“AZƏRLOTEREYA” AÇIQ SƏHMDAR
CƏMİYYƏTİNİN
2012-ci il üzrə
İLLİK HESABATI

“Azərlotereya”

ASC

tərəfindən

Azərbaycan

Respublikasında

lotereya

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin
qorunmasının ardıcıl təmin edilməsi və lotereyaların keçirilməsindən dövlət büdcəsinə
daxilolmaların artırılması istiqamətlərində 2012-ci il ərzində bir sıra işlər görülmüşdür.
2012-ci ildə “Azərlotereya” ASC tərəfindən elektron oyunların keçirilməsi üçün
yeni proqram təminatı yaradılmış, bundan əlavə lotereya biletlərinin onlayn satışı üçün
yeni internet saytın yaradılması üzrə işlər aparılmışdır.
Cari il ərzində Cəmiyyətdə olan bütün iş prosseslərinin mərkəzləşdirilmiş
serverdə və şəbəkədə idarə olunması üçün mühüm işlər görülmüşdür. Belə ki, lotereya
biletlərinin satışı, uduşlu lotereya biletlərinin qəbulu və yoxlanılması sistemi onlayn
rejimində idarə edilməsi üçün vahid informasiya bazası yaradılmış və hal hazırda işlər
yekunlaşdırılma mərhələsindədir.
2012-ci ildə “Azərlotereya” ASC tərəfindən “Binqo”, “Ailə Sevinci”, “Uğur”,
“5/36” tirajlı ənənəvi lotereyaların və “Şans” ani lotereyasının keçirilməsi davam
etdirilmişdir. 2012-ci ilin 01 iyun tarixindən “6/40” tirajlı lotereyasının, 05 sentyabr
tarixindən isə “Ailə Sevinci” lotereyasının əvəzinə yeni “Klassik loto” lotereyasının
keçirilməsinə start verilmişdir. Bundan əlavə bir sıra bayram tirajları da keçirilmişdir:
“Bahar Sevincləri” lotereyası – 1 tiraj
“Binqo+8” lotereyası

– 1 tiraj

“Binqo+10” lotereyası

– 1 tiraj

“Qızıl Payız” lotereyası

– 1 tiraj

“Qış Möcüzəsi” lotereyası

– 1 t i ra j

“Yeni il Sevincləri” lotereyası – 1 tiraj
“Super Binqo” lotereyası

Ani lotereyalar
“Sprint” ani lotereyası
“Avto Sürpriz” ani lotereyası

– 1 tiraj

2012-ci il ərzində keçirilmiş lotereyalarda aşağıdakı iri uduşlar və
avtomobillər oynanılmışdır.
“Cek Pot” – 17 ədəd – ümumi məbləği – 625 041 manat
Avtomobillər – 182 ədəd – ümumi dəyəri – 2 286 100 manat

Tirajlı lotereyalarda:
Chevrolet “Aveo”

–

66 ədəd

Nissan “Sunny”

–

49 ədəd

Kia “Rio”

–

52 ədəd

Kia “Sportage”

–

1 ədəd

Hyundai “Sonata”

–

1 ədəd

Toyota “Prado”

–

2 ədəd

Hyundai “i20”

–

1 ədəd

Hyundai “i10”

–

2 ədəd

Cherry “Cowin”

–

2 ədəd

Nissan “JUKE”

–

1 ədəd

Hyundai “Santa FE”

–

1 ədəd

Dodge “Durango”

–

1 ədəd

Volkswagen “Passat”

–

1 əd əd

Kia “Optima”

–

1 ədəd

Cəmi:

-

181 ədəd

-

1 ədəd

Ani lotereyalarda
Kia “Rio”

"Azərlotereya" ASC-nin 31 dekabr 2012-ci il tarixinə
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (mühasibat balansı)
№

Maddələrin adı

İlin əvvəlinə

İlin sonuna

AKTİVLƏR
Uzun müddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
24,5
362,0
1 Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Əşyalar
0,9
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
387,4
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyyatlar
74,3
Qısamüddətli debitor borcları
1,8
3179,4
2 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
1035,7
Sair qısamüddətli aktivlər
425,3
Cəmi qısamüddətli aktivlər
4 716,5
CƏMİ AKTİVLƏR
5 103,9
KAPİTAL VƏ ÖDƏLİKLƏR
Kapital
Ödənilmiş nominal (nizamnamə)
0,0
kapital
Nominal kapital
20,0
20,0
3 Nominal kapitalın ödənilməmiş hissəsi
Hesabat dövründə əldə etdiyi xalis
mənfəət (zərər)
Bölüşdürülməmiş mənfəət
457,5
(ödənilməmiş zərər)
Cəmi kapital
457,5
Öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş
3 249,8
öhdəliklər
4 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
1 389,8
öhdəliklər
Sair qısamüddətli öhdəliklər
6,8
Cəmi öhdəliklər
4 646,4
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
5 103,9

21,9
309,2
1,3
332,4
64,9
24,0
2053,5
2 047,3
394,1
4 583,8
4 916,2

0,0
20,0
20,0

2119,3
2119,3
2 528,0
136,7
132,2
2 796,9
4 916,2

"Azərlotereya" ASC-nin 2012-ci ilin
Mənfəət və zərərlər hesabatı
№

Maddələrin adı

Min manatla

1
2

Əsas əməliyyat gəliri
Satışın maya dəyəri

3
4

Ümumi mənfəət
Sair əməliyyat gəlirləri

5
6

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə gəlirləri

1 995,0
118,5

7
8

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi

2 113,5
422,7

9

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

1 690,8

19 802,7
18 783,8
1 018,9
976,1

2012-ci il ərzində “Azərlotereya” ASC tərəfindən büdcə və büdcədənkənar
fondlar üzrə ödənilmiş məbləğ 796499,21 manat təşkil etmişdir, o cümlədən ƏDV
337113,54 manat, Mənfəət vergisi – 323883,35 manat; işçilərdən tutulmuş gəlir vergisi
– 43367,20 manat, sair (əmlak, yol vergisi) – 1397,80 manat, Dövlət Sosial Müdafiə
Fonduna ayırmalar – 90737,32 manat.

Beynəlxalq münasibətlər
2012-ci ilin 17-19 aprel tarixlərində Bakıda Avropanın Dövlət Lotereyalar və
Toto Assosiasıyasının dəstəyi, “Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı
ilə Avropa İttifaqına üzv olmayan ölkələrin “Lotereya fəaliyyətinin hüquqi
tənzimlənməsi” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda Qazaxıstan, Rusiya,
Serbiya, Türkiyə, Ukrayna, Fransa və Niderlandın lotereya assosiasiyalarının
nümayəndələri iştirak etmişlər.

2012-ci ilin 25-27 sentyabr tarixlərində “Azərlotereya” ASC-nin əməkdaşı İsveçin
paytaxtı Stokholm şəhərində Avropa Dövlət lotereyalar və Toto Asossiasiyası tərəfindən
təşkil olunmuş internet və yeni texnologiyalar üzrə seminarda iştirak etmişdir.
Seminarda Avropa Lotereya və Toto Assosiasiyasının üzvü olan bir sıra inkişaf etmiş
ölkələrin nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş və yeni lotereya oyunlarının internet
vasitəsi ilə həyata keçirilməsi üçün müasir texnologiyaların tətbiqi barədə müzakirələr
aparılmışdır.

