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Ramazan bayramınız 

mübarək!
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Sizi müqəddəs 
Ramazan bayramı 

münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirik, hər birinizə 

ən səmimi arzu və 
diləklərimizi yetiririk!
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İdarə işindən – istehsalda 
işləməyə keçmişik

Yırtıcı faşizm bizim azad əməyimizi, xoş-
bəxt həyatımızı pozmaq üçün quldurcası-
na, qəflətən vətənimizə hücum etmişdir. 
Sovet hökuməti düşməni torpağımızdan 
qovmaq, onu öz ərazilərində əzmək üçün 
qəhrəman Qızıl Ordumuza sərəncam ver-
mişdir. Eyni zamanda hökumətimiz Molo-
tov yoldaşın dili ilə xalqımıza «Qızıl Ordu 
və bütün xalqımız yenə vətən uğrunda, na-
mus uğrunda, azadlıq uğrunda qalibiyyət-
li vətən müharibəsi edəcəkdir». Biz idarə 
işçiləri dəzgah arxasında işləməyə keçmi-
şik. Zavodun müdriyyəti bizim xahişimizi 
yerinə yetirmiş və dəzgahda işləməyimi-
zi təmin etmişdir. Biz hamımız işlədiymiz 
dəzgahların və sahib olacağımız sənətin 
texnikasını ən qısa müddətdə öyrənmə-
yi öhdəmizə  salmışıq.  Biz eyni zamanda 
şəfqət bacılığını öyrənmək üçün dərnəklərə 
də yazılmışıq ki, sabah lazım olsa, cəbhəyə 
də gedə bilək.
Biz bu məktubu yazmaqla komsomolçu və 
komsomolda olmayan bütün qadın və qız-
lara bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, par-
tiya və hökumətimizin çağırışı ilə bütün 
xalqımız azğın faşizmə qarşı vətən müha-
ribəsinə qalxmışdır. Xalqımızın təxminən 
yarısını təşkil edən qadın və qızlarımız bu 
müharibədə iştirak etməyə bilməz.  Qano-
vist Klavdiya Nikolayevna, Reynin Valnen-
tinina, Sidrova Tamara Timofeyevna, L.Ş-
midt adına zavodun idarə və kantorlarında 
işləmiş, indi isə istehsalata gedən komso-
molçu qızlar.

«Kommunist», 
25 iyun 1941-ci il, 

№149 (6284)

«Lazım olan qədər neft verək»

 Neft mədənlərində, maşınqayırma, neft 
emalı zavodlarında və başqa müəssisələrdə, 
idarə və elmi təşkilatlarda fəhlələr, qulluq-
çular və ziyalılar yekdilliklə Sovet hökumə-
tinin siyasətini bəyənir, doğma Vətənin 
müdafiəsinə qalxmağa hazır olduqlarını 
bildirirlər.
Stalin adına zavodun neftçiləri mitinqdə 
Molotov yoldaşın radio ilə çıxışına qulaq 
asmışlar. Operatov Xəlilov demişdir ki, 
Qızıl Ordu və Hərbi-Dəniz Donanmasını 
yanacaqla təmin etmək üçün var qüvvə ilə 
çalışmaq lazımdır. Qoy bizim təyyarəçilər 
və tankçılar arxayın olsunlar ki, yanacaq və 
yağları həmişə olacaqdır.

Qəzəblə, lakin böyük vətənpərvərlik hissilə 
danışan köhnə neftçi Mazurov demişdir ki, 
oz oğlunu Qızıl Ordu sıralarına göndərir və 
lazım olarsa, özü də cəbhəyə getməyə ha-
zırdır.

«Pravda», 
23 iyun 1941-ci il

QABAQCIL BRİQADALAR

Cəbrayıl rayonunda Mayqabağı yarışa qo-
şulan kolxozlar və traktor briqadaları öh-
dələrinə götürdükləri vəzifələri şərəflə 
yerinə yetirirlər. «Şərq», «Parlaq» kolxoz-
ları və Xoze Dias, Kirov, Voroşilov adına 
kolxozlar pambıq səpini planını yerinə ye-
tirmişlər. Telman adına kolxozda işləyən 
1 nömrəli traktor briqadası (briqada Cəfər 
Abbasov) 95 hektar əvəzinə 100 hektar ək-
mişdir. 6-cı briqadada işləyən traktorçu Alı-
şan Hüseynov gündə 14-15 hektar sahəyə 
toxum səpir.
Molotov adına kolxozda çalışan 4 nömrəli 
traktor briqadası öz tapşırıqlarını yüksək 
keyfiyyətlə yerinə yetirir. Bu briqadada iş-
ləyən traktorçu Mehdi Ağayev hər gün 16-
18 hektar sahəyə toxum səpir.   Mehdiyev

Kommunist, № 86, 30 aprel 1942-ci il

CƏBHƏYƏ VƏ ÖLKƏYƏ 
DAHA ÇOX TAXIL VERƏK!

