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Ön söz 

Hesabat dövründə bir qrup tanınmış neft şirkətlərinin şəffaflıq və hesabatlılıq təcrübəsi 

təhlil edilmişdir. Bunların arasında Statoil, BP, Lukoil, TPAO, Kazmunayqaz və Aramko 

var. Təhlillərin nəticələri qısa şəkildə bu hesabata daxil edilib. 

 

 

1. STATOIL   

 

Statoil1 beynəlxalq enerji şirkətidir. Şirkət 1972-ci ildə Norveç Dövlət Neft Şirkəti adı ilə 

yaradılmışdır2. 2 ildən sonra Şimal dənizində Statfjord yatağında neft kəşf edilmişdir. 

1979-cu ildə Statfjord yatağından neft hasil edilməyə başlamışdır. 1981-ci ildə Statoil  

Norveç neft kompaniyası olaraq Şimal dənizində yerləşən Gullfaks yatağınından 

karbohidrogen ehtiyatlarının hasil edilməsi ücün operator şirkət təyin olunmuşdur. 2001-

ci ildə Statoil qismən özəlləşdirilmiş və Oslo və Nyu-York Fond Birjasında 

lisenziyalaşdırılmışdır. 1 oktyabr 2007-ci ildə Statoil neft şirkəti 1960-cı ildə yaradılmış 

Norsk Hydro neft və qaz şirkəti ilə birləşmişdir. Yeni neft şirkəti müvəqqəti olaraq 

StatoilHydro adlandırıldı. Bu birləşmədən sonra şirkətin gücü və imkanları xeyli artdı və 

Statoil  dünya səviyyəli bir şirkətə çevrildi. 1 noyabr 2009-cu ildən yenidən Statoil 

adlandırıldı.  

Şirkət səhimlərinin 67% dövlətə məxsusdur, qalan 33% digər yerli və xarici səhmdarlara.  

Şirkət 40 ölkədə fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda Statoil bir neçə layihə iştirakçısıdır3: 1) 

Azəri-Çıraq-Günəşli (iştirak payı – 8.56%), Şax-Dəniz (iştirak payı – 25.50%), Araz-Alov-

Şərq (iştirak payı – 15%), Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri (iştirak payı – 8.71%). 

2009-cu ildəki neft ekvivalentində orta gündəlik hasilatı 1.962 milyon barelə bərabər olub. 

Şirkət həm bir çox ayrı-ayrı istehsal və maliyyə göstəricilərini müntəzəm şəkildə öz 

vebsəhifəsində açıqlayır, həmdə toplu şəklində illik və rüblük hesabatlarını burada 

yerləşdirilir. Bu hesabatlar böyük həcmli olduğu və vebsəhifədən tam şəkildə çəkilməsi 

üçün çətinliklər yarada biləcəyinə görə ayrı-ayrı bölmələr şəklində də vebsəhifədə 

yerləşdirilib. Məsələn, 2009-cu il üzrə şirkətin hesabatı4 aşağıdakı forma və bölmələr üzrə 

vebsəhifədən çəkilə bilər: 

- 20-F formada illik hesabat5; 

- Şirkət barədə qısa məlumat bukleti (In Brief))6; 

                                                           
1
 http://www.statoil.com/en/about/inbrief/pages/default.aspx  

2
 http://www.statoil.com/en/about/history/pages/default3.aspx  

3
 http://www.socar.az/1-projects-view-az.html  

4
 http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Pages/default.aspx  

5
 

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/11%20Annu
al%20report%20on%20Form%2020F/Annual_Report_2009_20-F.pdf  

http://www.statoil.com/en/about/inbrief/pages/default.aspx
http://www.statoil.com/en/about/history/pages/default3.aspx
http://www.socar.az/1-projects-view-az.html
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Pages/default.aspx
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/11%20Annual%20report%20on%20Form%2020F/Annual_Report_2009_20-F.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/11%20Annual%20report%20on%20Form%2020F/Annual_Report_2009_20-F.pdf


3 
 

- Qanunvericiliklə tələb edilən hesabat (Statutory report 2009)7; 

- Faktlar Kitabı (Fact Book)8. Bu kitabda Statoil şirkətinə dair hərtərəfli məlumatlar 

təsvir edilir; 

- Ayrı-ayrı məlumatlar: 

 “Biz Kimik” bukleti (This is who we are)9; 

 Əsas qrafiklər (Key figures)10; 

 Əsas bölgələr (Statoil işlədiyi)11; 

 2009-cu il güzgüsündə (2009 at a glance)12; 

 Əməliyyatlara dair məlumatlar (Kəşfiyyat13, Coğrafi bölgələrə görə neft və 

qaz ehtiyatları14, Əlavə neft və qaz ehtiyatları15, Neft və qaz hasilatı16, 

Yataqlar üzrə neft və qaz hasilatı17, Bölgələr üzrə neft və qaz hasilatı18, Neft 

və qazın satış həcmləri19, İnkişaf20); 

