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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev cəmiyyətin həssas 
qrupu olan qadın və yetkinlik yaşına 
çatmayan məhkumlar üçün Bakıda 

yeni inşa olunmuş müasir peniten-
siar müəssisələrdə yaradılan şəraitlə 
tanış olub.
Ötən əsrin 30-cu illərində inşa olun-

muş və dövrün tələblərinə cavab 
verməyən penitensiar müəssisələ-
rin əvəzinə inşa edilmiş yeni müəs-
sisələrdə nümunəvi şərait yaradılıb, 

istirahət, psixoloq, ibadət otaqları və 
digər otaqlar ayrılıb, məhbusların 
faydalı işlə məşğul olmaları üçün is-
tehsalat sahələri təşkil edilib.
Dövlətimizin başçısının istehsalat 
sahələrinin genişləndirilməsi, bu fəa-
liyyətə sahibkarların, iş adamlarının 
cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarına 
uyğun olaraq yeni müəssisələrdə ya-
radılmış istehsal bölməsində məh-
kumlar toxuculuq, xalçaçılıq, biçmə, 
tikiş və şirniyyat sexlərində çalışa-
caqlar.
Yeni penitensiar müəssisədə məh-
kumlarla görüşlər üçün də bina inşa 
olunub. 
Müəssisələrin ərazisində inşa olun-
muş ikimərtəbəli məktəb binasında 
sinif otaqları ilə yanaşı, əmək, kom-
püter və digər otaqlar, idman zalla-
rı yerləşir. Burada yaradılmış şərait 
məhkumların, xüsusilə yetkinlik ya-
şına çatmayanların təhsil almalarına 
və peşə ixtisaslarına yiyələnmələrinə 
imkan verir.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əli-
yevin diqqət və qayğısı sayəsində 
cəmiyyətimizin həssas təbəqəsi olan 
qadın və yetkinlik yaşına çatmayan 
məhkumlar üçün yeni penitensiar 
müəssisələrin tikilməsi ölkəmizdə 

aparılan köklü islahatların tərkib 
hissəsidir. Burada yaradılan müasir 
şərait məhkumların hüquqlarının tə-
minatına, onların səmərəli islah olu-
naraq sosial adaptasiyasına xidmət 
edəcəkdir.
Xatırladaq ki, Bakının Zabrat qəsəbə-
sində yeni istintaq təcridxanası, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında və 
Şəkidə müasir penitensiar kompleks-
lər inşa olunub. Gəncə və Lənkəran 
şəhərlərində, habelə paytaxtın Um-
bakı qəsəbəsində belə müəssisələrin 
tikintisi aparılır.
Azərbaycan dövlətinin siyasi kursun-
da humanizm başlıca prinsiplərdən 
biridir. Prezident İlham Əliyevin bu 
vaxtadək imzaladığı 35 əfv aktı ilə 6 
minədək məhkum bağışlanıb, Birinci 
vitse-prezident, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə qəbul olun-
muş 4 amnistiya aktı isə 40 mindən 
çox insanı əhatə edib.
Zəfər Günü münasibətilə elan edil-
miş və bu ərəfədə icrası başa çatan 
amnistiya aktı isə dövlətimizin başçı-
sının humanizm siyasətinin növbəti 
təzahürü olmaqla daha böyük əhatə 
dairəsinə görə fərqlənib və 15 min-
dən çox şəxsə şamil edilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Prezident Administrasiyasının Vətən-
daş Qəbulu Mərkəzinin açılışında iştirak edib.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir 
Nuriyev dövlətimizin başçısına Mərkəzdə ya-
radılan şərait barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Zaur Nudirəliyev küçəsi, 79 ünvanında yer-
ləşən beşmərtəbəli binada vətəndaşların rahat 
müraciət etmələri və onların müraciətlərinə 
baxılması üçün zəruri şərait yaradılıb.
Mərkəzdə gözləmə zalları, qəbulların aparıla-
cağı xidməti otaqlar, kollektiv qəbullar üçün 
nəzərdə tutulan müxtəlif ölçülü zallar, həkim, 
psixoloq, hüquq məsləhətçisi, ana və uşaq 
otaqları vardır.
Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində tətbiq olunan ye-
niliklərdən biri də Çağrı Mərkəzinin istifadəyə 
verilməsidir. Vətəndaşlar 1111 nömrəsinə zəng 
edərək onları narahat edən məsələlər barədə 
məlumat verə biləcəklər. Burada ölkənin bütün 
şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin vətəndaş 
qəbulu otaqları və Prezident Administrasiyası-
nın müvafiq struktur bölməsi ilə paralel olaraq 
əlaqə saxlamaq imkanı verən xüsusi rabitə sis-
temi vardır.

Bu Mərkəzin istifadəyə verilməsi ictimai nə-
zarətin mühüm mexanizmlərindən biri olan 
vətəndaş müraciətlərinə daha operativ baxıl-
masına şərait yaradacaq. 
Bir sözlə, vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsi, dövlət qulluqçusu-vətəndaş münasi-
bətlərinin key fiyyətcə daha yüksək pilləyə qal-
dırılması, vətəndaşların qəbulunda şəffaflığın 
artırılması məqsədilə yaradılan Mərkəzdə bu 
işin təşkili üçün hər cür şərait vardır.
Prezident Administrasiyasına daxil olan vətən-
daş müraciətlərinin hər biri hərtərəfli təhlil 
olunur və qaldırılan bütün məsələlərə operativ 
qaydada baxılır.
Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında Ope-
rativ Qərargahın ölkədə epidemioloji vəziyyətin 
yaxşılaşması ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi-
nin yumşaldılması barədə qəbul etdiyi qərara 
əsasən dövlət orqanlarında vətəndaşların qrup 
halında və fərdi qaydada qəbul edilməsinə ar-
tıq icazə verilib. Hazırda mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri tərəfindən 
vətəndaşların səyyar qəbulları həyata keçiril-
məkdədir. Eyni zamanda, Prezident Administ-
rasiyasının struktur bölmələrinin rəhbərləri 
tərəfindən də vətəndaşlar qəbul ediləcəklər.

 “Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarətdə 
Sənədləşmənin Sadələşdirilməsi Konvensiyası və Yeni Kompüter-
ləşdirilmiş Tranzit Sisteminə (YKTS) qoşulmaq prosesində Azər-
baycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə (DGK) Dəstək” 
tvinninq layihəsinin yekun konfransı keçirilib.
Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən  bildi-
rilib ki, DGK-nın sədri, gömrük xidməti general-polkovniki Səfər 
Mehdiyev tədbirdə çıxış edərək, Prezident İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə ölkəmizin tranzit və logistika imkanlarının genişləndirilmə-

si, beynəlxalq ticarətin asan və sürətli şəkildə həyata keçirilməsi 
istiqamətində mühüm addımların atıldığını, bütün sahələrdə ol-
duğu kimi, gömrük sistemində də reallaşdırılan islahatların qar-
şıya qoyulan məqsədlərin uğurla icrasına töhfə verdiyini bildirib.
Qeyd olunub ki, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında 
yerləşən ölkəmizin tranzit potensialının artırılması iqtisadi inki-
şafın prioritetlərindəndir və tvinninq layihəsi bu sahədə mühüm 
töhfə hesab oluna bilər. Komitə sədri vurğulayıb ki, layihənin 
uğurla icrası gömrük sahəsində mövcud milli qanunvericiliyin 

daha da təkmilləşdirilməsinə, gömrük əməliyyatlarının sadələşdi-
rilməsinə, sərhədkeçmə proseslərinin sürətləndirilməsinə, ölkəmi-
zin ixrac potensialının artırılmasına təkan verəcək.
Səfər Mehdiyev Yeni Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminə üzv-
lük istiqamətində bütün zəruri addımların atıldığını vurğulayıb və 
bildirib ki, prosesin uğurla yekunlaşması, eyni zamanda Azərbay-
canda istehsal edilən malların Avropa bazarına sürətli və maneə-
siz şəkildə çıxarılmasına şərait yaradacaq. Komitə sədri tvinninq 
layihəsinin icrasında göstərdikləri dəstəyə görə Avropa İttifaqı və 
İtaliya Gömrük, Aksiz və İnhisar Agentliyinə təşəkkürünü bildirib.
Sonra İtaliya Gömrük, Aksiz və İnhisar Agentliyinin direktoru 
Marsello Minenna çıxış edərək təmsil etdiyi qurumla Dövlət Göm-
rük Komitəsi arasında işgüzar əlaqələrdən bəhs edib.
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“Türkmənistanla Azərbaycan arasında ticarət 
dövriyyəsi 2020-ci ildən 5 dəfə artıb”. Bunu 
Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Neft və Qaz 
Forumu zamanı SOCAR-ın vitse-prezidenti El-
şad Nəsirov bildirib.
Dövlət Neft Şirkəti sədrinin müavininin sözlə-
rinə görə, Azərbaycan Xəzər regionu ölkələri 

ilə əməkdaşlıqda, Xəzərin potensialının açıl-
masında maraqlıdır və buna nail olmaq üçün 
birgə səylərə ehtiyac görür.
Elşad Nəsirov qeyd edib ki, Türkmənis-
tan-Azərbaycan münasibətlərini çoxəsrlik 
dostluq, ortaq mədəniyyət və inanc bağlayır. 
Dövlətlər arasında strateji tərəfdaşlığa dair 100-
dən çox sənəd imzalanıb.
Xəzər dənizində “Dostluk” karbohidrogen ya-
tağının birgə kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə An-
laşma Memorandumunun 2021-ci il yanvarın 
21-də imzalanmasını xüsusi vurğulayan vit-
se-prezident nəqliyyat sahəsində də ikitərəfli 
əməkdaşlığın müəyyən irəliləyişi olduğunu 
əlavə edib.
Xatırladaq ki, bu gün Aşqabadda “Türkmənis-
tanın Nefti və Qazı” (OGT-2022) Beynəlxalq 
Neft və Qaz Forumu öz işinə başlayıb.

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən 20 sığorta şirkətinin xətti ilə 
178 milyon 307 min manat məbləğində sığorta 
haqqı toplanılıb.
AZƏRTAC Azərbaycan Mərkəzi Bankına isti-
nadla xəbər verir ki, iki ayda sığorta şirkətləri-
nin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği 38 
milyon 936 min manat təşkil edib.

Energetika naziri Pərviz Şahbazov “8-ci Berlin 
Enerji Keçidi Dialoqu” konfransı çərçivəsində 
“Ədalətli və sosial enerji keçidinə təkan verən 
amillər” mövzusunda keçirilən panel müza-
kirələrində çıxış edib.
Nazirlikdən  bildirilib ki, nazir ədalətli enerji ke-
çidi, enerji təchizatı ilə bağlı misli görünməmiş 
qeyri-müəyyənliklər şəraitində dekarbonizasiya 
ilə müqayisədə aktuallaşan enerji təhlükəsizliyi, 
eləcə də Azərbaycanın enerji müstəqilliyini tə-
min edən amillər və bərpa olunan enerji kursu ilə 
bağlı fikirlərini bölüşüb. Azərbaycanın ədalətli 
enerji keçidi ilə bağlı çağırışlarla həmrəy olduğu, 
enerji balansında bərpa olunan enerjinin mövqe-
yinin möhkəmlənməsi ilə bağlı səyləri dəstəklə-
diyi, eyni zamanda, enerji resurslarının müxtə-
lifliyini gələcəkdə də enerji bazarında sabitliyin 
təminatı kimi qəbul etdiyi diqqətə çatdırılıb.
Energetika naziri deyib ki, enerji təhlükəsizliyi 
təmin edilmədən iqtisadi inkişaf, sosial rifah və 
ekoloji təhlükəsizlik mümkün deyil. Azərbay-

can enerji sahəsində xarici təchizatçılardan asılı-
lığı və enerji təhlükəsizliyində heç bir problemi 
olmayan ölkədir. Üstəlik həm neft-qaz, həm də 
elektrik enerjisi ixracatı bu gün region ölkələri ilə 
yanaşı, Avropa ölkələrinin də enerji təhlükəsizli-
yinə töhfə verir: “Enerji müstəqilliyimiz, enerjiyə 
ehtiyacın daxili imkanlar hesabına təmin edilmə-
si bizim gücümüzdür, üstünlüyümüzdür. Bu, 
bizə imkan verir ki, enerji təhlükəsizliyindən 
dekarbonizasiyaya doğru addımlayaq, enerji 
balansımızda “yaşıl enerji”nin payını daha da 
artıraq. Biz hazırda etibarlı tərəfdaş rolumu-
zu davam etdirir, həm də bərpa olunan enerji 
mənbələrindən geniş istifadə üzrə planlarımızı 
icra edirik. Deyə bilərik ki, hazırki kataklizmlər 
dövründə Azərbaycan “yaşıl enerji” ilə bağlı 
hədəflərini problemsiz və fasiləsiz reallaşdıran 
azsaylı ölkələrdəndir”.
Müzakirələrdə TAP layihəsinin avropalı isteh-
lakçıların enerji ilə sabit təchizatında töhfələ-
rinə də toxunulub.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin martın 29-da 
Dubay şəhərində “Parlaq gələcək üçün davam-
lı innovasiyalara investisiyaların yatırılması” 
mövzusunda 11-ci İllik İnvestisiya Toplantısı öz 
işinə başlayıb.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən 
(KOBİA)  bildirilib ki, İllik İnvestisiya Toplan-
tısı çərçivəsində təşkil olunmuş sərgidə digər 
ölkələrlə yanaşı, Azərbaycan da təmsil olunur. 
KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə stendimizdə Azər-
baycan iqtisadiyyatına, ölkəmizdə yaradılmış 
əlverişli biznes və investisiya mühitinə dair mə-
lumatlar yerləşdirilib. Ölkə stendimizdə, həm-

çinin 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində 
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əraziləri-
nin potensialı və investisiya qoyuluşu imkanla-
rı barədə məlumat verilir.
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev, ekologi-
ya və Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanın-
da Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, 
Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının 
Prezidenti Rustam Minnixanov Azərbaycan 
stendində olublar.

