 

AZE № 16581903, 18.03.2017 tarixdə ASAN 1 
tərəfindən verilib, emitentin İdarə Heyətinin (2016-cı 

ildən etibarən Müşahidə Şurasının) Sədri. 

32. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın 

tarixi; 

27 iyun 2019 

33. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında 

məlumat. 

Yeganə Məmmədova, “Səba” ASC-nin Baş mühasibi 

  

  

  



Uçot siyasəti və 
izahlı qeydlərin

№-si

3 4 5 6 7

          201,456   

     45,595,636   

       6,310,351   

     52,107,442   

     13,896,094   

       4,055,477   

          456,016   

       4,553,591   

            54,811   

     23,015,989                      -     

     75,123,432                   -                        -     

3 4  5  6  7  

       8,792,692   

     11,717,333   

     19,071,258   

     39,581,283                      -                     -                        -     

     25,558,673   

     25,558,673                      -                     -                        -     

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun 
aparılması Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə.

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
30 İyun 2019-ci il tarixə

VÖEN 5000021211
Mühasibat uçotu subyektinin adı                         SƏBA AÇIQ ASC                                                         

Sahə (fəaliyyət növü)    Diri quşların yetişdirilməsi və satışı
Mülkiyyət növü                          Özəl

Ünvan                                                Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 1, AZ 0100                                                                                
Elektron poçt ünvanı                                                                                                       

Ölçü vahidi: manat
Bölmə/ 
Maddə
№-si

Bölmə/Maddələrin adı Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə

1 2
AKTİVLƏR

1 Uzunmüddətli aktivlər

10 Qeyri-maddi aktivlər
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar
12 İnvestisiya mülkiyyəti
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər

15
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış
investisiyalar

16 Təxirə salınmış vergi aktivləri
17 Uzunmüddətli debitor borcları
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
19 Sair uzunmüddətli aktivlər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar
21 Qısamüddətli debitor borcları
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
23 Sair qısamüddətli debitorlar

24 Sair qısamüddətli aktivlər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
CƏMİ AKTİVLƏR

1 2
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3 Kapital

30 Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları

34
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş
zərər)
CƏMİ KAPİTAL

4 Uzunmüddətli öhdəliklər

40
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər

41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
43 Uzunmüddətli kreditor borcları
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR



          783,360   

       1,600,909   

          191,227   

       7,220,158   

          187,822   

       9,983,476                      -                     -                        -     

     35,542,149                      -                     -                        -     

     75,123,432                      -                     -                        -     

5 Qısamüddətli öhdəliklər

50
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Rəhbər
Baş mühasib                                                            “31” avqust 2019 il

51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

52
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər

53 Qısamüddətli kreditor borcları
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR



Uçot siyasəti 
və izahlı 
qeydlərin
№-si

Hesabat dövrü 
üzrə

Əvvəlki dövr 
üzrə

3 4 5

36,837,200        

(33,325,338)       

3,511,862          

(3,469,208)         
(2,937,129)         

(2,894,474)         

201,222             

(573,344)            

(3,266,597)         

3 4                        5  

(3,266,597)                                      -     

Qeyd: Bu ildən başlayaraq Səba konsolidasiya edilmiş maliyyə nəticələrini dərc edir.
Bu, bütün törəmə şirkətlərin (Səba, Qarabağ Taxıl, Qarabağ Toxum, Biləsuvar Aqro) konsolidasiya edilmiş hesabatını nəzərdə tutur. 
Şirkətin biznes modelinin dəyişilməsi ilə əlaqədər 2019 cu ilin ilk altı aylıq nəticələri proqnozlaşdırılmış zərərə uyğundur, hansı ki, ilin nəticələrinə görə mənfəət planlaşdırılır.
Bu il üçün şirkətin əsas məqsədi maliyyə ilini böyük mənfəət ilə başa çatdırmaq deyil, gələcək illərin uğurunu təmin etmək üçün, daha çox yeni biznes modelini tamamlamaqdır. 
Xatırlatmaq istərdik ki, 2018-ci ilin sonuna Şirkətin konsolidə olunmuş mənfəəti  5 866 991 AZN təşkil etmişdir.

O cümlədən
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)

əsas cəmiyyətin sahiblərinin
mənfəəti (zərəri)

əsas cəmiyyətin sahiblərinin
mənfəəti (zərəri)
Digər məcmu gəlir
Məcmu    gəlir    (xalis    mənfəətin
(zərərin)  və  digər  məcmu  gəlirin cəmi)

Hesabat dövründə xalis mənfəət
(zərər)
O cümlədən

qeyri-nəzarət payları üzrə xalis
mənfəət (zərər)

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət
(zərər)
Mənfəət vergisi

2

Sair əməliyyat gəlirləri

Maliyyə xərci

Asılı və birgə müəssisələrin
mənfəətlərində (zərərlərində) pay

Sair əməliyyat xərcləri
Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

Sair əməliyyat gəlirləri
Kommersiya xərcləri
İnzibati xərclər

Əsas əməliyyat gəlirləri

Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
Ümumi mənfəət (zərər)

Elektron poçt ünvanı                                                                                                         
Ölçü vahidi: manat

Göstəricilərin adı

2

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat
(xərclərin funksiyaları üzrə) 30 İyun 2019-ci il tarixə
VÖEN
Mühasibat uçotu subyektinin  adı        SƏBA  ASC                                                                             

Sahə (fəaliyyət növü)  Diri quşların yetişdirilməsi və satışı                                                                                                          
Mülkiyyət növü       Özəl                                                                                                      
Ünvan        Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 1, AZ 0100                                                                                                        
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