                                                                                                                                                                                                 
6
 

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/12%20In%20
Brief/InBrief_2009.pdf  
7
 

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/13%20Statut
ory%20report/Statutory_report_2009.pdf  
8
 

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/18%20Fact%
20book/Factbook_2009.pdf  
9
 

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/21%20This%20
is%20who%20we%20are/This_is_who_we_are.pdf  
10

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/22%20Key%20f
igures/Key_figures.pdf  
11

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/23%20Spotligh
t%20on%20key%20areas/Spotlight_on_key_areas.pdf  
12

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/24%20A%20gla
nce%20at%202009/A_glance_at_2009.pdf  
13

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20producti
on%20Norway/31%20Operational%20data/311%20Exploration/EPN_Exploration.pdf  
14

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operati
onal%20data/251%20Oil%20and%20gas%20reserves%20by%20geographical%20areas/Group_Oil_Gas_reserves_geog
raphy.pdf  
15

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operati
onal%20data/252%20Oil%20and%20gas%20reserves%20additions/Oil_Gas_reserves_additions.pdf  
16

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operati
onal%20data/253%20Oil%20and%20gas%20production/Group_Oil_Gas_Production.pdf  
17

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20producti
on%20Norway/31%20Operational%20data/313%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20field/EPN_Oil_Gas_P
roduction_Per_Field.pdf  

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/12%20In%20Brief/InBrief_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/12%20In%20Brief/InBrief_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/13%20Statutory%20report/Statutory_report_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/13%20Statutory%20report/Statutory_report_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/18%20Fact%20book/Factbook_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20Downloads/18%20Fact%20book/Factbook_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/21%20This%20is%20who%20we%20are/This_is_who_we_are.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/21%20This%20is%20who%20we%20are/This_is_who_we_are.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/22%20Key%20figures/Key_figures.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/22%20Key%20figures/Key_figures.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/23%20Spotlight%20on%20key%20areas/Spotlight_on_key_areas.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/23%20Spotlight%20on%20key%20areas/Spotlight_on_key_areas.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/24%20A%20glance%20at%202009/A_glance_at_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/24%20A%20glance%20at%202009/A_glance_at_2009.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/311%20Exploration/EPN_Exploration.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/311%20Exploration/EPN_Exploration.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/251%20Oil%20and%20gas%20reserves%20by%20geographical%20areas/Group_Oil_Gas_reserves_geography.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/251%20Oil%20and%20gas%20reserves%20by%20geographical%20areas/Group_Oil_Gas_reserves_geography.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/251%20Oil%20and%20gas%20reserves%20by%20geographical%20areas/Group_Oil_Gas_reserves_geography.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/252%20Oil%20and%20gas%20reserves%20additions/Oil_Gas_reserves_additions.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/252%20Oil%20and%20gas%20reserves%20additions/Oil_Gas_reserves_additions.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/253%20Oil%20and%20gas%20production/Group_Oil_Gas_Production.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/253%20Oil%20and%20gas%20production/Group_Oil_Gas_Production.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/313%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20field/EPN_Oil_Gas_Production_Per_Field.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/313%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20field/EPN_Oil_Gas_Production_Per_Field.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/313%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20field/EPN_Oil_Gas_Production_Per_Field.pdf
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 Maliyyə məlumatları (Gəlirlər və itkilər analizi - Profit and loss analysis, 

Kəşfiyyat xərcləri - Exploration expenses, Bölmələr üzrə analiz - Segment 

performance analysis, Maliyyə axınları - Cash flow, Sərmayə yatırımları -  

Investments, Yatırılmış sərmayə üzrə gəlirlər - Return on capital employed 

(ROACE), Hasilat xərcləri - Production cost summary, Əməliyyət xərclərinin 

maya dəyərinə uyğunlaşdırılması - Reconciliation of operating expenses to 

production cost, Kapitalın hesablanması - Calculation of capital employed, 

Ölkələr üzrə fəaliyyətin icmalı - Overview of activities by country, 

Sahimdarlara dair məlumatlar - Shareholder information)21; 

 Konsolidə Maliyyə Bəyannaməsi (bölmələr: Gəlirlər Bəyannaməsi - Income 

statement22, Balans hesabatı, aktivlər - Balance sheets, assets23, Balans hesabatı, 

şəxsi kapital və borclar - Balance sheets, equity and liabilities24, Maliyyə axınları, 

əməliyyat və investment aktivləri - Cash flows, operating and investing 

activities25, Maliyyə axınları, maliyyə aktivləri - Cash flows, financing 

activities26); 

 Dayanaqlılıq (Sağlamlıq, Təhlükəsizlik, Ətraf Mühit indikatorları - Health, 

Safety, Environment (HSE) performance indicators27, Ətraf mühitə dair 

                                                                                                                                                                                                 
18

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20producti
on%20Norway/31%20Operational%20data/314%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20area/EPN_Oil_Gas_P
roduction_Per_Area.pdf  
19