“Petkim” 2021-ci ildə Egey İxracatçı Birlikləri 
tərəfindən “İxracatın ulduzları” siyahısında bi-
rinci yeri tutub. 2020-ci ildə olduğu kimi, 2021-
ci ildə də ixracat sahəsində öz mövqeyini qo-
ruyan “Petkim” 810,9 milyon dollar ixrac gəliri 
əldə edib.
Türkiyənin ən böyük birbaşa xarici investoru 

olan “SOCAR Türkiyə”nin törəmə müəssisəsi 
“Petkim” 2021-ci ildə kimya sektorunun “ixra-
cat lideri” adını qazanıb. Egey İxracatçı Birlik-
lərinin (EİB) açıqladığı ənənəvi “İxracatın ul-
duzları” siyahısında “Petkim” bütün sektorlar 
kateqoriyasında da ilk sırada qərarlaşıb.
2020-ci ildə olduğu kimi, 2021-ci ildə də gigiye-
na ehtiyaclarının artması və xüsusilə qablaşdır-
ma materiallarına olan tələbatın davam etməsi 
ilə “Petkim” istehsal gücündən istifadə əmsalı-
nı 87,9 faizdən (2020-ci il) 92,6 faizə (2021-ci il) 
yüksəldə bilib. “Petkim”, həmçinin 2021-ci ili 
5,5 milyard TL xalis mənfəətlə başa vurub.

Bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mi-
xail Boçarnikov mətbuat konfransında bildirib.
O, Azərbaycanın Rusiyaya meyvə-tərəvəz tə-
darük etməkdə maraqlı olduğunu bildirib və 
Rusiyanın Azərbaycandan pomidor tədarü-
künə tətbiq edilən məhdudiyyətləri tamamilə 
aradan qaldırdığını xatırladıb.
“Məhdudiyyətlər sanksiyalar səbəbindən mü-
vəqqəti xarakter daşıyır. Fikrimcə, onlar bir 
neçə aydan sonra aradan qaldırılacaq”, – dip-
lomat vurğulayıb. Səfir “Aqroekspress” layihə-
si çərçivəsində Azərbaycandan Rusiyaya məh-
sul tədarükünün davam etdirildiyini diqqətə 
çatdırıb. “Bundan başqa, Azərbaycandan Ru-
siyaya, eləcə də əks istiqamətdə dəmir və av-
tomobil yollarında yük daşınmasının buraxılış 
qabiliyyətinin, habelə Azərbaycan və Rusiya 

arasında tədarük həcmlərinin artırılması plan-
laşdırılır”, – səfir bildirib. Onun sözlərinə görə, 
hazırda buraxılış qabiliyyətinin artırılması is-
tiqamətində danışıqlar aparılır.

Azərbaycandakı rus icması Qarabağ regionun-
dakı vəziyyətlə bağlı müraciət yayıb.
Müraciətdə qanunsuz erməni silahlı birləş-
mələrinin Rusiya sülhməramlılarının mü-
vəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində 
törətdiyi təxribat pislənib.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycanın etnik 
rus əhalisi Prezident İlham Əliyevin ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafına, müdafiə qabiliyyəti-
nin artırılmasına və beynəlxalq sülhə yönəlmiş 

siyasətini dəstəkləyir. 44 günlük Vətən müha-
ribəsində bütün millətlərdən olan Azərbaycan 
əhalisi, o cümlədən ruslar vahid “dəmir yum-
ruq”la düşməni darmadağın etdi.
Rus icması bildirir ki, 10 noyabrda üçtərəfli 
sazişin imzalanmasından dərhal sonra Azər-
baycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə quru-
culuq işlərinə başladı, Ermənistana da bütün 
kommunikasiyaların açılmasını təklif edib. 
Bununla belə, rus icması bəzi həll olunmayan 
məsələrin regiona təhlükə yaradacağından na-
rahatdır: “Üçtərəfli sazişin 4-cü bəndinə görə, 
Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsi 
Azərbaycan ərazilərindən qanunsuz erməni 
silahlı birləşmələrinin çıxarılması ilə paralel 
aparılmalıdır. Təəssüf ki, bu bənd hələ icra 
olunmayıb. Bu səbəbdən qanunsuz erməni si-
lahlı birləşmələri cinayətkar əməllərini davam 
etdirirlər”.
Azərbaycandakı rus icması üçtərəfli sazişin 
bütün bəndlərinin icra edilməsinə və Rusiyanı 
qanunsuz erməni silahlı birləşmələrini Azər-
baycan ərazisindən çıxarmağa çağırır.
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Bu gün dünya miqyasında baş 
verən xoşagəlməz hadisələr 
digər ölkələr kimi, bizi də qay-

ğılandırır, yeni geosiyasi reallıqlar 
fonunda siyasətimizi korrektə etmək 
məcburiyyətində qoyur. Rusiya və 
Ukrayna arasında alovlanan və get-
dikcə miqyasını artıran hərbi mü-
naqişə hər iki ölkə ilə sıx iqtisadi bağ-
ları olan Azərbaycan üçün də təsirsiz 
ötüşməyəcək. Hər iki ölkə soydaş-
larımızın ən çox yaşadıqları ölkələr-
dir. Əgər münaqişə uzun müddət 
davam edərsə, onların bir hissəsinin 
vətənə dönüşü baş verə bilər. Digər 
tərəfdən iqtisadi əlaqələr zəminin-
də Rusiya və Ukraynadan Azərbay-
cana idxal olunan ərzaq məhsulları 
xüsusi çəkiyə malikdir. Odur ki, bu 
deyilənləri nəzərə alaraq, vaxtında 
qabaqlayıcı tədbirlər görməli, baş 
verə biləcək hər cür kataklizmlər-
dən sığorta olunmalıyıq. Son illər 
Azərbaycan dövlətinin ərzaq təh-
lükəsizliyinin təmin olunması, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 
artırılması istiqamətində həyata keçi-
rilən islahat proqramları öz müsbət 
nəticələrini vermiş, bir sıra əsas ər-
zaq növləri üzrə idxal minimuma en-
mişdir. Lakin buğda, duru yağ, kərə 
yağı, balıq, ət məhsulları və s. üzrə 
asılılıq qalmaqdadır. Məlum oldu-
ğu kimi, Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
2016-cı il 16 mart tarixli sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Respublikasında kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 
və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” 
hazırlanmışdır. Strateji Yol Xəritə-
sində kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalını artırmaq üçün torpaq və 
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
edilməsi ilə yanaşı, yaxın illərdə yeni 
torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə 
daxil edilməsi əsas hədəflərdən biri 
kimi müəyyən edilmişdir. Hazırda 
ölkə əhalisinin zəruri ərzaq məh-
sulları ilə təmin edilməsi məqsədilə 
dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı is-
tehsalına və emal müəssisələrinə tex-
niki və maliyyə dəstəyi davam etdiri-
lir. Əsas istiqamətlər bunlardır: iqlim 
amillərinin təsirinə qarşı dayanıqlı-
ğın artırılması, mövcud torpaq eh-
tiyatlarından səmərəli istifadə, əkin 
sahələrinin artırılması, aqrar sahədə 
kadr hazırlığının səviyyəsinin yük-
səldilməsi, ölkənin investisiya qoyu-
luşu baxımından əlverişli ərazilərin-
də aqroparkların, ərzaq bazalarının 
yaradılması, suvarma əkinçiliyinin 
intensive inkişaf yoluna çıxarılması.
Bu gün yeni əkin dövriyyəsinə daxil 
edilən, suvarılan ərazilərdə müasir 
texnologiyalar tətbiq edilir, torpaq-
ların münbitliyi artırılır, meliorativ 

vəziyyəti yaxşılaşdırılır və bunun 
fonunda iqtisadi effektivlik təmin 
olunur. Bu işlərin yüksək səviyyə-
də icrası üçün bir sıra məsələlərin 
həlli zəruri vəzifə kimi qarşıya qo-
yulmuşdur. Belə ki, yeni əkin döv-
riyyəsinə cəlb ediləcək torpaqların 
aqrofiziki və aqrokimyəvi xassələri, 
məhsulvermə qabiliyyəti, münbitlik 
göstəriciləri haqqında tam və dəqiq 
layihələr hazırlamaq üçün həmin 
ərazilərdə elmi tədqiqat və layihə-ax-
tarış işlərinin aparılmasına ciddi eh-
tiyac duyulur. Uzun illərin təcrübəsi 
göstərir ki, torpaqlardan primitiv 
və kortəbii istifadə qısa müddət ər-
zində onların əkin dövriyyəsindən 
çıxmasına səbəb olur. Prezident İl-
ham Əliyevin 2020-ci il 27 iyul tarixli 
sərəncamına əsasən təsdiq edilmiş 
“Su ehtiyatlarından səmərəli istifa-
dənin təmin edilməsinə dair 2020-
2022-ci illər üzrə Tədbirlər Proqra-
mı”nın icrasının təmin edilməsi ilə 
əlaqədar Azərbaycan Meliorasiya və 
Su Təsərrüfatı ASC-də vaxtaşırı mü-
zakirələr aparılır və müxtəlif tədbir-
lər həyata keçirilir. 
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2020-
ci ildə İmişli (4357 ha), Biləsuvar 
(8506 ha), Sabirabad (5000 ha) olmaq-
la, cəmi 17813 ha sahədə torpaqların 
meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
ması tədbirləri həyata keçirilmişdir. 
Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət 
İdarəsinin qarşısında duran ümdə 
vəzifələrdən biri respublikamızın iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərindəki 

kənd təsərrüfatına yararlı,suvarılan 
torpaqların hidrogeoloji-meliorativ 
vəziyyətinin öyrənilməsi istiqamə-
tində müvafiq işlərin görülməsidir. 
Bu məqsədlə Hidrogeoloji-Meliora-
tiv Xidmət İdarəsinin 1 fevral 2022-ci 
il tarixində təsdiq edilmiş “İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə suvarılan 
torpaqlarda hidrogeoloji-meliora-
tiv xidmətin təşkili” haqqında əm-
rin icrasına başlanılmışdır. Bununla 
əlaqədar olaraq suvarılan torpaqla-
rın xəritələşməsi, məlumat bazasının 
formalaşdırılması, mütəmadi moni-
torinqin təşkilinə hazırlıq işlərinin 
görülməsi, meliorativ tədbirlərin 
effektivliyinin yoxlanılması və da-
yanıqlı metodların torpaq istifadə-
çilərinə öyrədilməsi istiqamətində 
təkliflərin hazırlanması nəzərdə tu-
tulmuşdur. Əmrin icrası ilə əlaqə-
dar hazırda hidrogeoloji-meliorativ 
xidmətin təşkil olunduğu ərazilər 
bunlardır: Ağdam (35400 ha), Füzu-
li (27199 ha) və işğaldan azad olun-
muş 138,466 ha, o cümlədən Ağdam 
(37711 ha), Qubadlı (14956 ha), Laçın 
(10466 ha), Füzuli (46230 ha), Cəb-
rayıl (32495 ha), Kəlbəcər (3952 ha), 
ümumilikdə 201,173 ha. 
Suvarılan torpaqların hidrogeolo-
ji-meliorativ vəziyyətinin öyrənil-
məsi məqsədilə “Arazboyu” Re-
gional Zonası üzrə müvafiq sahə 
yaradılmışdır. 
Hazırda Hidrogeoloji-Meliorativ Xid-
mət İdarəsinin nəzarətində olan əra-
zilər faktiki olaraq Şirvan, Muğan-Sal-

yan, Mil-Qarabağ, Qanıx-Əyriçay, 
Masallı-Lənkəran, Gəncə-Qazax, Sa-
mur-Abşeron və Arazboyu massivlə-
rin suvarılan torpaqlarını əhatə edir. 
Mövcud rejim - müşahidə şəbəkəsi 
qrunt sularının yatım dərinliyinin və 
minerallaşma dərəcəsi xəritələrinin 
tərtib olunmasına, torpaqların melio-
rativ vəziyyətinə nəzarət edilməsinə, 
suvarma rejiminin korrektə olunması-
na, kollektor-drenaj şəbəkəsinin texni-
ki vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və 
meliorativ tədbirlərin effektivliyinin 
artırılması istiqamətində tədbirlərin 
hazırlanmasına imkan verir. 
Respublikamızda 2021-ci ilin yekunu 
üzrə suvarılan torpaqların hidroge-
oloji-meliorativ vəziyyətlərin qiy-
mətləndirilməsi və müqayisəli təhlili 
göstərir ki, qrunt suları bütün torpaq-
ları əhatə edir, müxtəlif genezislərdə 
yatma dərinliyi 1 metrdən 5 metrə 
qədər və daha çoxdur. Hesabat ilində 
suvarılan torpaq sahələrinin hidroge-
oloji-meliorativ vəziyyətinin əsas 
göstəriciləri aşağıdakı kimi olmuş-
dur: yaxşı -570.632 ha, kafi – 780.864 
ha, kafi, ancaq pisləşmə təhlükəsi 
olan sahələr – 91791 ha. Mürəkkəb 
irriqasiya – təsərrüfat şəraitində ye-
ganə hidromeliorativ proqnozlaş-
dırma metodu riyazi modelləşdirmə 
metodu hesab olunur. 
Ancaq hidromeliorativ sistemlərin 
fəaliyyətinin analitik və yeraltı sula-
rın idarə edilməsinin daha effektiv 
metodu daimi təsir göstərən riyazi 
modellər əsasında imitasiya model-

ləşdirilməsi metodudur. Bu modelin 
tətbiqi üçün müvafiq elmi tədqiqat 
işlərinin aparılmasına zərurət vardır. 
Aqrotexniki qulluğun səviyyəsini 
yüksəldən amillərdən bir də torpağın 
becərilməsi sistemidir. Becərmə yük-
sək səviyyədə aparılmalıdır. Çünki 
suvarılan torpaqların keyfiyyətinin 
və münbitliyinin artırılması bitkilərə 
sudan məqsədyönlü və səmərəli isti-
fadə etmənin təşkilindən asılıdır. 
Torpağın becərilməsi sistemi suvarı-
lan torpaqların şorlaşmaması üçün 
torpağın strukturunun yaranması və 
saxlanılmasına, eyni zamanda onun 
üst qatdan buxarlanma intensivliyi-
nin aşağı salınmasına yönəldilməli-
dir. Şorlaşmanın qarşısının alınması 
ilə mübarizədə səpindən əvvəl və 
bitkilərə qulluq zamanı yüksək aqro-
texniki tədbirlərin aparılması mü-
hüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığının artırıl-
masının birinci pilləsi düzgün əkin-
çiliyin tətbiqidir ki, bu da gübrələr-
dən daha səmərəli istifadə, qabaqcıl 
texnologiyaların tətbiqi, suvarmanın 
intensiv formada aparılması və digər 
amillərlə şərtlənir. 
Aqromeliorativ tədbirlər sisteminə, 
əsasən, aşağıdakılar aid edilir:
- qısamüddətli növbəli əkinlərin ya-
radılması, üzvi və mineral gübrələmə 
sisteminin tətbiqi, becərmənin düz-
gün və vaxtlı-vaxtında aparılması, 
suvarma şəbəkəsində olan kanal-
lar, kollektorlar və yollar boyunca 
tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının 
yaradılması, torpağın strukturunu 
qoruyan düzgün suvarma texnologi-
yasının tətbiqi, planlaşdırılan məh-
sula uyğun optimal suvarma norma-
larının tətbiqi, şorlaşmış torpaqlarda 
duzsuzlaşdırıcı suvarma rejiminin 
tətbiqi və profilaktiki yuma. 
Şorlaşmış torpaqlarda əsas bitkilər-
dən sonra quraqlığadavamlı olan bit-
kilərin əkilməsi məsləhətdir. Bu ikin-
ci əkinlər zamanı həm əlavə məhsul 
əldə edilir, həm də əsas bitkidən sonra 
buxarlanma hesabına duzların yuxarı 
qatlara qalxmasına imkan verməmək-
lə əlavə meliorativ effekt yaradır. 
44 günlük Vətən müharibəsində 
qazandığımız parlaq qələbə mənə-
vi-psixoloji amillərlə yanaşı, Azər-
baycan iqtisadiyyatının inkişafında 
da yeni imkanlar açdı. 
Bulaqlarımız, çaylarımız, su hövzələ-
rimiz, meşə massivlərimiz özümüzə 
qaytarıldı. Bütün bu imkanların gə-
tirəcəyi iqtisadi dividendləri, onların 
bəhrəsini yaxın illərdə görəcəyik. 

Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat” 

qəzetinin xüsusi müxbiri

“Ödənişlə bağlı çətinliklər rublun məzənnəsinin dəyişməsindən qaynaqlanır. Bu məsələnin 
həllinə milli valyutalarda hesablaşmalara keçid kömək edəcək”.
Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Boçarnikov mətbuat konfransında Rusiyaya 
qarşı tətbiq edilən sanksiyaların Azərbaycanla ticarət sahəsində əməkdaşlığa təsiri və ölkələr 
arasında müqavilələr üzrə ödənişlər zamanı problemlərin yaranıb-yaranmaması haqqında sualı 
cavablandırarkən deyib.
“Bəyannaməyə uyğun olaraq bank sahəsində milli valyutalarda əməkdaşlığı genişləndirmək 
niyyətindəyik ki, bu da sözügedən problemin həllinə kömək edəcək. Artıq bu istiqamətdə 
müəyyən müsbət addımlar atılıb”, – səfir bildirib.
O, həmçinin mart ayında Rusiyanın Gömrük Xidmətini təmsil edən nümayəndə heyətinin 
Azərbaycana səfər etdiyini və səfər çərçivəsində xarici iqtisadi fəaliyyətin iştirakçıları üçün 
sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinin təşkilinə yönəlmiş “Yaşıl dəhliz” pilot layihəsinin təqdimatının 
keçirildiyini xatırladıb.
M.Boçarnikovun sözlərinə görə, 2022-ci ilin ilk iki ayı ərzində Azərbaycan və Rusiya arasında 
əmtəə dövriyyəsi 20% artıb. O, əmtəə dövriyyəsinin artım perspektivlərinin kifayət qədər müsbət 
olduğunu deyib.
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Xaraktercə sakit, pozitiv insan olan 
Dünyamalı Vəliyevi doğum günü 
münasibətilə təbrik edir, ona möh-
kəm cansağlığı arzulayırıq.
İstedadlı alim, vətənpərvər, işıqlı in-
san DÜNYAMALI VƏLİYEV hesab 
edir ki, ölkəmizin inkişafı iqtisadiy-
yatın sürətlə tərəqqi etməsindən ası-
lıdır. Təsadüfi deyildir ki, xalqına, 
millətinə sədaqətlə xidmət etmək, 
onun inkişafı naminə əlindən gələni 
əsirgəməmək məqsədi ilə Dünyamalı 
müəllim də məhz iqtisadiyyat sahə-
sini seçdi və ölkənin çiçəklənməsi 
üçün gənclərin təhsilinin keşiyində 
sədaqətlə dayandı.
Dünyamalı Vəliyev 1942-ci il mar-
tın 13-də böyük alimlər, sənətkarlar 
yetirən Borçalı mahalının Qasımlı 

kəndində anadan olmuşdur. Oxu-
maq arzusu, ali təhsil almaq istəyi 
onu Borçalının axar-baxarlı, sakit tə-
biətli Qasımlı kəndindən izdihamlı 
paytaxt şəhərinə - Bakı Dövlət Uni-
versitetinın iqtisadiyyat sahəsinə gə-
tirdi, oxudu, çalışdı, çarpışdı, lakin 
nə əl işdən soyudu, nə ürək arzudan, 
həvəsdən. Öz ixtisası sahəsində ki-
fayət qədər dəst-xətti, xidmətləri ilə 
seçilən Dünyamalı Vəliyev həmkar-
ları arasında da özünəməxsus yara-
dıcılıq üslubu ilə xüsusi iz qoymuş 
nüfuzlu ziyalılarımızdandır. İqtisad-
çı alim olmaq, maarifə xidmət etmək 
kimi şərəfli bir qismət onun taleyinə 
əvvəlcədən yazılmışdır. O, təhsilini 
davam etdirmək, təcrübəli mütəxəs-
sis olmaq məqsədilə 1964-cü ildə uni-
versiteti bitirdikdən sonra istehsalat-
dan ayrılmadan Azərbaycan EA-nın 
Şərqşünaslıq İnstitutunda aspirantu-
raya daxil olaraq, 1971-ci ildə “Müa-
sir Türkiyənin dövlət borcları” adlı 
dissertasiya işini müdafiə edib, iqti-
sad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almağa müvəffəq olub. 1971-1979-cu 
illərdə Rostov-Don Dəmir yolları İns-
titutunda dosent vəzifəsində çalışıb.
O, 1979-1992-ci illərdə AMEA-nın 
Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi 
işçi, Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı 
şöbəsinin müdiri və institutun elmi 
işlər üzrə direktor müavini işləmiş-
dir.  Dünyamalı Vəliyev qardaş Tür-
kiyə Respublikasının iqtisadiyyatı-
na böyük maraq göstərmiş, Türkiyə 
iqtisadiyyatının müxtəlif problem-
ləri üzərində müxtəlif elmi tədqiqat 

işləri aparmış, bunu sanballı kitab-
ları ilə sübuta yetirməyə çalışmışdır. 
Şübhəsiz, həmin əsərlər bu sahəyə 
maraq göstərən tədqiqatçılar üçün də 
olduqca dəyərlidir. Bunlardan “Döv-
lət maliyyəsi və Türkiyənin sosial-iq-
tisadi inkişafı”, “Türkiyə-Turqut Özal: 
iqtisadi möcüzələr” adlı kitabaları 
təqdirəlayiqdir. İqtisadçı alim olması-
na baxmayaraq, Dünyamalı müəllim 
yaradıcılığının bir qismini müxtəlif 
ictimai-siyasi, hətta ədəbi mövzulara 
həsr etmişdir. Bunların əsas qayəsini 
isə vətənpərvərlik, gənclərə vətən sev-
gisi kimi müqəddəs amallara çağırış 
motivləri təşkil edir.
Alim həm də vətənsevər olduqda, 
xalqın həyati problemləri ilə nəfəs 
aldıqda milləti üçün daha faydalı 
olur. Millətsevərlik və vətənpərvərlik 
onun həyatının mənasıdır. 1989-1992-
ci illərdə ölkəmizdə milli-azadlıq 
hərəkatı qaynayıb coşanda, o da bu 
proseslərdə öz qələmi ilə yaxından 
iştirak etmişdir. 1991-ci ildə türk pro-
fessoru Utkan Qocatürkün “Atatürk” 
kitabını Azərbaycan dilinə çevirmiş, 
insanları azadlığa, müstəqilliyə səs-
ləyən ön söz yazmış, qardaş ölkənin 
sosial-iqtisadi həyatı ilə maraqla-
nan geniş oxucu kütləsinə ərməğan 
etmişdir. Müəllif kitaba yazdığı ön 
sözdə atatürkçülüyün, kamalizmin 
mahiyyətini açıqlamış, Azərbaycan 
və Türkiyə arasında əlaqələrin döv-
rün tələblərinə uyğun inkişaf etdiril-
məsi zərurətini önə çəkmiş, insanları 
azadlığa, müstəqilliyə səsləyən fikir-
lərə geniş yer vermişdir. Məlumdur 

ki, xalqımız uzun illər erməni təcavü-
zünə məruz qalmış, min bir əzab-ə-
ziyyət çəkmişdir. Müəllif bütün bu 
haqsızlıqlara göz yuma bilmir, ürək 
ağrısı ilə yaşayır, bütün bu vəhşilik-
ləri dünya birliyinə çatdırmaq üçün 
özünün növbəti – “Erməni terroriz-
mi və cinayətləri: Azərbaycanda, 
Türkiyədə və dünyada - hadisələrin 
və faktların xronikası” adlı kitabını 
yazır. Böyük zəhmətlə araya-ərsəyə 
gələn kitabda hadisələr real faktla-
ra söykənərək, xronoloji ardıcıllıq-
la verilib. Kitab ərəb dilinə tərcümə 
edilərək, ərəb ölkələrində də geniş 
yayılmışdır. “İslam Konfransı Təşki-
latı” yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, 
erməni vəhşiliklərini ilk dəfə olaraq 
“təcavüz” adlandırmışdır ki, məhz 
bu məsələdə adıçəkilən kitabın da  
rolu danılmazdır.
Daim öz dədə-baba yurdu, suyunu 
içib, havasını udduğu, saf təbiətli 
vətəni – Borçalı mahalının el sənə-
tinə, folklor yaradıcılığına, aşıq ədə-
biyyatına sonsuz məhəbbət bəsləyən 
alim, onun tarixinə, ədəbiyyatına 
olan marağını öz yaradıcılığında əks 
etdirməyə bilməzdi. “Borçalının söz 
xəzinəsi” kitabına göstərdiyi dəstək 
bunu bir daha sübut edir.
Dünyamalı Vəliyev 1993-1994-cü il-
lərdə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinbetində Xarici iqtisadi 
əlaqələr şöbəsinin müdiri olmuş və 
ölkəmizdə beynəlxalq iqtisadi müna-
sibətlər sahəsində normativ aktların 
hazırlanmasına bilavasitə rəhbərlik 
etmişdir.

1995-ci ildən Azərbaycan Universi-
tetində “İqtisadiyyat” kafedrasının 
müdiri olmuş Dünyamalı Vəliyev 
həm də sanballı dərsliklərin müəllifi-
dir: “Beynəlxalq iqtisadiyyat”(1998), 
“Beynəlxalq maliyyə”(2000), “Vergi 
hüququ” (2003) kitabları Təhsil Na-
zirliyi tərəfindən ali məktəblər üçün 
dərslik kimi təsdiq edilmişdir.
“İpək yolu” jurnalının redaktoru ol-
muş, İpək yolu, onun Azərbaycan 
iqtisadiyyatında rolu, qloballaşma 
və onun nəticələri haqqında çoxsay-
lı məqalələr yazmışdır. Doktorluq işi 
“Azərbaycanın qlobal maliyyə-iqti-
sadi mühitinə inteqrasiyanın aktual 
problemləri” mövzusuna həsr edil-
mişdir. “Karyera: şəxsi müvəfəqiy-
yətin strategiyası” adlı kitabı gənclər 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.
Mənalı ömrünü maarifin, iqtisadiy-
yatın inkişafına həsr etmiş alim iyir-
mi kitab və 100-dən çox məqalənin 
müəllifidir, 50 ildən çoxdur ki, bu 
sahədə yorulmadan çalışır, xalqı-
mızın elm xəzinəsinə öz məhsuldar 
qələmindən töhfələr verir. Azərbay-
canın elm və mədənyyətini Moskva, 
Kiyev, Tbilisi, Ankara, İstanbul, Teh-
ran, Tokio şəhərlərində keçirilmiş 
elmi konfranslarda ləyaqətlə təmsil 
etmişdir. İnanırıq ki, ömrünün bu 
müdriklik çağında alim hələ neçə-
neçə maraqlı əsərləri ilə oxucularını 
yenə də sevindirəcəkdir. Uğurları 
daimi olsun.