Azərbaycan SSR XKS və Azərbaycan K(b)
P MK, «1943-cü ildə dənli bitkiləri biçmək, 
döymək və məhsulunu  tədarük etmək 
haqqında»kı qərarda bütün rayon təşkilat-
larının və kolxoz idarə heyətlərinin rəhbər-
lərindən, tədarük təşkilatları işçilərindən 
tələb  etmişlər ki, taxılı vaxtında və itkisiz 
biçib döysünlər... ölkəni, Qızıl Ordunu ki-
fayət qədər taxıl ilə təmin etsinlər...
Keçən il respublikamızın bir çox kolxozları 
və kolxozçuları taxılı vaxtında yığaraq döv-
lət qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetir-
dilər. Respublikada taxıl tədarükü planı ta-
mamilə ödənildi. Bundan başqa kolxozçular 
və kolxozçu qadınlar öz ehtiyatlarından Qı-
zıl Ordu fonduna çoxlu taxıl verdilər.
Azərbaycan SSR XKS və Azərbaycan K(b) P 
MK göstərmişlər ki, kənd təsərrüfatı sahə-
sində əsas işləri vaxtında  görmək, taxılın 
yığılmasına  və döyülməsinə hazırlıq apar-
maq, yığımı və  döyümü yaxşı keçirmək, 
dövlət qarşısında yerinə yetirmək, ölkəni və 
Qızıl Ordunu kifayət qədər taxıl ilə  təmin 
etmək üçün bütün qüvvəni səfərbərliyə al-
maq kənd kommunistlərinin və komsomol-
çularının, kolxozçuların və kolxozçu qadın-
ların, MTS və sovxoz işçilərinin ən mühüm 
və şərəfli vəzifəsidir. Q.A. Süleymanov, 
SSRİ Xalq Tədarük Komissarlığının  Azər-
baycan SSR müvəkkili.

Kommunist, 
20 iyun, 1943-cü il, №128

CƏBHƏYƏ NEFT

Mədənimizin neftçiləri Bakı-Donbas sosi-
alizm yarışında fəal iştirak edərək 11 aylıq 
neftçıxarma planını vaxtından 10 gün qabaq 
102,1 faiz yerinə yetirmişdir. İstehsal edilən 
neftin maya dəyəri 2 faiz aşağı salınmışdır.
Neftçıxarma briqadaları arasında Bakı-Don-
bas sosializm yarışı sürətlə genişlənir. Usta 
Əliağa Məmmədovun briqadası hamıdan 
irəlidə gedir. Briqada dekabrın 5-də tapşı-
rığı 165 faiz yerinə yetirmişdir. Staxanovçu 
Əbdil Babayev də həmin günün tapşırığı-
nı 162 faiz yerinə yetirmişdir. Gənc geoloq 
Ənvər Əlixanovun təşəbbüsü ilə az neft 
verən, dayanan quyulardan 40-da görülən 
tədbir nəticəsində neft hasilatı 40 ton art-
mışdır. Quyulardan əvvəllər gündə 3-5 ton 
neft çıxarılırdı. Geoloq Əlixanovun yaxın-
dan köməyilə bu quyuların tıxacı yuyulmuş 
və boruları dəyişdirilmişdir. İndi quyuların 
hər biri gündə 15-16 ton neft verir.

Ömər Abdulin, 
Leninneft tresti 7-ci mədənin müdiri

“Kommunist”, 4 dekabr 1944-ci il, № 241
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Böyük tarixi inkişaf yolunda 

olan Azərbaycan xalqını
28 May - Respublika günü 

münasibətilə təbrik edirik!

"Azəraqrartikinti" ASC

Sizi dünya müsəlmanlarının 
Ramazan bayramı 

münasibətilə
 ürəkdən təbrik edir

Ramazan bayramı
 öz bərəkəti və 

bolluğu ilə 
evlərinizə 

xeyir gətirsin !
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   31.12.2020 31.12.2019 

Bölmə AKTİVLƏR     
1 Uzunmüddətli aktivlər     

10 Qeyri-maddi aktivlər 27500 27500 
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4910784 4990954 
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
13 Bioloji aktivlər 72362 72362 
14 Təbii sərvətlər     

15 
İştirak payı metodu ilə uçota alınan 
investisiyalar     

16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 8781 8781 
17 Uzunmüddətli debitor borcları     
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri     
19 Sair uzunmüddətli aktivlər     
 Cəmi uzunmüddətli aktivlər 5019427 5099597 
2 Qısamüddətli aktivlər     

