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Southern Gas Corridor JCSC/ Cənub Qaz Dəhlizi QSC

June 30, 2021 / 30 iyun 2021-ci il

Statement of Financial Position/ Maliyyə vəziyyəti haqqında Hesabat

USD

June 30, 2021/

30 iyun 2021

Assets/ Aktivlər

Current assets / Cari aktivlər

Cash and cash equivalents/ Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 54,453,158                                        

Restricted cash/ Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri -                                                     

Deposits/ Depozitlər 220,000,000                                      

Trade and other receivables/ Ticarət və sair debitor borcları -                                                     

Corporate income tax prepayments/ Mənfəət vergisi üzrə qabaqcadan ödəmələr -                                                     

Inventories/ Mal-material ehtiyatları -                                                     

Other current assets/ Sair cari aktivlər 2,014,104                                          

Other current financial assets/ Sair cari maliyyə aktivləri 116,424                                             

Total current assets/ Cəmi cari aktivlər 276,583,686

Non-current assets / Uzunmüddətli aktivlər

Property, plant and equipment/ Əsas vəsaitlər 42,627                                               

Goodwill/ Qudvil -                                                     

Intangible assets other than goodwill/ Qudvildən başqa qeyri-maddi aktivlər 6,880                                                 

Investments in subsidiaries/ Törəmə müəssisələrə investisiyalar 1,542,807,948                                   

Investments in associates/ Asılı müəssisələrə investisiyalar -                                                     

Loans receivable from subsidiaries/Törəmə müəssisələrdən kredit üzrə debitor borcu 6,531,821,379                                   

Deferred tax asset/ Təxirə salınmış vergi aktivi -                                                     

Other long-term assets/ Sair uzunmüddətli  aktivlər (BOTAŞ) 255,420,284                                      

Other long-term assets/ Sair uzunmüddətli  aktivlər (STEAŞ) 374,269,435                                      

Other long-term financial assets/ Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 31,653                                               

Total non-current assets/ Cəmi uzunmüddətli aktivlər 8,704,400,206

TOTAL ASSETS/ CƏMİ AKTİVLƏR 8,980,983,892

EQUITY / KAPİTAL

Charter capital/ Nizamnamə kapitalı 2,415,800,000                                   

Subscription receivable/ Səhmlər üzrə alınacaq məbləğ -                                                     

Additional paid-in-capital/ Əlavə ödənilmiş nizamnamə kapitalı -                                                     

Retained earnings/ Bölüşdürülməmiş mənfəət (207,633,615)                                     

Current year Profit/Loss/ Cari ilin  Mənfəət/zərər (39,139,846)                                       

Cumulative translation differences/ Məcmu məzənnə fərqləri -                                                     

Equity attributable to equity holders of the Group/Qrupun səhmdarlarına aid olan kapital 2,169,026,539
Non-controlling interest/ Qeyri-nəzarət payı -                                                     

TOTAL EQUITY/ CƏMİ KAPİTAL 2,169,026,539

LIABILITIES/ÖHDƏLİKLƏR

Current liabilities/ Cari öhdəliklər

Trade and other payables/ Ticarət və sair kreditor borcları -                                                     

Short-term and current portion of long-term borrowings/ Qısamüddətli borc öhdəlikləri və uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi -                                                     

Corporate income tax payable/ Mənfəət vergisi üzrə kreditor borcu -                                                     

Provision for employee benefits/ İşçi müavinətləri üçün ehtiyatlar -                                                     

Other taxes payable/Sair vergilər üzrə kreditor borcları -                                                     

Other provisions for liabilities and charges/Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatlar
-                                                     

Deferred acquisition consideration payable/ Alış üzrə təxirə salınmış kreditor borcu -                                                     

Other current liabilities/ Sair cari öhdəliklər -                                                     

Total current liabilities/ Cəmi cari öhdəliklər 0

Non-current liabilities/Uzunmüddətli öhdəliklər

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri(Sofaz) 2,792,913,674                                   

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (Avrobond 1) 1,011,954,056                                   

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (Avrobond 2) 1,061,108,990                                   

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (AİİB & IBRD) 989,244,103                                      

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (ADB Private) -                                                     

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (EBRD) 470,519,731                                      

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (ADB Public) 486,216,799                                      

Long-term borrowings/Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (MIGA) -                                                     

Discount on Bonds Payable and Origination fee /Istiqraz öhdəliyinə verilmiş güzəşt və birbaşa əlaqəli xərclər  (evrobond) -                                                     