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operati
onal%20data/254%20Oil%20and%20gas%20sales%20volumes/Group_Oil_Gas_Sales_Volumes.pdf  
20

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operati
onal%20data/255%20Development/Development.pdf  
21

 http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/_layouts/wcw/downloadcentreAR09.aspx  
22

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolid
ated%20financial%20statements/271%20Income%20statement/STN036310_income_statement.pdf  
23

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolid
ated%20financial%20statements/272%20Balance%20sheets,%20assets/STN036311_Balance_Sheets_Assets.pdf  
24

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolid
ated%20financial%20statements/273%20Balance%20sheets,%20equity%20and%20liabilities/STN043605_Balance_sh
eets_Equity.pdf  
25

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolid
ated%20financial%20statements/274%20Cash%20flows,%20operating%20and%20investing%20activities/STN036314_
CF_operating_investing_activities.pdf  
26

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolid
ated%20financial%20statements/275%20Cash%20flows,%20financing%20activities/STN043754_Cash_flows_financing
_activities.pdf  
27

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/71%
20HSE%20performance%20indicators/7_1_HSE_performance_indicators.pdf  

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/314%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20area/EPN_Oil_Gas_Production_Per_Area.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/314%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20area/EPN_Oil_Gas_Production_Per_Area.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/03%20Exploration%20and%20production%20Norway/31%20Operational%20data/314%20Oil%20and%20gas%20production%20per%20area/EPN_Oil_Gas_Production_Per_Area.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/254%20Oil%20and%20gas%20sales%20volumes/Group_Oil_Gas_Sales_Volumes.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/254%20Oil%20and%20gas%20sales%20volumes/Group_Oil_Gas_Sales_Volumes.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/255%20Development/Development.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/25%20Operational%20data/255%20Development/Development.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/_layouts/wcw/downloadcentreAR09.aspx
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/271%20Income%20statement/STN036310_income_statement.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/271%20Income%20statement/STN036310_income_statement.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/272%20Balance%20sheets,%20assets/STN036311_Balance_Sheets_Assets.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/272%20Balance%20sheets,%20assets/STN036311_Balance_Sheets_Assets.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/273%20Balance%20sheets,%20equity%20and%20liabilities/STN043605_Balance_sheets_Equity.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/273%20Balance%20sheets,%20equity%20and%20liabilities/STN043605_Balance_sheets_Equity.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/273%20Balance%20sheets,%20equity%20and%20liabilities/STN043605_Balance_sheets_Equity.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/274%20Cash%20flows,%20operating%20and%20investing%20activities/STN036314_CF_operating_investing_activities.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/274%20Cash%20flows,%20operating%20and%20investing%20activities/STN036314_CF_operating_investing_activities.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/274%20Cash%20flows,%20operating%20and%20investing%20activities/STN036314_CF_operating_investing_activities.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/275%20Cash%20flows,%20financing%20activities/STN043754_Cash_flows_financing_activities.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/275%20Cash%20flows,%20financing%20activities/STN043754_Cash_flows_financing_activities.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/02%20Statoil%20group/27%20Consolidated%20financial%20statements/275%20Cash%20flows,%20financing%20activities/STN043754_Cash_flows_financing_activities.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/71%20HSE%20performance%20indicators/7_1_HSE_performance_indicators.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/71%20HSE%20performance%20indicators/7_1_HSE_performance_indicators.pdf
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məlumatlar - Environmental data28, Sosial vəziyyət - Social performance data29, 

İşçilər - Employees in Statoil30); 

 və s. 

2009-cu il üzrə şirkətin 20-F formada (ABŞ Qiymətli Kağızlar Komissiyasının31 tələblərinə 

uyğun olaraq hazırlanır) olan illik hesabatında məsələn aşağıdakı məlumatlar əks 

etddirilir: 

- son 4 il üzrə (2006, 2007, 2008 və 2009) əsas göstəricilərin (gəlirlər, mənfəət, sərmayə 

yatırımları və əməliyyatlar üzrə maliyyə axınları, neft və qaz hasilatı, təsdiqlənmiş 

neft və qaz ehtiyyatları, ciddi hadisələrin sayı, qeydə alınan travmaların sayı, 

karbondioksidin emissiyası) qrafikləri; 

- son 4 il üzrə bütün əsas maliyyə göstəriciləri (gəlirlər, mənfəət, sərmayə yatırımları 

və əməliyyatlar üzrə maliyyə axınları, şirkətin aksiyalarına və dividendlərə dair 

bütün vacib məlumatlar, neft və qaz hasilatı, təsdiqlənmiş neft və qaz ehtiyyatları, 

hasilatın maya dəyəri və s.) rəqəmlər şəklində; 

- 2009-cu ilə ümumi baxış (şirkətin nailiyyətləri və itkiləri); 

