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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev mar-
tın 26-da Bakı Metropoliteninin 
əsaslı şəkildə yenidən qurulan 
“Bakmil” stansiyasında yaradı-
lan şəraitlə tanış olub.
“Bakı Metropoliteni” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
Zaur Hüseynov görülən işlər 
barədə dövlətimizin başçısına 
məlumat verib.
Bildirilib ki, burada 2017-ci ilin 
avqustundan mərhələli şəkil-
də yenidənqurma işlərinə baş-
lanılıb. Bura 1970-ci ildə açılıb 
və 9 il "Nərimanov" elektrik 
deposunun platforması olub. 
1979-cu ildən isə stansiya kimi 
fəaliyyətə başlayıb. Müasir sə-
viyyədə yenidən qurulan stan-
siyanın əsas memarlıq görkəmi 
saxlanılaraq infrastrukturu və 
fasadı tamamilə yenilənib. Gi-
riş-çıxışı birbaşa ikinci mərtə-
bədən olan “Bakmil” Bakı Met-
ropoliteninin yeganə yerüstü 
stansiyasıdır. Yenidənqurma 
zamanı stansiyanın fəaliyyətini 
dayandırmamaq məqsədilə tə-
mir-bərpa prosesi mərhələlərlə 
aparılıb. Yalnız ötən ilin avqus-

tundan işlərin son mərhələsində 
sərnişinlərin stansiyadan istifa-
dəsinə günün müəyyən saatla-
rında məhdudiyyətlər qoyulub. 
Stansiyada monolit dəmir-beton 
konstruksiyalı sərnişin platfor-
ması inşa edilib ki, bu da əvvəl-
kindən daha etibarlı, davamlı 
və uzunömürlüdür. Stansiyanın 
təmirdən sonra ən mühüm ye-
niliyi sərnişinləri birbaşa ikinci 
mərtəbədə - platforma səviyyə-
sində qəbul etməsidir ki, bunun 
sayəsində də birinci mərtəbə 
yalnız xidməti sahəyə çevrilib.

Bundan başqa, əhəmiyyətli ye-
niliklərdən biri də açıq hava 
şəraitində yerləşən stansiya 
yolunun çətirlə örtülməsidir. 
Platforma boyunca bütün yol 
sahəsini əhatə edən çətir sər-
nişinləri və qatarları yağışdan 
qorumaqla yanaşı, burada gecə 
vaxtlarında qatar saxlanılması-
na da imkan yaradır. 
Stansiyada bütün kommuni-
kasiya xətləri təzələnib, yanğın 
təhlükəsizliyi ilə bağlı ən son 
texnologiyalara uyğun yenilik-
lər tətbiq edilib.

Martın 19-da Bakıda Azər-
baycan xalqının milli bay-
ramı - Novruz münasibətilə 
ümumxalq şənliyi keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva Nov-
ruz şənliyində iştirak ediblər.
Xalqımız özünün milli və tarixi 
ənənəsinə çevrilən Novruzu 
həmişə olduğu kimi, bu il də 
böyük sevinclə qarşılayır. Yazın 
gəlişi, təbiətin, bütün canlıla-
rın oyanışı, gecə ilə gündüzün 
bərabərləşdiyi bir günlə bağlı 