20 Ehtiyatlar 2013385 2011022 
21 Qısamüddətli debitor borcları 271613 176289 
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalenti 48976 856 
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri     
24 Sair qısamüddətli aktivlər 113860 118186 

 Cəmi qısamüddətli aktivlər 2447833 2306353 

 CƏMİ AKTİVLƏR 7467260 7405950 

 Kapital və öhdəliklər     
3 Kapital      

30 Ödənilən nominal (nizamnamə) kapitalı 6768718 6768718 
31 Emissiya gəliri     
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)     
33 Kapital ehtiyatları     
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər) -54993 22401 

 CƏMİ KAPİTAL 6713725 6791119 
4 Uzunmüddətli öhdəliklər     

 Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər     
5 Qısamüddətli öhdəliklər     

50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 86796   
53 Qısamüddətli kreditor borclar 666734 614825 
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər     

 Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 753530 614825 

 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 753530 614825 

 CƏMİ KAPİTAL ÖHDƏLİKLƏRİ 7467255 7405945 
  

 MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR 
HAQQINDA HESABAT 31.12.2020 31.12.2019 

Bölmə Maddələrin adı   
60 Əsas əməliyyat gəliri   160822 
70 Satışın maya dəyəri   109984 
 Ümumi mənfəət   50837 

61 Sair əməliyyat gəlirləri 156816 134480 
71 Kommersiya xərcləri 5310 15159 
72 İnzibati xərclər 59453 12028 
73 Sair əməliyyat xərcləri 169447 150772 

62 və 74 Fəaliyyətin dayan. mənfəət (zərər)     
 Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -77394 7358 

63 Maliyyə gəliri     
75 Maliyyə xərcləri     

81 
Asılı və birgə müəssisələrin  mənfəətlərində 
(zərərlərində) pay     

 Vergi qoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -77394 7358 
90 Mənfəət vergisi   1324 
 Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) -77394 6034 

64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər)     
80 Hesabat dövründə mənfəət (zərər) -77394 6034 
 Hər səhm üzrə mənfəət     
 Azaldılmış hər bir səhm üzrə mənfəət     

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat   
 Göstəricilər 31.12.2020 31.12.2019 

 
Əməliyat fəaliyyətindən pul  
vəsaitlərinin hərəkəti     

 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)   6034 
 Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:     
 azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı     
 fövqəladə gəlirlər və xərclər   2270 
 mənfəət vergisi üzrə xərclər   16300 
 Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:     
 ehtiyatlar -2363 -392123 
 ehtiyat debitor borcları (gəl. döv. xərcləri) -91018 -21412 
 əməliyyat  kreditor borcları və hesablaş. 143213 450750 
 əməliyyat fəaliy. aid fövqəl pul vəsait. hərəkəti     
 Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi   3393 

 
 Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 49832 65212 

 
Pul vəsaitləri və onların  
ekvivalentlərinin hərəkəti   

 

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və 
onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan 
məbləği -856 -13509 

 

İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalent-
lərinin artması (azalması) xarici valyutaların 
məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri     

 
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və 
onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 48976 856 

Qeyri-neft-qaz sektorunda ƏDV, ak-
siz, topraq, mədən və mənfəət vergi-
sinin artım templəri qeyri-neft ÜDM-
nin nominal artım tempini 4,9 faiz 
üstələyib.
Banker.az xəbər verir ki, Qeyri-neft-
qaz sektorundan vergi daxilolmala-
rının strukturunda ƏDV-nin xüsusi 
çəkisi 35,2 faizə, mənfəət vergisi üzrə 
29,1 faizə, gəlir vergisi üzrə 18,1 faizə, 
aksizlər üzrə 6,2 faizə qalxıb.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə-
də daxilolmalarda ən yüksək artım 
templəri rabitə sahəsində (41,5 faiz), 

sənaye sektorunda (23,1 faiz), xidmət 
sektorunda (15,7 faiz), ticarət sahəsin-
də (2,5 faiz), digər fəaliyyət sahələrin-
də (6,6 faiz) qeydə alınıb.
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Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Akademik Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN

vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

«İqtisadiyyat» qəzeti və İqtisadçılar İttifaqı 
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman naziri

AZAD RƏHİMOVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin

 hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Allah bütün insanlara 
neçə belə dinc, 

bərəkətli bayramlar 
nəsib etsin. 

Ramazan bayramınız 
mübarək!

 

 
 

Ramazan ayı 
qəlbinizə rahatlıq, 

ruhunuza şəfa 
olsun, dualarınız 

qəbul olsun, 
bayramınız

mübarək olsun.