- şirkət aksiyalarının sahibləri barədə məlumat;  

- şirkətin fəaliyyet göstərdiyi ölkələr; 

- şirkətin strukturu və strategiyası; 

- şirkətin layihələri; 

- xam neft və qazın emalına və satışına dair məlumatlar (istehsal həcmləri, satış 

istiqamətləri, həcmləri və qiymətlər); 

- apardığı tədqiqatlara və istifadə etdiyi texnolojilərə dair məlumatlar; 

- işçiləri barədə məlumatlar; 

- neft və qaz quyularının sayı və coğrafiyası; 

- fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktları (Norvec və beynəlxalq); 

- ödədiyi vergilər (yerli və xaricdə); 

- maliyyə göstəricilərinin geniş analizi; 

- risklərin analizi və idarə edilməsi; 

- şirkətin idarə edilməsi və etik davranış sistemi; 

                                                           
28

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/72%
20Environmental%20data/7_2_Environmental_data.pdf  
29

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/73%
20Social%20performance%20data/7_3_Social_performance_data.pdf  
30

 
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/74%
20Employees%20in%20Statoil/7_4_Employees_in_Statoil.pdf  
31

 http://www.sec.gov/about/forms/form20-f.pdf  

http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/72%20Environmental%20data/7_2_Environmental_data.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/72%20Environmental%20data/7_2_Environmental_data.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/73%20Social%20performance%20data/7_3_Social_performance_data.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/73%20Social%20performance%20data/7_3_Social_performance_data.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/74%20Employees%20in%20Statoil/7_4_Employees_in_Statoil.pdf
http://www.statoil.com/AnnualReport2009/en/Download%20Center%20Files/07%20Sustainability%20reporting/74%20Employees%20in%20Statoil/7_4_Employees_in_Statoil.pdf
http://www.sec.gov/about/forms/form20-f.pdf
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- şirkət səhmlərinin sahibləri; 

- şirkətin rəhbərliyi; 

- konsolidə maliyyə bəyannaməsi; 

- və s.  

Beləliklə, 305 səhifəlik bu hesabat oxucuda və məxsusi olaraq sahimdarda (o cümlədən 

Statoil şirkətinin səhmləri ilə maraqlanan investorlarda) şirkətin fəaliyyəti, maliyyə 

durumu, idarəçiliyi və s. ətraflı təsurat yaratmağa geniş imkanlar verir. 

 

 

 

2. LUKOİL 

 

Lukoil (Langepas-Uray-Koqalım) Şirkəti32 Rusiya hökumətinin 25 noyabr 1991-ci il tarixli 

qərarı ilə yaradılmışdır. 1993-cü ildə Rusiya prezidentinin fərmanı ilə Lukoil şirkəti Açıq 

Səhimdar Cəmiyyətinə çevrilmişdir. Lukoil şirkəti 2002-ci London birjasında 

lisenziyalaşdırılmışdır. Şirkətin baş ofisi Moskva şəhərində yerləşir. Lukoil şirkəti Xəzər 

dənizinin  Azərbaycana aid hissəsində yerləşən Şahdəniz yatağında 5% paya malikdir. 

Lukoil Şirkəti, 2009-cu ildə gündəlik 1.972 milyon barrel neft33 və 1.714 mlrd.kub.m. qaz34  

hasil etmişdir. Şirkət 30-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Lukoil-un fəaliyyət istiqamətləri 

olaraq, neftin və qazın kəşfiyyatı, hasilatı, emalı, daşınması (boru kəmərləri,  gəmilər, 

dəmir yolları və s) və neftdən, qazdan  alınan müxtəlif növ kimyəvi maddə və məhsulların 

satışi qeyd edilə bilər.  

Şirkətin 2009-cu il üzrə maliyyə hesabatı ABŞ Ümumən Təsdiqlənmiş Mühasibat 

Prinsiplərinə (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles35) uyğun 

hazırlanmışdır36. 2009-cu il üzrə şirkətin konsolidə maliyyə hesabatının yoxlanılması 

“KPMG” audit37 firması tərəfindən aparılmışdır. 59 səhifəlik bu hesabatda bütün vacib 

maliyyə göstəriciləri öz əksini tapmışdır: şirkətin gəlirləri, xərcləri, kapital qoyuluşlarını, 

debitor və kreditor borcları, dövlət büdcəsi ilə münasibətləri və s.  