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) “Dünya 

iqtisadiyyatı” kafedrasının  müdiri, 
iqtisad elmləri doktoru, professor 

 İrşad Kərimli,

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) İslam Ma-

liyyə Tədqiqat Mərkəzinin
 tədqiqatçısı Əfqan Musayev

  manatla  

A K T İ V L Ə R 
 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  

 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 648 327,23    726 076,13    
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

        

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 693 011,30    756 732,17    
Təxirə salınmış vergi aktivləri 

 
    

Uzunmüddətli debitor borcları       
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 1 400 000,00    1 100 000,00    
dövlət qiymətli kağızları 

  

qeyri-dövlət qiymətli kağızları 1 400 000,00    1 100 000,00    
sair maliyyə aktivləri         
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

312 500,00    312 500,00    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 3 053 838,53    2 895 308,30    

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar 80 073,25    160 574,40    
Debitor borcları: 905 829,57    814 284,70    
birbaşa sığorta üzrə 577 043,46    384 486,59    
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 33 670,39    53 325,93    
- təkrarsığortaçı üzrə 33 670,39    53 325,93    
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  171 699,07    180 093,34    
iddia tələbləri üzrə  13 094,46    13 094,46    
işçi heyəti üzrə  37 647,82    26 426,68    
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 72 674,37    156 857,70    
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

6 572 593,74    7 061 155,46    

kassa  11 472,25    1 497,75    
hesablaşma hesabı  1 579 294,55    320 129,81    
valyuta hesabı  26 152,25    2 190,50    
depozit hesablar  4 955 000,04    6 735 000,04    
sair pul vəsaitləri  674,65    2 337,36    
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları         
qeyri-dövlət qiymətli kağızları         
sair maliyyə aktivləri         
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

262 509,35    218 278,97    

həyat sığortası sahəsi üzrə         
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 262 509,35    218 278,97    
Sair qısamüddətli aktivlər: 64 964,71    30 795,86    
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 61 524,65    25 190,72    
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar 3 440,06    5 605,14    
Sair aktivlər 845 267,95    870 628,44    

Cəmi qısamüddətli aktivlər 8 731 238,57    9 155 717,83    
CƏMİ AKTİVLƏR 11785077,10 12051026,13 

  

KAPİTAL VƏ  ÖHDƏLİKLƏR 
 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  

 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  
I. KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  8 925 439,65    8 925 439,65    
Emissiya gəliri         
Geri alınmış kapital (səhmlər)         
Kapital ehtiyatları: 177 055,20    177 055,20    
yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat 

177 055,20    177 055,20    

digər kapital ehtiyatları         
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

507 853,66    - 1 248 755,45    

Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 

155 210,92    -1 711 560,43    

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

352 642,74    462 804,98    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 9 610 348,51    7 853 739,40    

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 1 953 398,67    3 889 870,95    
Həyat sığortası sahəsi üzrə :         
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  1 953 398,67    3 889 870,95    
Qarşısıalınma tədbirləri fondu    21 058,49    
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

        

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

        

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları :     
əməyin ödənilməsi üzrə          
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə          
digər məcburi ödənişlər üzrə          
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar         
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar         
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

12 423,14      

təkrarsığortaçı üzrə 12 423,14      
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 1 965 821,81    3 910 929,44    

  

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 14 975,93    17 771,06    
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə  14 975,93      
digər məcburi ödənişlər üzrə          
asılı təşkilatlar üzrə         
sair kreditorlar   17 771,06    
Sair qısamüddətli öhdəliklər:         
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri         
alınmış avanslar         
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

        

Sair öhdəliklər 193 930,85    268 586,23    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 208 906,78    286 357,29    

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 174 728,59    4 197 286,73    
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 11 785 077,10    12 051 026,13    

 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  4 821 449,68 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 4 741 064,60 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00 
sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

80 385,08 

təkrarsığortaya verilmiş  
müqavilələr üzrə komissyon muzdlar üzrə 

0,00 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi  
(müsbət və ya mənfi) 

-1 980 702,66 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  734 853,69 
Subroqasiya gəlirləri 146 733,66 
Sair gəlirlər  167 475,16 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 3 889 809,53 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 1 614 684,49 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 1 295 357,30 
qaytarılan sığorta haqları üzrə 53 531,19 

  
tənzimləmə xərcləri 0,00 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 265 796,00 
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə   
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  3 555 663,64 
Sair xərclər  431 021,83 

CƏMİ  XƏRCLƏR 5 601 369,96 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) -1 711 560,43 
Mənfəətin nizamnamə 
 kapitalına yönəldilən hissəsi 

  
  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -1 711 560,43 
Mənfəət vergisi 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -1 711 560,43 
 



531 mart - 6 aprel 2022-ci il

manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4 832,22 5 903,94 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 54 206,88 48 786,24 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00 
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 59 039,10 54 690,18 

II. QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 

    

Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 93 398,85 134 895,34 
birbaşa sığorta üzrə     
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 81 155,09 126 694,55 
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə  81 155,09 126 694,55 
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  12 243,76 8 200,79 
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar     
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 70 318,24 72 841,04 
kassa  16 406,91 4 556,91 
hesablaşma hesabı  24 142,07 23 889,29 
valyuta hesabı  29 769,26 44 394,84 
depozit hesablar  0,00 0,00 
sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

    

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər:   7 876,01 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri   6 248,01 
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar   1 628,00 
Sair aktivlər 1 567,85 0,00 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 165 284,94 215 612,39 
CƏMİ AKTİVLƏR 224 324,04 270 302,57 

  

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I . KAPİTAL     
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  20,00 20,00 
Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları:     
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

59 989,00 77 305,88 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 44 553,12 16 456,60 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

15 435,88 60 849,28 

              Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 60 009,00 77 325,88 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları:     
Həyat sığortası sahəsi üzrə:     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları:   0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 60 043,04 88 227,70 
təkrarsığortaçı üzrə 60 043,04 88 227,70 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 104 272,00 104 200,00 
Sair öhdəliklər     

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 164 315,04 192 427,70 
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər     
Kreditor borcları: 0,00 548,99 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 0,00 548,99 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər     

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 0,00 548,99 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 164 315,04 192 976,69 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 224 324,04 270 302,57  

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 0,00 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları  
sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə   
Subroqasiya gəlirləri  

Sair gəlirlər    151 583,27 
CƏMİ  GƏLİRLƏR 151 583,27 

Xərclər  
Əsas əməliyyat xərcləri: 

 
0,00 

sığorta ödənişləri və sığorta  
məbləğləri üzrə 

 

qaytarılan sığorta haqları üzrə  
tənzimləmə xərcləri 

 
 

təkrarsığortaya verilmiş  
sığorta haqları üzrə 

 

qarşısıalınma tədbirləri  
fonduna ayırmalar üzrə 

 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər   

İşlərin aparılması xərcləri  
 

133 001,37 
Sair xərclər  

 
479,08 

CƏMİ  XƏRCLƏR 133 480,45 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)   18 102,82 
Mənfəətin nizamnamə  
kapitalına yönəldilən hissəsi 0,00 

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

 
18 102,82 

Mənfəət vergisi 
 

1 646,22 
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

  16 456,60 

 

manatla, 

A K T İ V L Ə R   İlin əvvəlinə  
 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  
I . UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR     

Əsas vəsaitlər 7 957 003.65    8 672 607.71    
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

73 398.79    74 046.93    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 489 002.20    886 535.50    
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 16 179 947.08    17 939 447.08    
dövlət qiymətli kağızları 15 879 947.08    17 639 447.08    
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 300 000.00    300 000.00    
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 15 312 500.00    15 312 500.00    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar     

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 40 011 851.72    42 885 137.22    
II . QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR     

Ehtiyatlar -      -      
Debitor borcları: 5 628 949.77    9 612 695.74    
birbaşa sığorta üzrə 4 361 089.76    8 509 537.49    
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 27 300.69    46 799.13    
- təkrarsığortaçı üzrə 23 693.97    23 754.42    
- təkrarsığortalı üzrə  3 606.72    23 044.71    
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  871 457.73    722 265.21    
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə  39 134.11    42 359.60    
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 329 967.48    291 734.31    
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 27 701 943.61    26 797 277.28    

kassa  231.34    3 960.89    
hesablaşma hesabı  2 987 629.19    773 993.88    
valyuta hesabı  27 058.11    33 046.78    
depozit hesablar  24 680 000.00    25 980 000.00    
sair pul vəsaitləri  7 024.97    6 275.73    
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: -      -      
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri -      - 
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 1 915 645.31    1 005 322.96 

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 1 915 645.31    1 005 322.96 
Sair qısamüddətli aktivlər: 207 675.41    43 060.72    
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 207 675.41    43 060.72    

verilmiş  avanslar -      -      
təhtəl hesablar -      -      
Sair aktivlər -      -      
Cəmi qısamüddətli aktivlər 35 454 214.10    37 458 356.70    
CƏMİ AKTİVLƏR 75 466 065.82    80 343 493.92    

  

       

KAPİTAL  VƏ  ÖHDƏLİKLƏR 
 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  

 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  
I. KAPİTAL     
Ödənilmiş nominal  
(nizamnamə) kapitalı  58 750 500.00    58 750 500.00    

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları:     
yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat     

digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) - 9 561 312.96    - 4 532 121.65  

Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 8 060 871.81    5 029 191.31    

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəət  
ödənilməmiş zərər) 

- 7 622 184.77    - 9 561 312.96    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 49 189 187.04    54 218 378.35    
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 24 532 621.06    24 562 419.36    
Həyat sığortası sahəsi üzrə:     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  24 532 621.06    24 562 419.36    
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  491 732.09    647 113.06    
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər     
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər     
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları: -      30 774.57    
əməyin ödənilməsi üzrə  -      -      
büdcə üzrə -      -      
sosial sığorta və təminat üzrə  -      -      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar   30 774.57    
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: -      -      
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 867 150.21    553 331.53    

təkrarsığortaçı üzrə 867 150.21    553 331.53    
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar     

Sair öhdəliklər   61 231.75    
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 25 891 503.36    25 854 870.27    

  III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 315 396.04    -      

Kreditor borcları: 31 013.26    231 279.18    
əməyin ödənilməsi üzrə    -      
büdcə üzrə   231 279.18    
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 31 013.26    -      
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 38 966.12    38 966.12    
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 38 966.12    38 966.12    
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar     

Sair öhdəliklər -      -      
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 385 375.42    270 245.30    
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 26 276 878.78    26 125 115.57    
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 75 466 065.82    80 343 493.92    

 

Gəlirlər Məbləğ 
Əsas əməliyyat gəliri: 35 895 778.43 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 35 632 878.04 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 61 536.88 
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

127 135.17 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

74 228.34 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

-940 120.65 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  2 279 826.51 
Subroqasiya gəlirləri 201 324.59 
Sair gəlirlər  592 302.17 
CƏMİ  GƏLİRLƏR 38 029 111.05 
Xərclər   
Əsas əməliyyat xərcləri: 25 290 254.21 
sığorta ödənişləri və sığorta  
məbləğləri üzrə 

21 820 500.44 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 706 004.10 
tənzimləmə xərcləri   
təkrarsığortaya verilmiş sığorta  
haqları üzrə 

1 525 704.07 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

206 340.97 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  1 031 704.63 
İşlərin aparılması xərcləri  7 686 520.79 
Sair xərclər 23 144.74 
CƏMİ  XƏRCLƏR 32 999 919.74 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 5 029 191.31 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

0.00 

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

5 029 191.31 

Mənfəət vergisi 0.00 
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

5 029 191.31 

 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda pilotsuz uçuş aparatlarının 
(PUA) aerodrom ərazisi üzərində radiosiqnallarını bloklayaraq PUA-nın 
icazəsiz uçuşlarının qarşısını alan kompleks sistem tətbiq ediləcək.
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat Xidmətinin yaydığı mə-
lumatda bildirilir ki, pilotsuz uçuş aparatlarının aerodromlar üzərində 
və ya uçuş-enmə zolaqlarının yaxınlığında uçuşu reysin gecikdirilmə-
sinə, uçuşun təxirə salınmasına səbəb ola bilər, dronlarla toqquşma 
və ya onların təyyarənin mühərrikinə düşməsi isə hava gəmisinin zə-
dələnməsi ilə nəticələnə bilər.
Bu səbəbdən, hava limanı ərazisinin pilotsuz uçuş aparatlarının icazə-
siz istifadəsindən mühafizə edilməsi mülki aviasiya üçün prioritet və-
zifədir və "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin "Azəraeronaviqasiya" 
HHİ-nin (AZANS) əsas məqsədlərindən biridir.
Bununla əlaqədar, AZANS Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 
bütün hava məkanının dronların qərəzli və ya qeyri-ixtiyari istifadə-
sindən qorunması üzrə tədbirlər həyata keçirəcək.

2022-2023-cü illərdə Asiya İnkişaf Bankı 
(AİB) peşə-texniki təhsilin inkişafında işti-
rakı hesabına insan kapitalını möhkəmlən-
dirməyi planlaşdırır ki, bu da Azərbaycanda 
müasir peşə məktəblərinin tikintisinə və tək-
milləşdirilməsinə, islahatların keçirilməsinə 
xidmət edəcək.
Bunu Trend-ə müsahibəsində AİB-in Azər-
baycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Ken-
dis Makdeyqan deyib.
O qeyd edib ki, AİB-in prioritetləri sırasında 
regional suvarma şəbəkəsinin yenidən qu-
rulması, kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin fəal-
laşdırılması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması yer alır.
K.Makdeyqan əlavə edib ki, 2021-ci ilin iyu-
lunda AİB pandemiyanın sosial, iqtisadi 
sahələrdə fəsadlarının yumşaldılması üzrə 
kompleks planın reallaşdırılmasında kömək 
məqsədilə, eləcə də səhiyyə sahəsi üçün 
Azərbaycan hökumətinə 250 milyon dollar 
həcmində kredit təqdim edib.