olan bu bayram Azərbaycan 
xalqının milli düşüncəsi və mil-
li ruhunu özündə əks etdirir. 
Novruz xalqın milli təfəkkür 
tərzini, onun həyat və məişə-
tini, adət və ənənələrini özün-
də yaşadan əsl el mərasimidir. 
Odur ki, xalqımız durduqca 
Novruz adət-ənənələri, onun 
yaratdığı mədəni sərvətlər də 
bizimlə olacaq. Çünki Novruz 
bayramı dərin milli köklərə, 
zəngin adət-ənənələrə malik 
olmaqla xalqımızın ictimai və 
mənəvi həyatında əhəmiyyət-
li hadisədir. Novruz həm də 
xalqımızın milli həmrəyliyinin 
rəmzidir. Ona görə də Nov-
ruzun timsalında ölkəmizdə 
malik olduğumuz milli mədə-
niyyət nümunələrinin qorunub 
saxlanmasının özü belə, bir mə-
dəniyyət və bəşər əhəmiyyətli 
hadisədir. Dünyanın yaranışını 
tarixən ilk yaz günü ilə bağla-
yan xalqımız əsrlər boyu Nov-
ruz bayramını əziz tutub. Elə 
bu səbəbdəndir ki, sovet haki-
miyyəti illərində həyata keçi-
rilən siyasət digər milli-mənəvi 
dəyərlərimiz kimi, Novruzu da 
Azərbaycan xalqının şüurun-
dan silə bilmədi.
Hər bir xalqın milli-mənəvi 
dəyərlərinin qorunmasında və 
inkişafında tarixi şəxsiyyətlə-
rin də üzərinə böyük vəzifələr 
düşür. Ulu öndər Heydər Əli-
yevin tariximiz qarşısındakı 
xidmətləri sırasında Novruzun 
yenidən xalqımıza qaytarılma-

sı kimi milli məsələ də var idi. 
Çünki məhz ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyevin sayəsin-
də ümumi mədəni hərəkatın 
tərkib hissəsi kimi milli bay-
ramımız olan Novruz ötən əs-
rin 70-80-ci illərində əvvəlki 
dövrlərlə müqayisədə kütləvi 
şəkildə qeyd olunmağa başla-

dı. Ulu öndər Heydər Əliye-
vin müstəqil Azərbaycana rəh-
bərliyi dövründə isə Novruz 
təntənələri xalqımızın həyatına 
birdəfəlik daxil oldu. Bu gün 
Prezident İlham Əliyev də mə-
dəni-mənəvi irsimizə xüsusi 
diqqətlə yanaşır. Novruzun gə-
lişi ilə bağlı dövlətimizin baş-
çısının hər il xalqa ünvanladı-
ğı təbriklər onun milli-mənəvi 
dəyərlərimizə böyük ehtiramla 
yanaşdığını göstərir.
Dövlətimizin başçısı və xanımı 

Bakının Fəvvarələr meydanına 
gəldilər. Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əli-
yeva sakinlərlə söhbət etdilər.
Sonra Prezident İlham Əliyev 
Novruz şənliyində iştirak edən 
xarici ölkələrin vətəndaşları ilə 
görüşüb söhbət etdi.
Daha sonra dövlətimizin başçı-
sı və xanımı İçərişəhərə gələrək 
burada “Bahar qalası” festivalı 
ilə tanış oldular.
Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva “Bahar 
qalası” festivalı çərçivəsində İçə-
rişəhərdə təşkil edilən yarmarka 
ilə tanış oldular, Miniatür Kitab 
Muzeyinin yaradıcısı və təsisçi-
si, Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Zərifə Salahova Prezident İlham 
Əliyevə miniatür kitablar hədiy-
yə etdi. Azərbaycan Dövlət Aka-
demik Musiqili Teatrının əmək-
daşları Prezident İlham Əliyevlə 

və xanımı Mehriban Əliyeva ilə 
görüşdülər.
Sonda dövlətimizin başçısı və 
xanımı Karvansarayda İçə-
rişəhər sənətkarlarının əl işlərin-
dən ibarət sərgi ilə tanış oldular.
Prezident İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliye-
va İçərişəhərdə sakinlərlə çay 
süfrəsi arxasında söhbət etdilər.
Daha sonra Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyev Qız qala-
sının qarşısındakı meydanda 
Novruz tonqalını alovlandırdı.