Şirkət öz vebsəhifəsində illik konsolidə maliyyə hesabatları ilə yanaşı fəaliyyəti barədə də 

illik hesabatlarını da yerləşdirilmişdir. Bu hesabatlarda aşağıdakı məlumatlar öz əksini 

tapmış: 

- Lukoil-un dünya üzrə fəaliyyət coğrafiyası; 

- Əsas istehsalat (neftin və qazın ehtiyatları, neftin hasilatı, əmtəə təbii qazın hasilatı, 

əmtəə neft qazının hasilatı, nefin Lukoil zavodlarında emalı, neftin Lukoil-a məxsus 

                                                           
32

 www.lukoil.ru  
33

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_254_.html  
34

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_256_.html  
35

 http://www.fasab.gov/accepted.html  
36

 http://www.lukoil.ru/fa_6_.html  
37

 http://www.lukoil.ru/materials/doc/annual_report_2009/LUKOIL_AR_2009_RUS.pdf  

http://www.lukoil.ru/
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_254_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_256_.html
http://www.fasab.gov/accepted.html
http://www.lukoil.ru/fa_6_.html
http://www.lukoil.ru/materials/doc/annual_report_2009/LUKOIL_AR_2009_RUS.pdf
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olmayan zavodlarrda emalı, qazın emalı, neft kimyası məhsullarının istehsalı, 

neftin ixracı, neft məhsullarının ixracı, neftin satışı, topdansatış neft məhsullarının 

satışı, pərakəndə neft məhsullarının satışı, yanacaq doldurma məntəqələri, işçilərin 

sayı) və maliyyə (satışdan gəlirlər, mənfəət, bir səhimə düşən mənfəət, kapital 

xərclər, sərmayə yatırımları, ilin sonuna bir səhmin qiyməti, bir səhimə düşən 

dividendlər) göstəriciləri; 

- İlin əsas hadisələri; 

- Neftin və qazın kəşfiyyatı və hasilatı (şirkətin lisenziyaları, neft və qaz ehtiyatları, 

qeoloji-kəşfiyyat işləri, yataqların işlənməsi və neftin və qazın hasilatı); 

- Neftin və qazın emalı. Neft kimyası; 

- Energetika; 

- Məhsulların çatdırılması və satışı; 

- Əmtəə balansı; 

- Texnolojiler və İnnovasiyalar; 

- Sosial məsuliyyət; 

- Korporativ idarəetmə və qiymətli kağızlar; 

- Şirkətin maliyyə hesabatlılığı. 

200 səhifəlik bu hesabatda Lukoil haqqında geniş məlumatlar öz əksini tapmışdır. Şirkətin 

vebsəhifəsində belə illik hesabatlar 1999-cu ildəkindən mövcuddur. 

Hesabatın bölmələri də vebsəhifədə ayrılıqda yerləşdirilib. 

Şirkət vebsəhifəsi bölmələrindən biri investorlar və səhimdarlar üçün maraqlı məlumatları 

əks etdirir (səhimdarlarla iş siyasəti38, səhimdarların illik toplantıları39, təqdimatlar40, 

investorların regionlara səfərləri, məsləhət mərkəzi41, maliyyə təqvimi42, maliyyə və 

istehsalat göstəriciləri43, səhimlər bazarı44, səhimdar kapitalı45, analitiklərin hesabatları46, 

tez-tez verilən suallar47, səhimdar varislərinə tövsiyələr48, səhimlərin satışına dair 

səhimdarlara məsləhətlər49). 

                                                           
38

 http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/Shareholder_Relations_Policy_rus.pdf  
39

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2128_.html  
40

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_248_.html  
41

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_250_.html  
42

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_251_.html  
43

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_285_.html  
    http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2105_.html  
44

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_288_.html  
45

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_244_.html 
    http://www.lukoil.ru/static_6_5id_213_.html  
    http://www.lukoil.ru/static_6_5id_246_.html  
46

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_247_.html  
47

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2140_.html  
48

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2231_.html  
49

 http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2232_.html  

http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/Shareholder_Relations_Policy_rus.pdf
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2128_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_248_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_250_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_251_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_285_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2105_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_288_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_244_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_213_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_246_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_247_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2140_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2231_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2232_.html
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Şirkət vebsəhifəsinin daha bir bölməsi “Məlumatların açıqlanması” adlanır. Burada: 

emitentin rüblük hesabatları, faktlar haqqında məlumatlar, affilə şəxslər, informasiya 

siyasəti haqqında əsasnamə, informasiyaların xarici qanunvericilik tələblərinə uyğun 

açılması, FSFR-in tələblərinə50 uyğun olaraq hazırlanmış illik hesabat, obliqasiyaların 

buraxılışı, Rusiya FAS qurumunun göstərişləri. 

Beləliklə, şirkətin vebsəhifəsində hərtərəfli məlumatlar açıqlanmaqdadır.   