6 31 mart - 6 aprel 2022-ci il

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Əsas vəsaitlər 302 661,90 268 083,60 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 235 240,25 297 000,37 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor 
borcları 

    

Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri: 

6 216 200,00 9 235 600,00 

dövlət qiymətli kağızları 6 116 200,00 8 178 600,00 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00 957 000,00 
sair maliyyə aktivləri 100 000,00 100 000,00 
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 6 754 102,15 9 800 683,97 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar 0,00 0,00 
Debitor borcları: 789 746,87 2 570 266,19 
birbaşa sığorta üzrə 639 981,55 2 319 619,51 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 0,00 0,00 
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  122 069,15 238 515,91 
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə  0,00 12 130,77 
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 27 696,17 0,00 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

9 067 034,49 10 502 247,14 

kassa      
hesablaşma hesabı  750 085,61 1 104 676,14 
valyuta hesabı  140 115,06 172 075,26 
depozit hesablar  8 175 000,00 9 225 000,00 
sair pul vəsaitləri  1 833,82 495,74 
Qısamüddətli maliyyə 
aktivləri: 

0,00 0,00 

dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00 
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

552 831,68 918 115,52 

həyat sığortası sahəsi üzrə 552 831,68 918 115,52 
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

0,00   

verilmiş  avanslar 0,00 0,00 
təhtəl hesablar 0,00 0,00 
Sair aktivlər 0,00 0,00 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 10 409 613,04 13 990 628,85 
CƏMİ AKTİVLƏR 17 163 715,19 23 791 312,82 

  

KAPİTAL  VƏ  ÖHDƏLİKLƏR 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I. KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı  

15 000 000,00 15 000 000,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları:     
yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat 

    

digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

-938 567,49 453 105,41 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 

200 818,40 1 391 672,90 

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

0,00 0,00 

Keçmiş illər üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

-1 139 385,89 -938 567,49 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 14 061 432,51 15 453 105,41 

II. UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Sığorta ehtiyatları: 3 033 051,73 5 799 672,37 
Həyat sığortası sahəsi üzrə : 3 033 051,73 5 799 672,37 
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi 
öhdəlikləri 

    

Kreditor borcları : 0,00 13 233,55 
əməyin ödənilməsi üzrə  0,00 0,00 
büdcə üzrə 0,00 0,00 
sosial sığorta və təminat üzrə  0,00 0,00 
digər məcburi ödənişlər üzrə  0,00 0,00 
asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 
sair kreditorlar 0,00 13 233,55 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri 

0,00 0,00 

alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər: 

69 230,95 99 846,70 

təkrarsığortaçı üzrə 69 230,95 99 846,70 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 3 102 282,68 5 912 752,62 

  

III. QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

  157 298,54 

Kreditor borcları: 0,00 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə    0,00 
büdcə üzrə 0,00 0,00 
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 0,00 0,00 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 2 268 156,25 
gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri 

0,00 2 268 156,25 

alınmış avanslar   0,00 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər 0,00 0,00 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 0,00 2 425 454,79 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 3 102 282,68 8 338 207,41 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR 
17 163 715,19 23 791 312,82 

 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 6 138 146,84 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 6 112 863,58 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları   
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  25 283,26 
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon  muzdlar üzrə 

  

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

-2 401 336,41 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  1 446 991,75 
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər  51 255,14 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 5 235 057,32 
Xərclər 

 

Əsas əməliyyat xərcləri: 1 162 383,11 
sığorta ödənişləri və sığorta  
məbləğləri üzrə 

136 140,55 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 613 684,72 
tənzimləmə xərcləri 0,00 
təkrarsığortaya verilmiş 
 sığorta haqları üzrə 

292 945,60 

qarşısıalınma tədbirləri  
fonduna ayırmalar üzrə 

0,00 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  119 612,24 
İşlərin aparılması xərcləri   2 523 702,77 
Sair xərclər  0,00 

CƏMİ  XƏRCLƏR 3 686 085,88 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 1 548 971,44 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 1 548 971,44 
Mənfəət vergisi 157 298,54 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 391 672,90 

 

«В связи с заявлением Совета 
безопасности Армении от 28 марта 
2022 года МИД Азербайджана заявляет, 
что непосредственной причиной роста 
напряженности в регионе является 
невыполнение Арменией взятых на себя 
обязательств. Именно нарушение Арменией 
положений трехстороннего заявления 
увеличивает градус напряжения в регионе 
и подрывает миротворческие усилия». Об 
этом говорится в распространенном во 
вторник, 29 марта, заявлении Министерства 
иностранных дел Азербайджана.
В ведомстве напомнили руководству 
Армении, что человечество еще 
не придумало лучшего средства 
международного сдерживания, чем 
международное право.
«Такое государство, как Армения, с одной 
стороны, грубо нарушает международное 

право, а с другой – не может говорить о 
механизме международного сдерживания. 
Если члены Совета безопасности Армении до 
сих пор не знают, что такое лучшее средство 
международного сдерживания, то мы еще 
раз повторяем для них фундаментальные 
принципы международного права: 
уважение суверенитета и международных 
границ государств, невмешательство во 
внутренние дела других стран и соблюдение 
международных обязательств», - отмечается 
в документе.
Министерство иностранных дел также 
прокомментировало заявление армянской 
стороны о начале переговоров по мирному 
договоруимежду Азербайджаном и 
Армении.
«Хотелось бы напомнить, что впервые 
азербайджанская сторона на самом 
высоком уровне еще год назад выдвинула 
предложение о подписании мирного 
договора с Арменией, а месяц назад озвучила 
и конкретные принципы, на которых должно 
основываться соглашение. Если армянская 
сторона рассматривает вопрос мирного 
договора как серьезный шаг, а не очередную 
общественную информационную акцию, то 
пора переходить к конкретным шагам. Еще 
раз хотим отметить, что Азербайджан со 
своей стороны готов к этому», - подчеркнули 
в МИД.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, 
председатель Русской общины Михаил 
Забелин прокомментировал скандальное 
заявление в связи с событиями в Украине, 
опубликованное на странице общины в 
социальной сети.
«Азербайджан в самые тяжелые годы 
сохранил добрые отношения с Россией, 
Украиной и другими странами. Что мешало 
Украине сохранить добрые отношения со 
своим славянским и близким соседом – 
Россией?
Считаю, что позиция, когда на протяжении 
30 лет воспитывали в Украине людей 
против России, является антироссийской. 
Вспомните события на Майдане в 2014 году. 
Еще тогда Крым был у Украины. Тогда зачем 
на Майдане кричали «москалей на ножи», 
«кто не скачет, тот москаль»? Зачем они вели 
агитацию против России?
В Азербайджане, слава Богу, высокая 
степень мультикультурализма, и мы 
всегда это отмечаем. Представители всех 
наций живут в мире и согласии, дружбе и 
взаимопонимании. А зачем в Украине нужно 
было воспитывать людей в духе ненависти и 
противостояния с Россией?
Мы за мирное решение этого вопроса. 
Мы выступаем за особые дружеские 
отношения между Россией и Украиной. В 
противном случае это чревато крупными 
международными последствиями. Вы 
сами видите, что происходит. Поэтому 
Республиканский совет Русской общины 
Азербайджана высказался не против 
Украины. Мы фактически высказали 
позицию некоторой части российского 
общества», — сказал Забелин в беседе с 
Minval.az.
Он отметил, что Россия неоднократно 
предлагала обсудить европейскую 
безопасность, противилась расширению 
НАТО на Восток. Путин – жесткий человек. 
Он это воспринял как нарушение основ 
безопасности России. Поэтому в этой 
ситуации Республиканский совет Русской 
общины Азербайджана высказал свою 

позицию.
«Прошу обратить внимание на последние 
слова нашего заявления. Там мы призываем к 
миру, дружбе и возобновлению связей между 
Россией и Украиной. Это два славянских 
народа. Вы думаете, мы сами не переживаем 
из-за этой ситуации? Мы все очень 
переживаем.
Что страшного в том, что Республиканский 
совет общины принял такое заявление? 
Заметьте не Русская община, а именно 
Республиканский совет. Кстати, один-
два члена Республиканского совета 
проголосовали против принятия заявления. 
Большинством голосов мы это заявление 
приняли. Мы высказали свое мнение на этот 
счет. Здесь нет ничего противоречащего 
миру и добрым отношениям между 
Азербайджаном и Украиной, а также Россией 
и Украиной.
Что касается моей личной позиции как 
депутата Азербайджана, то я очень огорчен 
военными действиями в Украине. Как депутат 
я приверженец нейтральной позиции. 
Есть люди, которые более эмоционально 
восприняли наше заявление. Заявление 
принято, мы можем с кем-то поговорить, 
поспорить об этом», — добавил он.

Об этом на пресс-конференции в Баку 
сказал посол России в Азербайджана 
Михаил Бочарников. По его словам, 
слова парламентария не отражают 
официальную позицию Москвы и уже были 
раскритикованы Кремлем и МИД России.
«Считаю такие заявления неприемлемыми 

и наносящими ущерб отношениям России и 
Азербайджана», - добавил Бочарников.
Напомним, что ранее депутат 
Государственной Думы Михаил Делягин 
призвал нанести удары по нефтяному 
промыслу Азербайджана на фоне 
обострения ситуации в Карабахе.
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İş otağımda kitablarım çoxdur. Həddindən ar-
tıq, - deyərdim hətta. Onların arasında bir ki-
tab var, arabir vərəqləyirəm, dəyərli bir dostu-
mu yada salıram. 2007-ci ildə çapdan çıxmış bu 
kitab da elə onun 70 illik yubileyinə həsr olun-
muşdu. 
İqtisad elmləri doktoru, professor, əməkdar 
elm xadimi Fuad Ələsgərov bu kitabda sanki 
oxucularla ürək sözlərini bölüşür, xatirələrini 
danışır. “Fuad Ələsgərov: İnsanlara gərək ol” 
- gözüm titul vərəqində yazdığı sözlərə sataşır: 

“Xatirə bitəndi ürəklə əksən,
Yaddaş itirəni kağız itirmir.

Yaxşılar yol çəkən, pislər yol sökən,
Miyanə adamlar yuxuma girmir...” 

Məmməd Araz.
İnsanlara, elmimizə gərək olan 
akademik Ziyad Əliabbas oğluna.

Fuad Ə., 07.08.2008.

Yaşasaydı, 85 yaşını qeyd edəcəkdik bu il...
Bütün ömrünü iqtisadi təhsilin inkişafına həsr 
etmişdi Fuad Ələsgərov.
F.Ələsgərov 1937-ci il fevralın 5-də Bakı şəhə-
rində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1955-
ci ildə orta məktəbi bitirib, K.Marks adına 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil 
olmuş, 1959-cu ildə Azəebaycan Dövlət Uni-
versitetinin İqtisad fakültəsinin Əmtəəşünaslıq 
və qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və 
ticarətin təşkili ixtisasını bitirmişdir. Aspiran-
turadan sonra Praqada Ali İqtisad Məktəbinin 
Daxili ticarət fakültəsində staj keçməklə, qısa 
müddətdə çex dilini öyrənərək, Avropa ölkələ-
rindəki ticarət əlaqələrinin iqtisadi mahiyyə-
tini mənimsəmiş və 1964-cü ildə Praqada ilk, 
hal-hazırda yeganə azərbaycanlı olaraq iqtisad 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
dissertasiya müdafiə etmişdir. Sovet dönəmində 
ölkə hüdudlarından kənarda, özü də çox gənc 
yaşlarında – 27 yaşında dissertasiya müdafiə et-
mək hər alimin işi deyildi. Həmin ildə təkcə bu 
institutun deyil, respublikanın, demək olar ki, 

bütün gəncləri Fuad müəllimə pərəstiş ediblər. 
F.Ələsgərov 1964-cü ildən taleyini təhsilə bağ-
lamış, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutun-
da müəllim, sonra dekan müavini və nümunə-
vi dekan olmuşdur. O, məhsulun keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinin mahir bilicisi kimi nəinki res-
publikada, eləcə də keçmiş SSRİ-də və xaricdə 
tanınan bir alim olmuşdur. Təhsildəki uğurla-
rına görə Fuad Ələsgərov SSRİ Təhsil Nazirli-
yinin təsis etdiyi “Ali məktəbdə yüksək nailiy-
yətlərə görə” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 
1976-cı ildə F.Ələsgərov “Xalq istehlakı malla-
rının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin iqtisadi 
problemləri və ticarət” mövzusunda doktorluq 
işini uğurla müdafiə edib. Bu sahənin görkəmli 
mütəxəssislərinin yazdıqları kimi, onun iqtisad 
elminə gətirdiyi nailiyyətlər sırf texniki elm he-
sab olunan əmtəəşünaslığı iqtisadi elmlə, iqti-
sadi ünsürlərin üstünlük təşkil etməsi ilə sintez 

etməsindədir. O, 1978-ci ildən professor idi. 
Fuadla bağlı xatirələrim çoxdur. 1975-ci ildə 
Fuadın doktorluq dissertasiyası ilə əlaqədar 
Estoniya SSR Elmlər Akademiyasının İqtisa-
diyyat İnstitutuna – Tallinə getdik. Opponenti 
Estoniya SSR Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü Arno Arturoviç Keyorna idi. A.A.Keyor-
na, sözün əsl mənasında, nəhəng alim idi və 
Fuadın doktorluq dissertasiyasına yüksək qiy-
mət vermişdi...
Hələ SSRİ-nin planlı iqtisadiyyatının hökm 
sürdüyü illərdə F.Ələsgərovun yazmış oldu-
ğu irihəcmli monoqrafiyalarda, dərslik və dərs 
vəsaitlərində iqtisadi sistemin bazar mexaniz-
minin əsas prinsipləri əsasında formalaşması 
kimi cəsarətli ideyaları diqqəti cəlb etmişdir. 
F.Ələsgərovun Sovetlər Birliyi məkanında ilk 
dəfə olaraq malların keyfiyyətinin və çeşidinin 
idarə olunmasının fundamental problemlərini 
yeni mexanizm – marketinq vasitəsilə həll et-
məsi o dövr iqtisadi mühitinin və tələbələrin 
böyük marağına səbəb olmuş və bu gün də ma-
raq doğurmaqdadır. Onun bir çox elmi əsərləri 
xaricdə, Avropa ölkələrində çap olunmuşdur. 
F.Ələsgərovun “Çeşid və keyfiyyət: idarəetmə 
problemləri” mövzusunda yazdığı elmi əsər-
ləri xarici ölkələrdə keçirilən konfranslardakı 
çıxışlarında, eləcə də həmin ölkələrin elmi jur-
nallarında yeni sosial-iqtisadi kateqoriyaların 
yaradılması kimi qəbul edilmişdir.
F.Ələsgərov “marketinq” üzrə elmi əsərlərin 
ilk müəllifidir. 
1987-ci ildə professor F.Ələsgərov Respublika 
Nazirlər Sovetinin nəzdində yeni yaradılmış 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatının İdarə Edilməsi 
İnstitutunun tədris işləri üzrə prorektoru, 1989-
1992-ci illərdə Voznesenski adına Leninqrad 
Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı filialının di-
rektoru vəzifəsində çalışmışdır.
İnsanlıq və xeyirxahlıq Fuad Ələsgərovun 
əsas xüsusiyyətlərindən idi. O, tələbələrə daim 
gərəkli şəxs olub. Tələbələr də, eyni zamanda, 
onun qismində özlərinə arxa görüblər.
Fuad müəllim təhsil ocağına məbəd kimi baxan 
rektorlardan olub. Çünki onun şəxsi mənəviy-
yatı da məbəd bulağından su içib. Buna görə 

indiyə qədər onu mənəviyyatı sağlam, nəfsi 
tox, haqqı müdafiə edən, zəifə arxa duran, təh-
silə gəlir mənbəyi kimi baxanların qənimi kimi 
tanıyırdılar. Böyük şairimiz Məmməd Araz 
dostu Fuad Ələsgərova həsr etdiyi şeirində 
bu xeyirxah insanın əxlaqi keyfiyyətlərini belə 
qələmə almışdı:

“Yüz dərdim dağılıb dost nəfəsiylə,
Zülmətdə işaran ağı görmüşəm.