Asset retirement obligations/Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər -                                                     

Other provisions for liabilities and charges/Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatlar -                                                     

Deferred income / Təxirə salınmış gəlirlər -                                                     

Deferred tax liability/ Təxirə salınmış vergi öhdəliyi -                                                     

Deferred acquisition consideration payable/Alış üzrə təxirə salınmış kreditor borcu -                                                     

Other non-current liabilities/ Sair uzunmüddətli öhdəliklər -                                                     

Total non-current liabilities/Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6,811,957,353

TOTAL LIABILITIES/ CƏMİ ÖHDƏLİKLƏRİ 6,811,957,353

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY/ CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 8,980,983,892



Southern Gas Corridor JCSC/ Cənub Qaz Dəhlizi QSC

January 01- June 30, 2021 / 01 yanvar- 30 iyun 2021-ci il

Statement of Comprehensive Income/ Ümumi Gəlir haqqında Hesabat

USD

January 01, 2021 - June 30, 2021/

01 yanvar 2021 - 30 iyun 2021

Revenue/ Gəlirlər

Cost of sales /Satışların maya dəyəri 

Gross profit/ Ümumi mənfəət 0

Distribution expenses/Paylaşdırma xərcləri                                                              - 

General and administrative expenses /Ümumi və inzibati xərclər                                             (8,193,310)

Losses on disposals of property, plant and equipment, net /Əsas vəsaitlərin silinməsindən zərərlər, xalis                                                              - 

Social expenses/Sosial xərclər                                                              - 

Exploration and evaluation expenses/Kəşfiyyat və qiymətləndirmə xərcləri                                                              - 

Research and development/ Tədqiqat və işlənmə xərcləri                                                              - 

Other operating expenses / Sair əməliyyat xərcləri                                             (2,118,457)

Other operating income / Sair əməliyyat gəlirləri                                                              - 

Operating profit/ Əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət (10,311,767)

Finance income/ Maliyyə gəliri                                             88,697,137 

Finance costs/Maliyyə xərcləri                                         (105,504,394)

Foreign Exchange gain (loss), net/ Məzənnə fərqi üzrə mənfəət (zərər), xalis                                           (12,020,822)

Share of result of jointly controlled entities/ 

Birgə müəssisələrin maliyyə nəticələrində pay

                                                             - 

Share of result of associates/ 

Asılı müəssisələrin maliyyə nəticələrində pay

                                                             - 

Loss on disposal of joint ventures and associates/Birgə və Asılı müəssisələrin silinməsindən zərər                                                              - 

Gain (loss) from sale of shares in subsidiary (associates) / Törəmə (asılı) müəssisələrdə payların satışından mənfəət (zərər)                                                              - 

Profit before income tax /Vergidən əvvəl mənfəət (39,139,846)

Income tax expense /Mənfəət vergisi xərci                                                              - 

Profit for the year /İl üzrə mənfəət (39,139,846)

Other comprehensive income: / Sair ümumi gəlir:

Currency translation differences/Məzənnə fərqləri                                                              - 

Revaluation gain/(loss) / Yenidənqiymətləndirmə gəliri/xərci                                                              - 

Other (specify)/  Sair ( izahlı)                                                              - 

Total comprehensive income attributable to:/Cəmi ümumi gəlir aiddir: (39,139,846)

Profit is attributable to:/Mənfəətə aiddir:

Equity holders of the Group/Qrupun səhmdarlarına                                           (39,139,846)

Non-controlling interest/Qeyri-nəzarət payı                                                              - 

(39,139,846)

Total comprehensive income attributable to:/Cəmi ümumi gəlir aiddir:

Equity holders of the Group/Qrupun səhmdarlarına                                           (39,139,846)

Non-controlling interest/Qeyri-nəzarət payına                                                              - 

(39,139,846)



Southern Gas Corridor JCSC/ Cənub Qaz Dəhlizi QSC

January 01- June 30, 2021 / 01 yanvar- 30 iyun 2021-ci il

Statement of Cash Flow/ Pul vəsaitləri haqqında Hesabat

USD

June 30, 2021/  

30 iyun 2021

Cash flows from operating activities/ Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Profit before income tax/ Vergidən əvvəl mənfəət                                               (39,139,846)

Adjustments for:/Düzəlişlər:

Depreciation of property, plant and equipment/ Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi

Amortisation of intangible assets/ Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi

Impairment of property, plant and equipment/ Əsas vəsaitlərin dəyərsizləşməsi

Gain on release of provision for trade and other receivables/Ticarət və sair debitor borcları üzrə ehtiyatların geri qaytarılmasından gəlir