 

 

3. TPAO (Türkiyə Petrol Anonim Otaqlığı) 

 

Türkiyə Petrol Anonim Otaqlığı (TPAO)51 1954-ci ildə  milli neft şirkəti olaraq 

qurulmuşdur. Şirkət olaraq Türkiyədə dövlət adına hidrokarbon ehtiyatlarının axtarışı, 

qazma, istehsal, emal və satış fəaliyyətlərini icra etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

Qurulduğundan bu günə TPAO böyük inkişaf yolu kecmiş,  kəşfiyat, qazma, hasilat,  

emal,  satış  və daşımaya qədər böyük bir məsəfə geçmişdir. Şirkət işçilərinin sayını 4,498 

nəfər göstərmişdir52. TPAO şirkəti əsasən neftin və qazın kəşfiyatı, neft quyularının 

qazılması və hasilatı ilə məşğuldur. TPAO -nun Xəzər dənizinin Azərbaycana aid 

hissəsində yerləşən Azəri-Çıraq-Günaşli (AÇG) yatağında iştirak payı 6,75% Bakı-Tiflis-

Ceyhan (BTC Co) boru kəməri lahiyəsində iştirak payı 6,53%-dir. Eyni zamanda  Şahdəniz 

qazını Türkiyə sərhədinə daşıyan Cənubi Qafqaz Təbii Qaz  Boru Xətti lahiyəsində  9%  

paya sahibdir53.  

TPAO illik maliyyə hesabatı şirkətin vebsəhifəsində çox kasad formada yerləşdirilmişdir54. 

Buradakı məlumatlar məhduddur və hər-hansı ciddi təhllilərə imkan vermir. Şirkətin 

2009-cu il üzrə fəaliyyəti SER&BERGER audit firması tərəfindən aparılmışdır55. 

Ümumiyyətlə, şirkətin vebsıhifəsindəkə məlumatlar çox məhduddur.  

 

 

4. BP  

 

BP Şirkəti56 gündəlik 2,3 million barel neft hasil edən, 80000 işcisi olan və 100 ölkədə 

fəaliyyət göstərən dünya miqyaslı enerji qrupudur. BP şirkəti törəmə şirkəti olan (BP 

Exploration Caspian Sea Limited) vasitəsi ilə Xəzər dənizinin Azərbaycana aid 

hissəsində yerləşən Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) yatağındakı karbohidrogen ehtiyatlarının 

hasilatında  iştirak payı 34,1% eyni zamanda həmin lahiyyənin operatorudur. Bakı- Tibilisi 
                                                           
50

 Maliyyə Bazarları üzrə Federal Xidmət,  http://www.fcsm.ru/  
51 http://www.tpao.gov.tr  
52

 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=com_section&task=view&id=1  
53

 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=com_section&task=view&id=4&itemid=19  
54

 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=com_section&task=view&id=4&itemid=20&subid=60  
55

 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/2010/denetci_raporu.pdf   
56

 http://www.bp.com/  

http://www.fcsm.ru/
http://www.tpao.gov.tr/
http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=com_section&task=view&id=1
http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=com_section&task=view&id=4&itemid=19
http://www.tpao.gov.tr/v1.4/index.php?option=com_section&task=view&id=4&itemid=20&subid=60
http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/2010/denetci_raporu.pdf
http://www.bp.com/
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–Ceyhan neft kəməri lahiyyəsində 30% paya malikdir57. Şirkətin vebsəhifəsində hərtərəfli 

məlumatlar öz əksini tapmışdır.  

Şirkətin illik maliyyə ABŞ-nin Qiymətli Kağizlar və Mübadilə Komisiyasinin (SEC) 

tələblərinə uyğun olaraq 20-F formasında hazırlanır və vebsəhifəsində yerləşdirilir58. 

Statoil və Lukoil şirkətlərinin hesabatlarında təsvir edilən və investorlarla 

səhimdarları maraqlandıran bütün məlumatlar BP-nin hesabatında öz əksini tapır.   

BP şirkətinin fəaliyyət sahəsi, neftin və qazin kəşfiyyati, hasilatı, neft və qazdan alınan 

müxtəlif növ məhsulların daşınması (boru kəmərləri,  gəmilər, dəmir yolları və s). və satışı 

haqqında məlumatlar da onun vebsıhifəsində təsvir edilir.  

Şirkətin daha cox şəffaflığa meyl göstərən sistemi vardır. Bu barədə Şirkətin yazılı 

əsasnaməsi (daxili təlimatı) vardır. Həmin sənəd ictimayət ücün acıqdır və şirkətin web-

səhifəsində yerləşdirilib.  

Şirkətdə kommersiya sirri sayılacaq məlumatların siyahısı tərtib olunub. Şirkət fəaliyyətilə 

əlaqədər  hasilatın həcmi,  malik olduğu neft və qaz kondensatı ehtiyatlarının həcmi, 

işçilərinin ümumi sayi, biznes tərəfdaşları fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə hökumət 

qurumları ilə münasibətlər və səhimdarları ilə bağli məlumatları acıqlayır.  

Şirkət  eyni zamanda gəlirlərinin həcmi, əsaslı  xərclər, əməliyyat xərcləri, ödənilən 

vergilərin məbləği, hökumətə ödənişlərin məbləği, vergi ödədikdən sonra qalan mənfət və 

ödənilən dividentlər kimi maliyyə göstəricilərini aciqlayır.  