Doğruluq, əyrilik tərəzisində
Yaxşını yamandan ağır görmüşəm.

Qəlbimin səsindən sözüm doğulub,
Külək olmamışam yanar şamlara.
Olsa da pislərin özündən olub -

Pislik etməmişəm pis adamlara”.

Bəli, Fuad Ələsgərov çətin ömür yolu keçsə də, 
ümidini itirməyib “zülmətdə işaran ağı” da 
görüb, həyatın “doğruluq, əyrilik tərəzisi”n-
də daim yaxşını yamandan ağır da görüb, la-
kin bir çox adamlar kimi yanar şamlara “külək 
olmayıb”, əksinə, pərvanə olub, hətta ona pis-
lik edən adamlara belə pislik etməyib. F.Ələs-
gərov, sözün əsl mənasında, təhsilimizin pər-
vanəsi olub.
Fuad Ələsgərov müdrik nəsil ağsaqqalı, cəfakəş 
ailə başçısı, qayğıkeş övladlar atası, qəlbinin 
hərarəti ilə boya-başa çatdırdığı ağıllı nəvələr 
babası, gözünün nuru ilə isindirdiyi nəticələr 
ulusu idi.
Hardan idi Fuad müəllimdə bu yüksək əxlaq 
norması?
Şübhə yox ki, nəsildən gələn tərbiyədə, müqəd-
dəs Ana nəsihətində - “Çalış insanlara gərək ol” 
– bu idi mənalı ömrünün ən böyük mükafatı. 
Bu mükafat sinədən asılan mükafat deyildi, bu, 
yaddaşlarda özünə əbədi qoyulan abidənin tə-
cəssümü idi.
Mən bu gün Fuad Ələsgərovu dəyərli iqti-
sadçı, etibarlı dost, Azərbaycanda iqtisadi 
təhsilin inkişafında böyük xidmətləri olan 
alim kimi yad edir, ona Allahdan rəhmət dilə-
yirəm. Ruhu şad olsun. 

Akademik 
Ziyad SƏMƏDZADƏ

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 139 140,55 293 987,85 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka 
investisiyalar 

    

Qeyri-maddi aktivlər 162 241,41 107 239,61 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor 
borcları 

    

Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri: 

45 925 469,89 47 584 481,00 

dövlət qiymətli kağızları 22 164 300,00 29 170 700,00 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 23 761 169,89 18 413 781,00 
sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər 133 029,82 209 794,35 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 46 359 881,67 48 195 502,81 

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 18 714 812,48 19 226 414,23 
birbaşa sığorta üzrə     
təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə : 

11 659 593,36 6 767 266,64 

- təkrarsığortaçı üzrə   56 134,37 
- təkrarsığortalı üzrə  11 659 593,36 6 711 132,27 
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  4 472 274,23 5 401 882,05 
iddia tələbləri üzrə  1 468 401,87 1 468 401,87 
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 1 114 543,02 5 588 863,67 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

19 100 208,77 13 346 205,39 

kassa  543,07 543,07 
hesablaşma hesabı  4 819 147,61 2 009 330,90 
valyuta hesabı  14 270 438,68 5 573 929,35 
depozit hesablar    5 758 000,00 
sair pul vəsaitləri  10 079,41 4 402,07 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 37 285 458,16 14 093 200,00 
dövlət qiymətli kağızları 37 285 458,16 14 093 200,00 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

6 950 344,20 4 908 801,76 

həyat sığortası sahəsi üzrə 735 923,48 134 784,91 
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 6 214 420,72 4 774 016,85 
Sair qısamüddətli aktivlər: 2 635,77 0,00 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri     
verilmiş  avanslar 2 635,77 0,00 
təhtəl hesablar     
Sair aktivlər 40,00 40,00 
Cəmi qısamüddətli aktivlər 82 053 499,38 51 574 661,38 

CƏMİ AKTİVLƏR 128 413 381,05 99 770 164,19 
  

KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I. KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı  

50 000 000,00 50 000 000,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 5 766 000,00 5 766 000,00 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat 

    

digər kapital ehtiyatları 5 766 000,00 5 766 000,00 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

13 288 929,64 8 068 539,66 

Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

154 544,57 2 829 610,02 

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

13 134 385,07 5 238 929,64 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 69 054 929,64 63 834 539,66 

II. UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Sığorta ehtiyatları: 58 141 166,10 30 604 398,44 
Həyat sığortası sahəsi üzrə: 1 111 233,64 391 132,48 
Qeyri-həyat sığortası 
sahəsi üzrə:  

57 029 932,46 30 213 265,96 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi 
öhdəlikləri 

    

Kreditor borcları:     
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat  
dövrünün gəlirləri 

    

alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər: 

849 166,49 3 320 814,81 

təkrarsığortaçı üzrə 667 393,98 656 626,55 
təkrarsığortalı üzrə  181 772,51 2 664 188,26 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 58 990 332,59 33 925 213,25 

  

III. QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Qısamüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 368 118,82 2 010 411,28 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə    28 552,44 
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 368 118,82 1 981 858,84 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri 

    

alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər 
   

  
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 368 118,82 2 010 411,28 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 59 358 451,41 35 935 624,53 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR 
128 413 381,05 99 770 164,19 

  

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 32 275 065,41 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 

 

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 31 877 926,87 
sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

281 176,05 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

115 962,49 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

25 495 225,22 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  4 772 648,75 
Subroqasiya gəlirləri 317 575,99 
Sair gəlirlər   72 253,18 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 62 932 768,55 
Xərclər 

 

Əsas əməliyyat xərcləri: 50 411 786,69 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 44 198 555,57 
qaytarılan sığorta haqları üzrə 984 950,23 
tənzimləmə xərcləri 46 860,00 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 5 181 420,89 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə   
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  6 555 166,74 
Sair xərclər  2 448 913,04 

CƏMİ  XƏRCLƏR 59 415 866,47 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  3 516 902,08 
Mənfəətin nizamnamə 
 kapitalına yönəldilən hissəsi 

0,00 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 3 516 902,08 
Mənfəət vergisi 687 292,06 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2 829 610,02 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ “AzRe Təkrarsığorta" ASC-nin  
Idarə Heyətinin sədri Abbasov Vüsal Ramiz oğlunun diqqətinə 

 
Rəy 
Biz “AzRe Təkrarsığorta" ASC-nin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə əhəmiyyətli uçot siyasətinin və digər izahedici qeydlərin qısa 
xülasəsindən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq. 
Hesab edirik ki, Cəmiyyətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 
 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq 
hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının 
auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika Məcəlləsinin” (IESBA Məcəlləsi) 
tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də IESBA məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli 
və münasibdir. 
 
Əsas audit məsələləri  
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli 
məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin 
formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin 
məsuliyyəti 
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri 
daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu 
etməkdən başqa münasib alternativin olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin 
qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və 
mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması 
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. 
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli 
təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik 
əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış 
audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, 
istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli 
hesab edilir. 
BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq edirik və 
peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin: 

• Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib 
qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçiririk və rəyimizi əsaslandırmaq 
üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamama riski 
səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə 
uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər.  

• Cəmiyyətin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq şərtilə, bu şərtlər çərçivəsində 
uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürük. 

• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və 
əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndiririk.  

• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin uyğunluğuna və əldə edilən audit 
sübutlarının əsasında Cəmiyyətin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə 
və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı 
əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyik və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, 
rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına 
əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola 
bilər.  

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış 
həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz 
əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk. 
 
 

”Caspian Consulting and Partners” MMC 
Direktor/Auditor: Elnurə Abdinova _____________ 

 
Tarix: 28.03.2022 
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 Qeydlər 2021 2020 
Broker haqqı 5 1,994 1,835 
Əməliyyat xərcləri 6 (1,032) (961) 
Ticarət debitor borclarının 
dəyərsizləşməsindən yaranan 
gəlir / (xərc) 

8 69 (169) 

Əməliyyat mənfəəti  1,031 705 
İcarə öhdəliyi üzrə faiz xərci  (11) (6) 
Məzənnə fərqindən yaranan gəlir  158 351 
Məzənnə fərqindən yaranan xərc  (212) (297) 
Vergidən əvvəl mənfəət  966 753 
Mənfəət vergisi xərci 7 (134) (151) 
İL ÜZRƏ MƏNFƏƏT VƏ 
CƏMİ MƏCMU GƏLİR  832 602 

 
 Qeydlər 31 dekabr  

2021-ci il  
31 dekabr  
2020-ci il  

AKTİVLƏR     
Uzunmüddətli aktivlər    
Əmlak və avadanlıq 10 126 189 
Qeyri-maddi aktivlər  27 17 
Təxirə salınmış vergi aktivi 7 60 - 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər  213 206 
Qısamüddətli aktivlər     
Ödənilmiş avanslar  17 25 
Vergi debitor borcları  16 - 
Ticarət debitor borcları 8 4,179 6,907 
Pul vəsaitləri 9 2,295 2,098 
Cəmi qısamüddətli aktivlər  6,507 9,030 
Cəmi aktivlər  6,720 9,236 
KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR  

   

Kapital və ehtiyatlar     
Nizamnamə kapitalı  10 10 
Bölüşdürülməmiş mənfəət   1,300 1,163 
Cəmi kapital   1,310 1,173 
Uzunmüddətli öhdəliklər     
İcarə öhdəlikləri  12 36 94 
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 7 - 3 
Cəmi uzunmüddətli 
öhdəliklər 

 36 97 

Qısamüddətli öhdəliklər    
Ticarət və digər kreditor 
borcları  

11 5,239 7,773 

Vergi kreditor borcları   34 47 
Qısamüddətli mənfəət vergisi 
öhdəliyi  

 32 71 

İcarə öhdəlikləri  12 69 75 
Cəmi qısamüddətli 
öhdəliklər 

 5,374 7,966 

Cəmi öhdəliklər   5,410 8,063 
Cəmi kapital və öhdəliklər  6,720 9,236 

 
  

 

 
 

 Nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdürülm
əmiş mənfəət 

Cəmi 
kapital 

1 yanvar 2020-ci il  
tarixinə qalıq  10 1,211 1,221 

Elan olunmuş və  
ödənilmiş dividendlər  - (650) (650) 

İl üzrə mənfəət və  
cəmi məcmu gəlir - 602 602 

31 dekabr 2020-ci il 
tarxinə qalıq  10 1,163 1,173 

Elan olunmuş və  
ödənilmiş dividendlər  - (695) (695) 

İl üzrə mənfəət və  
cəmi məcmu gəlir - 832 832 

31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə qalıq  10 1,300 1,310 

 
 

 

 
 

 

 Qeydlər 2021 2020 
ƏMƏLİYYAT 
FƏALİYYƏTLƏRİ:    

İl üzrə mənfəət  832 602 
Düzəlişlər:     
Mənfəət vergisi xərci 7 134 151 
Köhnəlmə və amortizasiya 6 74 79 
İcarə öhdəlikləri üzrə faiz xərci  11 6 
Məzənnə fərqindən yaranan 
gəlir / (xərc), xalis  54 (54) 

Digər gəlirlər və xərclər  (11) - 
Ticarət debitor borclarının 
dəyərsizləşməsindən yaranan 
xərc / (gəlir) 

8 (69) 169 

Dövriyyə kapitalında 
hərəkətlərdən əvvəl əməliyyat 
fəaliyyəti üzrə daxil olan pul 
vəsaitləri  

 1,025 953 

Ödənilmiş avanslarda  
azalma / (artım)   8 (10) 

Vergi debitor borclarında 
azalma / (artım)  (16)  

Ticarət debitor borclarında 
azalma / (artım)  2,781 (5,123) 

Vergi kreditor borclarında  
artım / (azalma)   (14) 15 

Ticarət və digər kreditor 
borclarında artım / (azalma)  (2,520) 3,593 

Əməliyyatlar üzrə  
(istifadə olunan)  
/ yaranan pul vəsaitləri  

 1,264 (572) 

Ödənilmiş mənfəət vergisi  (235) (80) 
Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə 
(istifadə olunan) / əldə olunan 
xalis pul vəsaitləri 

 1,029 (652) 

İNVESTİSİYA 
FƏALİYYƏTLƏRİ:    

Əmlak, avadanlıq və qeyri-
maddi aktivlərin alınması  (10) (5) 

İnvestisiya fəaliyyətlərində 
istifadə olunan xalis  
pul vəsaitləri 

 (10) (5) 

MALİYYƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİ:    

İcarə öhdəliklərinin ödənilməsi   (75) (102) 
Ödənilmiş dividendlər  (695) (650) 
Maliyyə fəaliyyətlərində 
istifadə olunan xalis  
pul vəsaitləri 

 (770) (752) 

Pul vəsaitlərində xalis  
artım / (azalma)   249 (1,363) 

Pul vəsaitləri, ilin əvvəlinə  2,098 3,461 
Valyuta məzənnəsindəki 
dəyişikliklərin xarici valyutada 
saxlanılan pul vəsaitlərinə təsiri 

 (52) 46 

Pul vəsaitləri, ilin sonuna 9 2,295 2,098 
 

 

 
 

 
 