Türkiyənin İzmir şəhərində fəaliyyət göstərən 
"Star" neft emalı zavodu ildə 500 milyon dollar 
məbləğində məhsul ixrac edəcək.
Trend-in məlumatına görə, bunu zavodun baş 
direktoru Mesut İlter deyib.
O bildirib ki, zavodda bütün sınaq işləri başa çatıb.
M.İlter qeyd edib ki, hazırda "Star" neft emalı 
zavodu fəal işləyir və tezliklə tam istehsal gü-
cünə çatacaq:
“Bu ilin qalan hissəsində zavod 7,5-8 milyon ton 

neft emal edəcək, 2020-ci ildə isə müəssisə bu 
göstəricini 10 milyon tona çatdıracaq”.
O əlavə edib ki, "Star" neft emalı zavodu tam is-
tehsal gücünə çatandan sonra “Petkim”in xam-
mal tələbatını tam ödəyəcək.
M.İlterin sözlərinə görə, “SOCAR Turkey Ener-
gy”nin planlaşdırdığı ikinci neft-kimya zavo-
dunun istifadəyə verilməsinədək bu zavod 500 
milyon dollar məbləğində və ya 700 min ton 
xammal ixrac edəcək.
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Cari ilin ilk 2 ayında ölkənin 
neft sektoruna 720,9 milyon 
manat vəsait yönəldilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, yanvar-fevral 
aylarında neft sektorunda 5 
milyard 78,2 milyon manatlıq 
məhsul istehsal olunub. 
Sənayenin neft sektorunda 
məhsul istehsalı əvvəlki ilin 
eyni ayları ilə müqayisədə 
3,2 faiz artıb. Bu sektorda 
istehsal olunmuş əlavə dəyər 
isə 4,9 faiz çoxalıb. Sənaye 

məhsulunun 71,7 faizi 
mədənçıxarma sektorunda 
istehsal olunub.
Fevralda sənaye məhsullarının 
istehsalçı qiymətləri əvvəlki 
ayla müqayisədə 7,1 faiz, o 
cümlədən mədənçıxarma 
sənayesi üzrə 9 faiz bahalaşıb.
Ötən ayın əvvəlinə 
iqtisadiyyatın neft sektorunda 
34,3 min nəfər çalışıb. 
Yanvarda neft sektorunda 
nominal əməkhaqqı isə 2 min 
995,8 manat təşkil edib.

Boru kəmərinin təhlükəsizliyi 
ilk növbədə onun 
konstruksiyası ilə təmin 
olunur.
Trend-in məlumatına görə, 
bunu “BP Azerbaijan” 
şirkətinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Tamam Bayatlı ABŞ-
da “John Batchelor Show” 
radioproqramında deyib.
O bildirib ki, təhlükəsizlik 
şirkətin biznesi üçün çox 
vacibdir:
“Boru kəmərinin təhlükəsizliyi 
ilk növbədə kəmərin 

konstruksiyası ilə təmin 
olunur. Bizim detektorlarımız, 
boru kəmərinə bərkidilmiş 
ötürücülərimiz var. Əgər 1768 
kilometr uzunluğunda Bakı-
Tbilisi-Ceyhan kəmərinin hər 
hansı bir hissəsində ən kiçik 
sızma belə baş versə, dispetçer 
məntəqəsindəki operatorlar 
həmin sızmanı dərhal aşkar 
edib, hər iki tərəfdən klapanları 
bağlamaqla sızmanın qarşısını 
alır. Bu, boru kəmərinin 
konstruksiyasında nəzərdə 
tutulub”.

Azərbaycan Respublikası Döv-
lət Neft Şirkətindən (SOCAR) 
BP və SOCAR-ın Aral dənizin-
də iki blokda geoloji kəşfiyyat 
işləri aparması imkanı barədə 
yayılan xəbəri şərh ediblər.
Bildirilib ki, tərəflər arasında 
məsləhətləşmələr aparılır, tək-
liflərə baxılır: "Hazırda əmək-
daşlıq məhz bu istiqamətdə ge-
dir. 
Əgər gələcəkdə kəşfiyyat işləri-
nin aparılması haqqında qərar 
qəbul olunsa, ictimaiyyəti mə-
lumatlandıracağıq".
Bundan əvvəl "Podrobno.uz" 
saytı "Nefteqazinvest" şirkəti-
nin direktor müavini Husnid-
din Turayevə istinadən yazmış-
dı ki, BP və SOCAR tərəfindən 
Aral dənizinin su hövzəsində 
iki investisiya blokunda geolo-
ji kəşfiyyat işlərinin aparılması 
imkanlarına baxılır:
"Konsorsiumda hər iki şirkət 

Özbəkistanda işlərə başlayıblar. 
Onlarla əməkdaşlıq haqqında 
memoramdum, həmçinin məx-
filik barədə saziş imzalanıb. 
Xüsusilə şirkətlər Aral dənizi-
nin su hövzəsində iki investi-
siya blokunda geoloji kəşfiyyat 
işlərinin aparılmasını nəzərdən 
keçirirlər. 