Şirkət nizamnaməsində və şirkətdaxili normativ sənədlərində antikorrupsiya normalarına 

yer verilir. Bunlar Şirkətin agentlərinə və muqavilə tərəftaşlarına tətbiq edilir. Şirkət 

işcilərinin korrupsiyaya qurşanmasının qarşısını almaq ücün xüsusi mexanizmə 

malikdir59.  

 

 

5. KAZMUNAYQAZ 

 

Kazmunayqaz60 Kazaxstan neft və qaz şirkəti olaraq 20 fevral  2002-ci ildə Kazaxstan 

Prezidentinin fərmanı ilə ölkənin neft və qaz sənayesinin inkişaf etdirilməsi, neft və qaz 

sektorunda Qazaxıstan Respublikasının maraqlarını qorumaq, səmərəli və şəffaf davamlı 

inkişafa nail olmaq ücün, səhimlərinin 100%-zi dövlətə məxsus  olan  ASC "Milli İctimai 

Yardım Fondunnun “Samruk Kazına”-nın nəzdində fəaliyyət göstərir. Milli neft və qaz  

şirkəti "NOC" Kazaxoil "və milli şirkət QSC" NK  “Neft və Qazın Daşınması” şirkətləri 

birləşdirilərək, KazMunayGas şirkəti yaradılmışdır. Şirkətin əsas strateji məqsədi 2015-ci 

                                                           
57

 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=3&contentId=2006926  
58

 
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/set_branch/STAGING/common_assets/downl
oads/pdf/BP_Annual_Report_and_Accounts_2009.pdf  
59

 Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq üçbucağı. İTM, 2006, səh 52. 
60 www.kmg.kz  

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=3&contentId=2006926
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/set_branch/STAGING/common_assets/downloads/pdf/BP_Annual_Report_and_Accounts_2009.pdf
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/set_branch/STAGING/common_assets/downloads/pdf/BP_Annual_Report_and_Accounts_2009.pdf
http://www.kmg.kz/
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ildə dünyanın 30 ən güclu Neft və Qaz şirkətləri sırasıda yer almaqdır61. KazMunayGas 

şirkətinin tədqiq olunan konsalidə maliyyə hesabatı şirkətin vebsəhifəsində əks etdirilir62. 

Şirkətin fəaliyyət istiqamətləri Neftin və Qaz kondensatının kəşfiyyatı, hasilatı, emalı 

daşıması ( boru kəmərləri, gəmilər, dəmir yolları və s ) və satılması ilə məşğuldur. BMHS 

–na uyğun olaraq, təqdim etdiyi illik konsalidə olunmuş  hesabatlarının  şəffaflıq prinsip 

və praktikasini öyrənərkən Şirkətin  törəmə birgə və əlaqəli müəssələrinin fəaliyyəti 

nəticəsində şirkətin maliyyə hesabatlığını və maliyyə vəziyyətini özündə əks etdirən 

məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Şirkət 2009-cu il ücün konsalidə olunmuş illik 

hesabatının BMHS-ya uyğunluğunu müstəqil İctimai audit şirkəti Ernst&Young LLP 

tərəfindən aparilmişdir63. Burada şirkətin gəlirləri, xərcləri, kapital qoyluşları, debitor və 

kreditor borcları, dövlət bücəsi ilə münasibətləri qeyd olunur. Şirkətin illik konsolidə 

maliyyə hesabatı Ernst&Young auditor şirkəti tərəfindən yoxlanılmışdır. Bununla belə 

qeyd oluna bilər ki, bu hesabatda (Statoil, BP, Lukoil şirkətlərinin hesabatlarından fərqli 

olaraq) onun ABŞ Qiymətli Kağızlar Komissiyasının tələblərinə uyğun hazırlanması 

barədə hər hansı qeyd yoxdur.  

Şirkət BMHS-nın ucot  qaydalarının əksinə olaraq, maliyyə hesabatlarını şərh vermədən, 

istinad edərək təqdim edib. Onu da qeyd edək ki, beynəlxalq mühasibat uçotuna keçidlə 

bağlı qaydalara əsasən, maliyyə hesabatlarını aprelin 1-dək açıqlamalıdır, Şirkət bu 

qaydalara əməl edərək konsalidə olunmuş hesabatlarını 25 mart tarixində acıqlamışdır. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi Şirkət ASC Milli İctimai Yardım Fondunnun “Samruk Kazına” 

nəzdində fəaliyyət göstərir64. Bu məsələ də Şirkətin müstəqil fəaliyyətini xeyli 

məhdudlaşdırır.  

Şirkət fəaliyyəti ilə əlaqədar hasilatın həcmi, malik olduğu karbohidrogen ehtiyatlarının 

həcmi barədə məlumatların habelə gəlirlərinin həcmi, əsaslı xərclər və hökumətə ödənilən 

vergilərin məbləği məlumatları acıqlayır. Şirkət ictimayət ücün məxfi sayılan 

məlumatların siyahısina, eyni zamanda fəaliyyət göstərdiyi ölkədə həyata kecirdiyi 

əməliyatların şəffaflığını təmin etmək  barədə (şirkət daxili) İctimai bəyamnaməyə malik 

deyil. Şirkətin vebsəhifəsində bu barədə hec bir malumat yoxdur.  