MÜSTƏQİL AUDİTOR HESABATI 
“Marş Sığorta və Təkrar Sığorta üzrə Broker” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Səhmdarına 
Rəy  
Biz “Marş Sığorta və Təkrar Sığorta üzrə Broker” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (“Şirkət”) 31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan və həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və digər məcmu 
gəlir, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, habelə mühüm mühasibat uçotu 
siyasətlərinin icmalı daxil olmaqla qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq. Bizim fikrimizcə, əlavə 
edilən maliyyə hesabatları Şirkətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə 
maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun 
olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər üzrə düzgün əks etdirir. 
Rəyin Əsasları 
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (“BAS”) uyğun olaraq həyata keçirdik. Həmin standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətimiz irəlidə hesabatın Maliyyə Hesabatlarının Auditi üzrə Auditorun Məsuliyyəti bölməsində təsvir olunur. 
Biz, Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar Mühasiblər üçün Etika Məcəlləsinə (“MBESŞ 
Məcəlləsi”) uyğun olaraq Şirkətdən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk və etika ilə bağlı digər öhdəlik-
lərimizi MBESŞ Məcəlləsinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor 
rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və uyğun əsası təmin edir. 
Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin və İdarəetmə Səlahiyyətləri Olan Şəxslərin Məsuliyyəti  
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, həmçinin fırıldaqçılıq 
və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasını təmin etmək üçün rəhbərliyin zəruri saydığı daxili nəzarət üzrə məsuliyyət daşıyır. 
Maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərliyin Şirkəti ləğv etmək və ya əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində olduğu 
və ya bunu etməkdən başqa heç bir real alternativi olmadığı hallar istisna olmaqla, rəhbərlik Şirkətin fəaliyyətini 
fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirməsi qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsizliklə bağlı 
məsələlərin açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipindən istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
İdarəetmə səlahiyyəti olan şəxslər Şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət 
daşıyırlar.  
Maliyyə Hesabatlarının Auditi üzrə Auditorun Məsuliyyəti  
Bizim məqsədimiz ümumilikdə maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana biləcək əhəmiyyətli 
təhriflərin olmaması barədə kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi özündə əks etdirən auditor hesabatını təqdim 
etməkdir. Kifayət qədər əminlik yüksək səviyyəli əminliyi əks etdirir, lakin bu, BAS-a uyğun olaraq aparılan audit 
nəticəsində hər zaman mövcud olan bütün əhəmiyyətli təhriflərin aşkar ediləcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər fırıldaqçılıq 
və ya səhv nəticəsində yarana bilər və fərdi və ya məcmu halda götürülməklə, istifadəçilərin hazırkı maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul edəcəyi iqtisadi qərarlara təsir göstərmələrini ehtimal etməyə əsas olacağı hallarda əhəmiyyətli hesab 
edilir. 
BAS-a uyğun olaraq aparılmış auditin bir hissəsi kimi, biz audit zamanı peşəkar mülahizələr irəli sürür və peşəkar 
skeptisizmi qoruyub saxlayırıq. Biz həmçinin:  
• Maliyyə hesabatlarının fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli şəkildə təhrif olunması risklərini müəyyən 

edir və qiymətləndirir, həmin risklərə cavab olaraq audit prosedurlarını tərtib edir və həyata keçirir, həmçinin 
rəyimiz üçün əsas verəcək yetərli və uyğun audit sübutu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli 
təhriflərin aşkar olunmaması riski səhv nəticəsində yaranmış olanların aşkar olunmaması riskindən yüksəkdir, belə 
ki, fırıldaqçılığa gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, qəsdən səhv buraxma, yanlış təqdimat və ya daxili nəzarət 
qaydalarına əməl olunmaması daxil ola bilər. 

• Müəyyən şəraitlərdə münasib olan audit prosedurlarının tərtib edilməsi məqsədilə auditə aid olan daxili nəzarət 
elementləri haqqında anlayış əldə edir, lakin bu zaman Şirkətin daxili nəzarət mexanizminin səmərəliliyi barədə rəy 
bildirmək məqsədi güdmürük. 

• Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilmiş mühasibat uçotu siyasətlərinin münasibliyini, edilmiş uçot təxminlərinin və 
aidiyyəti açıqlamaların əsaslılığını qiymətləndiririk. 

• Rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipindən istifadənin müvafiqliyi və əldə olunmuş audit 
sübutuna əsaslanaraq Şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirməsinə önəmli şübhə doğura biləcək 
hadisə və ya şəraitlərlə bağlı mühüm qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmaması barədə nəticə çıxardırıq. Mühüm 
qeyri-müəyyənliyin olması qənaətinə gəldiyimiz halda, biz auditor hesabatımızda diqqəti maliyyə hesabatlarının 
müvafiq açıqlamalarına yönəltməli və ya belə açıqlamalar qeyri-kafi olduqda rəyimizə düzəliş etməliyik. Bizim 
nəticələr auditor hesabatımızın tarixinədək əldə olunan audit sübutuna əsaslanır. Bununla belə, gələcək hadisə və 
şəraitlər Şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirməməsinə səbəb ola bilər. 

• Açıqlamalar daxil olmaqla maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatı, struktur və məzmunu və maliyyə 
hesabatlarının təməl əməliyyat və hadisələri düzgün əks etdirib-etdirməməsini qiymətləndiririk. 

Biz idarəetmə səlahiyyətləri olan şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı, auditin planlaşdırılmış əhatə dairəsi və vaxtı və audit 
zamanı daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz hər hansı mühüm çatışmazlıqlar daxil olmaqla mühüm audit tapıntıları barədə 
məlumat veririk. 

30 mart 2022-ci il 
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“Sosial sığorta haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 15-ci maddəsinin 
müddəalarına əsasən, faktiki 
ezamiyyə xərclərinin məbləği 
məcburi dövlət sosial sığorta 
haqqı hesablanmayan gəlir 
növlərinə aid edilib.
AZƏRTAC Dövlət Vergi Xid-
mətinə istinadla xəbər verir 
ki, qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş norma daxilində ödə-
nilmiş ezamiyyə xərclərinin 
məbləği məcburi dövlət sosial 
sığorta haqqına cəlb olunmur. 
Ezamiyyə xərclərinin fakti-

ki məbləği qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş normadan 
artıq olduğu halda işçiyə fak-
tiki ezamiyyə xərclərinin əvə-
zi müvafiq təsdiqedici sənəd-
lər əsasında ödənilərsə, bu 
qaydada ödənilmiş ezamiyyə 
xərci məcburi dövlət sosial sı-
ğorta haqqına cəlb edilmir.
Qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş normadan artıq ödə-
nilən faktiki ezamiyyə xərclə-
rinin məbləği müvafiq sənəd-
lərlə təsdiq edilmədiyi halda 
isə həmin xərclərin qanun-
vericiliklə müəyyən edilmiş 
normadan artıq olan hissəsi 
işçinin vergi tutulan gəlirlə-
rinə aid edilməklə gəlir vergi-
sinə və məcburi dövlət sosial 
sığorta haqqına cəlb olunur.

Meyvə-tərəvəz istehsalı ilə məş-
ğul olan kəndli əkin sahəsinin 
dərmanlanması üçün ƏDV qey-
diyyatında olan hüquqi şəxs-
lə müqavilə bağlayan zaman 
hüquqi şəxs tərəfindən göstərilən 
aqrotexniki xidmətlərə ƏDV tət-
biq edilirmi? AZƏRTAC Dövlət 
Vergi Xidmətinə istinadla xəbər 

verir ki, kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalçılarına aqro-
texniki xidmətlərin göstərilməsi 
ƏDV-dən azaddır. Buna əsasən, 
ƏDV qeydiyyatında olan hüquqi 
şəxs tərəfindən kənd təsərrüfa-
tı məhsullarının istehsalçısına 
göstərilən aqrotexniki xidmətlə-
rin dəyərinə ƏDV tətbiq edilmir.

2022-ci ildə Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərən sığorta şirkətindən 
10-nun ödənişləri illik müqayisə-
də artıb, 8-nin ödənişləri azalıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istina-
dən xəbər verir ki, “Aqrar Sığor-
ta” ötən il ödəniş etmədiyindən, 
Meqa Həyat Sığorta yeni yaran-
dığından müqayisə etmək müm-
kün deyil.
Ən çox sığorta ödənişi artan 
şirkətlər arasında birinci yerdə 
“Bakı Sığorta” şirkəti (5 dəfə) da-
yanır.

Ödənişləri illik müqayisədə ən 
çox azalan şirkət “Xalq Həyat Sı-
ğorta” şirkətində qeydə alınıb.

Bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək 
haqqının ötən illə müqayisədə 0,5% ar-
taraq 811 manata çatması gözlənilir.
Bu barədə “Deloitte” şirkətinin hesaba-
tında bildirilir.
"Bu ildən Azərbaycanda maaşların mi-
nimum həddi 250 manatdan 300 mana-
ta çatdırılıb. Bu islahatın gələcək illərdə 
orta maaşın artmasına səbəb olacağı 
gözlənilir. 2023-cü ildə Azərbaycanda 

orta aylıq əməkhaqqı artımının 0,2%, 
2024-2025-ci illərdə isə 0,8% artaraq 
müvafiq olaraq 992 manat, 1 058 manat 
və 1 143 manat olması ehtimal edilir", - 
deyə sənəddə qeyd olunub.
Xatırladaq ki, Dövlət Statistika Komitə-
sinin məlumatına görə, 2021-ci ildə 
Azərbaycanda orta aylıq nominal əmək 
haqqı 724 manat olub. Bu, 2020-ci ilə 
nisbətən 2,9% çoxdur.



931 mart - 6 aprel 2022-ci il

manatla 

 31 Dekabr 
2021-cu il 

31 Dekabr 
2020-ci il 

AKTİVLƏR   
Əsas vəsaitlər   
Qeyri-maddi aktivlər  0 0 
Uzunmüddətli  
maliyyə aktivləri  

 
 

Müştərilərə verilmiş kreditlər   12 996 708 2 747 816  
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri  

           550 945 
 

            
39054  

Banklarda yerləşdirilmiş 
depozitlər  

- - 

Digər aktivlər  3 143 094 373 067 
CƏMİ AKTİVLƏR 16 690 747 3 159 937 
KAPİTAL   
Səhmdar 
(nizamnamə) kapitalı 

450 000 450 000 

Kapital ehtiyatları  - - 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)  

531 300 (287019) 

CƏMİ KAPİTAL 981 300 162 981 
ÖHDƏLİKLƏR   
Maliyyə sektoru  
qarşısında öhdəliklər 

10 100 565 2 103 021 

Cari mənfəət 
vergisi üzrə öhdəliklər  

98 155 - 

Digər öhdəliklər  5 510 727 893 935 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 15 709 447  2 996 956 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

16 690 747 3 159 937 

 
 
 

31 Dekabr 
2021-cu il 

31 Dekabr 
2020-ci il 

Faiz gəlirləri 1 946 575 528 356 
Faiz xərcləri (503 788) (123 181) 
Xalis faiz  gəlirləri 1 442 787 405 175 
Digər əməliyyat gəlirləri  2 012 2 305 
Digər əməliyyat xərcləri  (508 457) (312 382) 
Fövqəladə xərclər (19 868) (6 805) 
Vergitutmadan əvvəl 
mənfəət (zərər) 

916 474 88 293 

Mənfəət vergisi xərci (98 155) - 
Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 

818 319 88 293 

Mənfəətdə iştirak payı:   
   Səhmdarların payı - - 

 

 31 Dekabr 
2021-ci il 2020-ci il 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti  

  

Hesabat dövründə  
mənfəət /zərər  

916 474 
(98 155)  

88 293 

Mənfəət vergisi üzrə xərclər   
Qeyri-pul maddələri üzrə 
gəlirlər və xərclər: 

 
 

• Əsas vəsaitlərin 
amortizasiyası 

 
 

• Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası 

0 0 

• Əsas vəsaitlərin satışından və 
xaricolmasından 
gəlirlər/zərərlər 

 
 

Dövriyyə kapitalında 
dəyişikliklər: 

  

• Müştərilərə verilmiş  
kreditlər artım/azalma  

(10 248 892) 
 

(2 747 816)  

• Digər aktivlərdə artım/azalma (2 770 027) (362 874) 
• Cari mənfəət vergisi üzrə 
öhdəliklər 

98 155 - 

• Digər öhdəliklər üzrə 
artım/azalma 

4 616 792 259 397 

Əməliyyat fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin  
xalis hərəkəti  

(7 485 653) (2 054 719) 

İnvestisiya fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti  

  

Qiymətli kağızların əldə 
edilməsi 

- - 

Banklarda yerləşdirilmiş 
depozitlər 

- - 

Əsas vəsaitlərin alınması  - - 
QMA alınması və  
digər kapital qoyuluşları  

- - 

İnvestisiya fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin  xalis 
hərəkəti  

- - 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliy-
yətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti  

  

Mülkiyyətçilərin kapital 
qoyuluşu 

 
 

Alınmış kreditlər üzrə 7 997 544 2 103 021  
Maliyyələşdirmə üzrə 
fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin 
xalis hərəkəti  

7 997 544 2 103 021  

Pul vəsaitlərinin və bank overdraft-
larının xalis artması (azalması) 

511 891 28 280 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və 
bank overdraftları  

39 054             10 774       

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank 
overdraftları  

550 945 39 054 

İl ərzində artım (azalma) 511 891 28 280 
        

 

Qeyd 
Nizam-
namə 

kapitalı 

Kapital 
ehtiyatları 

Bölüşdürül-
məmiş 

mənfəət 
Cəmi 

kapital 

31 dekabr 2019-cu il 
tarixə qalıq 

450 000 - (375 312) 74 688 

2020-ci il üzrə xalis 
mənfəət 

- - 88 293 88 293 

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları 

- - - - 

Elan edilmiş 
dividendlər 

- - - - 

31 dekabr 2020-ci il 
tarixə qalıq 

450 000 - (287 019) 162 981 

2021-ci il üzrə  
xalis mənfəət 

- - 818 319 818 319 

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları 

- - - - 

Elan edilmiş 
dividendlər 

- - - - 

31 dekabr 2021-ci il 
tarixə qalıq 

450 000 - 531 300 981 300 

 