Change in provision for trade and other receivables/ Ticarət və sair debitor borcları üzrə ehtiyatlarda dəyişiklik

Change in provisions/ Ehtiyatlarda dəyişiklik

Change in asset retirement obligations recognised in profit and loss/Mənfəət və zərərə aid edilən aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəlikdə dəyişiklik

Losses on disposals of property, plant and equipment /Əsas vəsaitlərin silinməsindən zərər

Losses on de-recognition of jointly controlled entities/Birgə nəzarət edilən müəssisələrin silinməsindən zərərlər 

Losses on disposals of business unit/ Biznes vahidinin silinməsindən zərər

Finance income/ Maliyyə gəliri                                               (88,697,137)

Finance costs/ Maliyyə xərcləri                                               105,504,394 

Foreign exchange rate differences/Məzənnə fərqləri                                                 12,020,822 

Share of result of associates and joint ventures/Asılı və birgə müəssisələrin maliyyə nəticələrində pay

Gain on release of payables/ Kreditor borcun silinməsindən gəlir

Other non-cash transactions/Sair nağdsız əməliyyatlar

Operating cash flows before working capital changes/Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin 

hərəkəti (10,311,767)

(Increase)/Decrease in trade and other receivables/ Ticarət və sair debitor borclarında (artma)/azalma                                               279,966,973 

(Increase)/decrease in inventories/Mal-material ehtiyatlarında (artıma)/azalma

Increase/(decrease) in trade and other payables/Ticarət və sair kreditor borclarında artma/(azalma)

(Increase)/decrease in taxes payable/Vergilər üzrə kreditor borclarında artma/(azalma)

Utilization of provisions/ Ehtiyatların tükənməsi

Decrease in provisions/ Ehtiyatlarda azalma

(Increase)/Decrease in other assets/ Sair aktivlərdə (artma)/azalma

                                                     129,568 

Cash generated from operations/Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri 269,784,774

Income taxes paid/Ödənilmiş mənfəət vergisi 

Interest paid/Ödənilmiş faizlər                                             (248,829,628)

Net cash from operating activities/ Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri 20,955,146

Cash flows from investing activities/İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Acquisition of subsidiary, net of cash acquired/Törəmə müəssisələrinin əldə edilməsi, əldə edilmiş pul vəsaitlərini çıxmaqla

Acquisition of additional share in jointly controlled assets/ Birgə aktivlərdə əlavə payın əldə edilməsi

Investments in subsidiaries/ Törəmə müəssisələrə investisiyalar                                                                  - 

Purchase of property, plant and equipment/Əsas vəsaitlərin alınması                                                           (341)

Purchase of intangible assets/Qeyri-maddi aktivlərin alınması

Contribution in associates and jointly controlled entities/Asılı və birgə müəssisələrə əlavə qoyuluş

Deposits/Depozitlər                                                 50,000,000 

Financing provided to third parties/Üçüncü tərəflərə təqdim olunmuş maliyyələşdirmə

Interest received/Alınmış faizlər                                                   9,180,676 

Dividends received/Alınmış dividendlər

Proceeds from sale of property,plant and equipment/ Əsas vəsaitlərin satışından daxilolmalar

Proceeds from sale of shares in subsidiary (associates) / Törəmə (asılı) müəssisələrdə payların satışından daxilolmalar

Prepayment for acquisition of subsidiary/ Törəmə müəssisənin əldə edilməsi üçün qabaqcadan ödənişlər

Net cash used in investing activities/ İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri 59,180,335

Cash flows from financing activities / Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Proceeds from borrowings  / Borc öhdəliklərindən daxilolmalar                                                                  - 

Repayment of borrowings / Borc öhdəliklərinin geri qaytarılması                                               (38,520,833)

Acquisition of share from non-controlling shareholder/ Qeyri-nəzarət səhmdardan payın alışı

Increase in charter capital/Nizamnamə kapitalında artım

Contribution in subsidiary by non-controlling shareholder/ Qeyri-nəzarət səhmdar tərəfindən törəmə müəssisəyə qoyuluş

Change in restricted cash related to borrowings/ Borc öhdəlikləri üzrə məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitlərində dəyişiklik

Distributions to the Government/ Dövlətə ayırmalar                                                                  - 

Dividends paid / Ödənilmiş dividendlər                                                                  - 

Purchase consideration paid/ Alış üzrə ödənişlər                                                                  - 