 

 

6. ARAMKO 

 

Səudiyyə Ərəbistanı Californya Ərəb Standard Neft Şirkəti (CASOC), California Standart 

Neft (SOCAL) 1933-cü  ildə Səudiyyə Ərəbistaninin şərq hissəsində  neft axtarmaq ücün 

yaradılmışdır65. 1936-cı ildə Texas kompaniyası həmin şirkətin 50% hissəsini satın alır. 

1944-cu ildə Ərəb Amerika şirkəti öz adını dəyişərək Aramko qoyur. 1980-cı ildə Səudiyyə 

Ərəbistanı dövləti Aramko şirkətinin bütün səhmlərini alaraq şirkətə tam və şəriksiz sahib 

                                                           
61

 http://kmg.kz/about/history/15/  
62

 http://kmg.kz/upload/finance/reports/konsolidirovanniy_finotchet_2009_rus.pdf  
63

 http://kmg.kz/upload/corporate_management/equity/2010/godovoy_otchet_2009.pdf  
64 http://kmg.kz/about/docs/  
65

 www.saudiaramco.com  

http://kmg.kz/about/history/15/
http://kmg.kz/upload/finance/reports/konsolidirovanniy_finotchet_2009_rus.pdf
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oldu. Aramko 100% dövlətə məxsus qlobal bir Neft və Qaz şirkətidir66. Səudiyyə Aramko 

iki müqəddəs məscidin sahibi  Kral Abdullah ibn Abduləziz əl Səidin himayəciliyi ilə Neft 

və Minerallar İşlər üzrə Ali Şura vasitəsilə  Səudiyyə Ərəbistanının hökumətinə hesabat 

verir. Neft və minerallar İşləri Ali Şura, şirkətin geniş siyasətini  və vəzifələrini müəyyən 

edir. Onun üzvləri dövlət və özəl sektordan cəlb edilir. 

Öz missiyasını yerinə yetirmək üçün, Səudiyyə Ərəbistanı milli neft şirkəti, Səudiyyə 

Aramko, neftin və qaz kondensatının kəşfiyyatı, hasilatı, emalı, paylanması, daşınması 

(boru kəmərləri gəmilər, dəmiryolları, avtomobillər və s.)  və  neft- qaz kondensatından 

alınan  kimyəvi maddə və məhsulların satışı ilə  məşğul olan neft şirkətidir. Şirkət neft 

istehsalı və ixracı baxımından dünyanın neft şirkətləri arasında birinci yeri tutur. Bəzi 

rəqəmlər:  

 Xam neft  ehtiyatları 260,1 milyard barel; 

 Xam neft hasilatı (gündəlik orta) 7,9 milyon barel; 

 Xam neft hasilatı (illik) 2,9 milyard barrel; 

 Neft emalı (gündəlik) 4158 min barrel; 

 Təbii qaz mayelər (NGL): 

1. NGL istehsalı (gündəlik orta) 1,1 milyon barel; 

2. NGL istehsalı (illik) 2.410,2 milyon barel67; 

 Qaz ehtiyatları 1.275,2  trilyon kub fut;  

 Qaz hasilatı:  

1. (qaz zavodları üçün xammal qaz,   gündəlik orta)  8.6 milyard kub fut; 

2. Qaz hasilatı (illik) 3.2 trilyon kub fut;  

Şirkətin işçilərinin sayı (yerli 48 05 xarici 7013) cəmi 55,066 nədərdir. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi Səudiyyə Aramko şirkəti Neft və Minerallar İşlər üzrə Ali Şura 

vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanının hökumətnə hesabat verir. Şirkət bu məlumatlardan 

əlavə illik konsalidə olunmuş  maliyyə hesabatları  ilə bağlı öz rəsmi vebsəhifəsində hec 

bir məlumat yerləşdirmir. 

 

 

NƏTİCƏ 

 

Aparılan tədqiqatlar xarici şirkətlərin (BP, Statoil, TPAO, Lukoil, Kazmunayqaz, Aramco) 

şəffafliq prinsiplərinə fərqli yanaşmasını göstərir. Beləki, səhimdar cəmiyyəti olan şirkətlər 

(BP, Statoil, Lukoil) öz fəaliyyətlərinə dair bütün məlumatları (o cümlədən konsolidə 
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maliyyə hesabatlarını) vebsəhifələrində açıqlayır. TPAO və Kazmunayqaz maliyyə 

hesabatlarını məhdud şəkildə açıqlayır. Aramco isə maliyyə fəaliyyətinə dair heç bir 

məlumat açıqlamır.  