Şirkət Novruz bayramında gənc musiqiçi Xan Bəylinin konsertini 
təşkil etdi.
Mart ayının 20-də Azercell-in təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbay-
can Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin 
dəstəyi ilə ABŞ-ın paytaxtında Novruz bayramı münasibətilə gənc 
musiqiçi və bəstəkar Xan Bəylinin konserti təşkil olunub. Vaşinqto-
nun ən məşhur konset zallarının birində tutan tədbirə Azərbaycan 
Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri Xəzər İbrahim və “Azercell Telekom” MMC-nin pre-
zidenti Zərinə Zeynalovanın dəvəti ilə Türkiyənin Vaşinqtondakı 
səfiri Murat Mercan, Qazaxstan Respublikasının səfiri Yerjan Aşık-
bayev, Özbəkistan Respublikasının səfiri Javlon Vahabov, Ameri-
kadakı Azərbaycan və müxtəlif xalqların diaspor üzvləri, eləcə də 
yerli qonaqlar qatılıb. 
Açılış nitqi ilə çıxış edən Azercell-in prezidenti Zərinə Zeynalova 
şirkət tərəfindən həyata keçirilən bu tədbirin zəngin mədəni irsi-
mizin, milli dəyərlərimizin beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılmasına 
töhfə verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Zərinə xanım həm milli, 
həm də dünya musiqisinin müxtəlif çalarlarını öz əsərlərində əks 
etdirən gənc bəstəkar Xan Bəylinin fəaliyyətini yüksək qiymətlən-
dirdiyini, öz ətrafında fərqli insanları birləşdirmək qüvvəsinə ma-
lik olduğunu qeyd edib. 
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləş-
miş Ştatlarındakı səfiri cənab Xəzər İbrahim səhnəyə Azərbaycanın 
milli paltarlarını geyinmiş övladları ilə birlikdə çıxaraq qonaqları 
səmimi tərzdə Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Xan Bəy-
linin dünyaya örnək ola bilən Azərbaycan dəyərlərinin və musiqi-

sinin ABŞ-da təbliğ edilməsində fəal iştirak etdiyini vurğulayan 
səfir, Azercell-ə və bu təşəbbüsün gerçəkləşməsində əməyi keçən 
hər kəsə təşəkkür edib.  Tədbirin xüsusi qonağı İctimai Televiziya 
və Radionun aparıcısı Fateh bu musiqi ziyafətinə Xanın Azərbay-
candakı pərəstişkalarını və saat fərqinə baxmayaraq səbirsizliklə 
bu konsertin yayımını gözləyən Azərbaycan auditoriyasını təmsil 
etmək üçün qatıldığını bildirib. Məşhur aparıcı sosial media hesab-
larından izləyicilərinə konserti canlı izləmək imkanı yaradıb. 
 Ukraynada Azərbaycan ailəsində doğulan həmyerlimiz Xan Bəyli 
Azərbaycan xalq mahnıları, müasir estrada bəstələrilə yanaşı, özü-
nün müəllifi olduğu musiqiləri də səsləndirib. Muğamı caz və etnik 
musiqi ilə xüsusi improvizasiyada təqdim edən Xan Bəyli Ameri-
kanın müxtəlif ştatlarından tədbirdə iştirak etmək üçün bir araya 
toplanan dinləyicilərinə öz musiqisi ilə Novruz öncəsi  xoş ovqat 
bəxş edib.
 Qeyd edək ki, Bostondakı Berkli Musiqi Kollecinin məzunu olan 
Xan Bəyli Azərbaycan musiqisinin xaricdə tanıdılması  üçün fərq-
li və maraqlı layihələr icra edib, Jack De Johnette, John Medeski, 
David Fiuczynski və Screaming Headless Torsos, Ənvər İsmayılov, 
Erkan Ogur və digər tanınmış sənətçilərlə səhnəni bölüşüb. 
 Amerika icması tərəfindən tədbir böyük rəğbətlə qarşılanıb. Qo-
naqlar və icma nümayəndələri xoş təəssüratlarını aktiv şəkildə so-
sial media hesablarında paylaşıblar. Konsertdən görüntülər tez bir 
zamanda Azercell-in rəsmi YouTube kanalında paylaşılacaq. 
 “Azercell Telekom” MMC Azərbaycan musiqisini beynəlxalq 
müstəvidə təbliğ edən həmyerlimiz Xan Bəyliyə gələcək fəaliyyə-
tində uğurlar arzu edir!

"Facebook" son bir ayda Azərbayca-
nın xəbər saytlarının və vətənpər-
vərlik məzmununda olan səhifələ-
rini bloklayıb.
Məsələ ilə bağlı Trend-ə açıqla-
ma verən kibertəhlükəsizlik üzrə 
mütəxəsis Elman Mütəllim bildirib 
ki, "Facebook" əsasən initihar xəbər-
lərini və vətənpərvərlik mövzusu ilə 
bağlı paylaşım edən səhifələri silib.
O bildirib ki, 2012-ci ildə verilən 
intihar xəbərinə görə səhifə silinib. 

Bu da yaxşı hal deyil. Belə hal Tür-
kiyədə də baş vermişdi. Lakin orda 
məsələ üç gün ərzində öz həllini 
tapdı və səhifələr bərpa olundu.

2021-ci ildə turizm sahəsində 
qanunvericilik bazasının tək-
milləşdirilməsi, yeni turizm 
marşrutlarının yaradılması 
istiqamətində işlər davam et-
dirilib. Bu barədə Nazirlər Ka-
binetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti 
haqqında icmal hesabatda de-
yilir. 
Hesabatda qeyd edilir ki, Azər-
baycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust 
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

dövlət mühafizəsinə götürül-
müş daşınmaz tarix və mədə-
niyyət abidələrinin siyahısında 
dəyişiklik edilib, "Yuxarı Baş" 
Qoruğunda qeydiyyatda olan 
abidələrin siyahısına 58 abidə 
əlavə olunub.
Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 2021-ci il 1 
iyul tarixli Qərarı ilə "Beşbar-
maq dağı" Dövlət Tarix-Mədə-
niyyət və Təbiət Qoruğunun 
Əsasnaməsi" təsdiq edilib.



10 31 mart - 6 aprel 2022-ci il

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

Tanınmış ictimai-siyasi və dövlət xadimi, Azər-
baycan Respublikasının sabiq Prezidenti Ayaz 
Niyazi oğlu Mütəllibov 2022-ci il martın 27-də, 
ömrünün 84-cü ilində vəfat etmişdir.
Ayaz Mütəllibov 1938-ci il mayın 12-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bi-
tirdikdən sonra o, 1956–1962-ci illərdə Azər-
baycan Neft və Kimya İnstitutunda ali təhsil 
almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1958-ci ildə Azərbaycan 
Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya 
İnstitutunun konstruktor bürosunda böyük 
texnik kimi başlayan Ayaz Mütəllibov 1959-cu 
ildən etibarən Bakı məişət elektrik cihazları za-
vodunda quraşdırma sexinin ustası, mühəndis, 
texniki nəzarət şöbəsinin rəisi, baş konstruktor 
və baş mühəndis vəzifələrində çalışmışdır. O, 
1966-cı ildə Bakı soyuducular zavodunun di-
rektoru təyin olunmuş, 1974-1977-ci illərdə hə-
min vəzifədə qalmaqla “Bakelektroməişətmaş” 
istehsalat birliyinin baş direktoru işləmişdir.
Ayaz Mütəllibov 1977-ci ildə Bakı şəhəri Nəri-
manov Rayon Partiya Komitəsinin ikinci katibi 
seçilmiş, 1979-cu ildə Azərbaycan SSR-in yerli 
sənaye naziri təyin olunmuşdur. O, 1982–1989-
cu illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti səd-
rinin müavini – Dövlət Plan Komitəsinin sədri 
və 1989–1990-cı illərdə Azərbaycan SSR Nazir-
lər Sovetinin sədri vəzifələrini tutmuş, 1990-
cı ilin yanvarında Azərbaycan Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, 
1990–1991-ci illərdə Sovet İttifaqı Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və onun Siyasi 
Bürosunun üzvü olmuşdur. Ayaz Mütəllibov 
1990-cı ilin mayında Azərbaycan SSR Ali So-
veti tərəfindən təsis olunan Azərbaycan SSR-in 
Prezidenti vəzifəsinə seçilmiş, 1991-ci ilin sent-
yabrından Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti olmuş, 1992-ci ildə isə vəzifəsindən istefa 
vermişdir.

Bir neçə çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
deputatı olan Ayaz Mütəllibov sovet dövrünün 
bir sıra orden və medalları ilə təltif edilmişdir.
İctimai-siyasi və dövlət xadimi Ayaz Niyazi 
oğlu Mütəllibovun xatirəsi onu tanıyanların 
qəlbində yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!

 
İlham Əliyev

Mehriban Əliyeva
Əli Əsədov

Sahibə Qafarova
Samir Nuriyev

Eldar Əzizov
Yaqub Eyyubov

Şahin Mustafayev

Yeni vakansiyalar, mütəxəssis-
lərin məsləhətləri, təlimlər və 
hədiyyəli müsabiqələr haqda xə-
bərləri bu səhifədə izləmək müm-
kündür
Yeni strategiyası çərçivəsində öz 
qarşısına  “Azərbaycanın ən arzu 
olunan iş yeri olmaq” məqsədini 
qoyan Azercell şirkəti “Azercell 
Life” sosial şəbəkə hesabını təq-
dim edir. Xüsusilə iş adamlarının 
və gənc nəslin nümayəndələrinin 
marağını cəlb edən bu səhifələrdə 
Azercell-in gündəlik fəaliyyəti ilə 
daha yaxından tanış olmaq, şirkət-
də keçirilən tədbirlər və mövcud 
vakansiyalar haqqında məlumat 
əldə etmək mümkündür. 
Belə ki, 10.000-dən çox izləyicisi 
olan “Azercell Life” Facebook və 
Instagram hesablarında şirkətin 
İnsan Kapitalının İdarə Edilməsi 
departamentinin mütəxəssisləri 
tərəfindən tələbələr, ümumiyyət-

lə iş axtarışında olan namizədlər 
üçün lazımi məlumatlar yerləş-
dirilir. Burada iş müsahibələrinə 
hazırlıq, tərcümeyi-halın tərtiba-
tına dair bilgilər və bu kimi digər 
faydalı məlumatlar əldə etmək 
mümkündür. 
Azercell-in fəaliyyətinə dair dol-
ğun məlumatlarla zəngin olan bu 
səhifələrdə, eyni zamanda şirkə-
tin öz əməkdaşları üçün keçirdi-
yi tədbirlər, treninqlər və gənc-
lər üçün nəzərdə tutulan xüsusi 
proqramlarla tanış olmaq müm-
kündür. Bu,  gənc mütəxəssislərin 
lider mobil operatorun fəaliyyəti-
ni izləməklə onun təcrübəsindən 
faydalanması üçün əvəzolunmaz 
fürsət yaradır. 
“Azercell Life” sosial şəbəkə he-
sablarında Azercell Akademiya-
sının fəaliyyəti və iş prinsipləri, 
tədris edilən təlim proqramları da 
işıqlandırılır. Xatırladaq ki, 2003-

cü ildən fəaliyyət göstərən Aka-
demiya Azərbaycanda müxtəlif 
sektor təmsilçiləri üçün korpora-
tiv təlim və konsaltinq xidmətlə-
rini təklif edir. Bu günədək Azer-
cell Akademiyası tərəfindən həm 
dövlət, həm də özəl qurumların 
təmsilçiləri üçün yüzlərlə təlim 
sessiyaları təşkil edilib.
Azercell əməkdaşları tərəfindən 
idarə edilən “Azercell Life” sosial 
şəbəkə hesablarında izləyicilərin 
diqqətini cəlb edən məsələlərə dair 
suallar operativ şəkildə cavablan-
dırılır.  Qeyd edək ki, yaxın zaman-
da “Azercell Life” səhifələrində iz-
ləyicilər üçün maraqlı və əyləncəli  
müsabiqələrə də start veriləcək. 
Odur ki, Azercell-də baş verən 
yeniliklərdən xəbərdar olmaq 
və dəyərli hədiyyələr qazanmaq 
üçün  “Azercell Life” Instagram 
və Facebook sosial şəbəkə hesab-
larını izləyin! 

Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsalının 
42,5 faizi sənaye, 10,1 faizi ticarət; nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri, 6,9 faizi nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı, 5,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq, 5,9 faizi tikinti, 1,8 
faizi informasiya və rabitə, 1,3 faizi turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrinin, 17,2 
faizi digər sahələrin payına düşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər 
Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında 
icmal hesabatında bildirilir. Məhsula və idxala 
xalis vergilər ÜDM-in 8,4 faizini təşkil edib.

 manatla 

A K T İ V L Ə R 
İlin 

əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 50029,98 41839,99 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 8523,25 7670,93 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri: 

0,00 0,00 

dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 58553,23 49510,92 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 1458323,83 758908,76 
birbaşa sığorta üzrə 410906,82 203439,22 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 1047417,01 555469,54 
- təkrarsığortaçı üzrə 1047417,01 555469,54 
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə      
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar     
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

1070891,16 868547,62 

kassa  0,00 0,00 
hesablaşma hesabı  304594,38 291960,80 
valyuta hesabı  766296,78 576586,82 
depozit hesablar      
sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

0,00 0,00 

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 7927,35 1044678,90 
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

5133,00 6844,00 

verilmiş  avanslar 2794,35 1037834,90 
təhtəl hesablar     
Sair aktivlər     

Cəmi qısamüddətli aktivlər 2537142,34 2672135,28 
CƏMİ AKTİVLƏR 2595695,57 2721646,20 

  

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

0,00   

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 110310,93 64393,68 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə 110310,93 64393,68 
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

656429,76   

Sair öhdəliklər     
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 766740,69 64393,68 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2299247,41 980327,61 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2595695,57 2721646,20 

. 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 
  

0,00 

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları   
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları   
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

  

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

  

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

0,00 

İnvestisiya gəlirləri üzrə    
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər  2 164 751,32 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 2 164 751,32 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 0,00 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə   
qaytarılan sığorta haqları üzrə   
tənzimləmə xərcləri   
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə   
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə   
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  311 770,72 
Sair xərclər    

CƏMİ  XƏRCLƏR 311 770,72 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 1 852 980,60 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 1 852 980,60 
Mənfəət vergisi 377 027,67 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 475 952,93 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı  

17000,00 17000,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 0,00 0,00 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

279448,16 1724318,59 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1031617,71 1475952,93 
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı 
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

239260,21 248365,66 

Elan edilmiş dividendlər -991429,76   
Cəmi kapital 296448,16 1741318,59 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 0,00 0,00 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları: 565534,85 148483,60 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 565534,85 148483,60 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri 

    

alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər: 

966971,87 767450,33 

təkrarsığortaçı üzrə 966971,87 767450,33 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 1532506,72 915933,93 

  