Net cash  (used in) provided by financing activities / Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə  (istifadə edilən) daxil olan xalis pul vəsaitləri (38,520,833)

Net foreign exchange translation differences/ Xalis məzənnə fərqləri                                                             (25)

Net increase in cash and cash equivalents/Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım 41,614,622                                               

Cash and cash equivalents at the beginning of the year/İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 12,838,536                                               

Cash and cash equivalents at the end of the year/İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 54,453,158                                               



Southern Gas Corridor JCSC/ Cənub Qaz Dəhlizi QSC

January 01- June 30, 2021 / 01 yanvar- 30 iyun 2021-ci il

Statement of Changes in Equity/ Kapitalda dəyişikliklər haqqında Hesabat 

USD

 Balance at January 01, 2020/

 01 yanvar 2020-ci il tarixinə qalıq 
                                 -                                    2,415,800,000                    (210,455,750)                                    - 2,205,344,250 2,205,344,250

Profit for the year / İl üzrə mənfəət                                  -                                                          -                          2,822,135                                         2,822,135                             -                          2,822,135 

Other comprehensive income/(loss)/

Sair ümumi gəlir/(xərc)

                                 -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Total comprehensive income/(loss) for 2020/ 2020-cu il üzrə cəmi ümumi gəlir/(xərc) 0 0                          2,822,135 0                                         2,822,135 0                          2,822,135 

Increase in Charter Capital / Nizamnamə kapitalında artım                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Acquisition of subsidiary/

Törəmə müəssisənin alışı

                                 -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Acquisition of non-controlling interest in subsidiary / Törəmə müəssisədəki qeyri-nəzarət payının alışı                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Contribution in charter capital of subsidiares by non-controlling shareholder/Qeyri- nəzarət səhmdar tərəfindən törəmə 

müəssisələrin  nizamnamə kapitalına qoyuluş

                                 -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Establishment of subsidiary/ Törəmə müəssisənin yaradılması                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Distribution to the Government/Dövlətə ayırmalar                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Dividends declared /Elan edilmiş dividendlər                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Balance at December 31, 2020/

31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq
0 2,415,800,000                    (207,633,615) 2,208,166,385 0 2,208,166,385

 Balance at January 01, 2021/

01 yanvar 2021-ci il tarixinə qalıq 
                                 -                                    2,415,800,000                    (207,633,615)                                    - 2,208,166,385 2,208,166,385

Profit for the year / İl üzrə mənfəət                                  -                                                          -                      (39,139,846)                                     (39,139,846)                             -                      (39,139,846)

Other comprehensive income/(loss)/ 

Sair ümumi gəlir/(xərc)

                                 -                                                          -                                    - 0                             - 0

Total comprehensive income/(loss) for 2021/ 2021-ci il üzrə cəmi ümumi gəlir/(xərc) 0 0                      (39,139,846) 0                                     (39,139,846) 0                      (39,139,846)

Increase in Charter Capital / Nizamnamə kapitalında artım                                  -                                                          -                                    - 0                             - 0

Acquisition of subsidiary/

Törəmə müəssisənin alışı

                                 -                                                          -                                    - 0                             - 0

Acquisition of non-controlling interest in subsidiary / Törəmə müəssisədəki qeyri-nəzarət payının alışı                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Contribution in charter capital of subsidiares by non-controlling shareholder/Qeyri- nəzarət səhmdar tərəfindən törəmə 

müəssisələrin  nizamnamə kapitalına qoyuluş

                                 -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Establishment of subsidiary/ Törəmə müəssisənin yaradılması                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Distribution to the Government/ Dövlətə ayırmalar                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Dividends declared /Elan edilmiş dividendlər                                  -                                                          -                                         -                                    - 0                             - 0

Total comprehensive income/(loss) as of June 30, 2021 / 30 iyun 2021-ci il tarixinə cəmi ümumi gəlir/(xərc) 0 2,415,800,000                    (246,773,461) 0 2,169,026,539 0 2,169,026,539

Non-controlling 

interest/ 

Qeyri-nəzarət 

payı

Total Equity/

Cəmi kapital

Additional paid in 

Capital/

Əlavə ödənilmiş 

nizamnamə kapitalı

Charter capital/

Nizamnamə kapitalı

Retained earnings/

Bölüşdürülməmiş 

mənfəət

Currency translation 

difference/

Məzənnə fərqi

Total equity attributable to the 

Company’s equity holders 

/Qrupun səhmdarlarına aid olan 

kapital