Ötən il onlara zəruri geoloji mə-
lumat vermişik. Hazırda şirkət-
lərin nümayəndələri material-
ları öyrənirlər. 
Ümid edirik ki, onlar gələcəkdə 
həmin bloklarda işlərin görül-
məsi üzrə qərarı yaxın vaxtlar-
da qəbul edəcəklər".

Azərbaycanın "Muradxanlı-
Cəfərli-Zərdab" yataqlar 
blokunda neft hasilatının 
artırılması üçün böyük 
imkanlar var.
Bu barədə "Total Market 
Solutions"a müsahibəsində 
yatağın işlənilməsi üzrə 
operator olan "Zenith Energy" 
şirkətinin (Kanada) baş 
direktoru Andrea Kattaneo 
bildirib.
A.Kattaneo deyib ki, hazırda 
hasilatın artırılması üçün daha 
çox imkan mövcuddur: "Çünki 
biz strategiyanı dəyişdirdik 
və quyuların əsaslı təmiri 
əvəzinə hasilatı artırmaq 
üçün dərhal qazma işlərinə 
başladıq. Həmin vaxt iki 
qazma qurğusu aldıq. BD-260 
qazma qurğumuz İtaliyadan 
Azərbaycana idxal edilmişdi. 
Bu qurğunun hissələrini 
daşıyan son yük maşını 
növbəti yeddi gün ərzində 
gələcək".
Baş direktor əlavə edib ki, 

martın 26-dan sonra şirkət 
BD-260 qazma qurğusunun 
quraşdırılması ilə məşğul 
olacaq və "Cəfərli" yatağında 
C-37 quyusunda qazma 
işlərinə başlayacaq:
"Birinci mərhələdə qazma işləri 
bir neçə yüz metr dərinliyə 
qədər aparılacaq, sonra 
quyunun dərinləşdirilməsi 
üzrə ikinci və üçüncü mərhələ 
həyata keçiriləcək. Qazma 
işləri maksimum 3 həftə 
çəkəcək. C-37-nin tədqiq 

etdiyimiz struktur üzrə yaxşı 
təsvir verəcəyi gözlənilir".
A.Kattaneo daha sonra 
şirkətin C-40 quyusunun 
dərinləşdirilməsi üzrə işləri 
davam etdirəcəyini bildirərək 
əlavə edib ki, iki quyunun 
dərinləşdirilməsinin nəticələri 
tamamilə yeni quyunun 
harada qazılması barədə qərar 
qəbul etməyə imkan verəcək: 
"Birinci quyudan sonra ikinci, 
üçüncü və dördüncü quyuları 
qazacağıq".

Yanvar-fevral aylarında səna-
yenin elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülmə-
si və təchizatı sektorunda 368,8 
milyon manatlıq məhsul istehsal 
olunub və xidmətlər göstərilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, əvvəlki ilin eyni 

ayları ilə müqayisədə elektrik 
enerjisi, qaz və buxar istehsa-
lı, bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda 2,3 faiz artım mü-
şahidə edilib. Sənaye məhsulu-
nun 4,9 faizi məhz bu sektorda 
istehsal olunub.
İki ayda su təchizatı, tullan-

tıların təmizlənməsi və ema-
lı sektorunda istehsal edilmiş 
məhsulların həcmi isə 12,1 faiz 
artaraq 49,4 milyon manat olub. 
Sənaye məhsulunun 0,7 faizi hə-
min sektorda istehsal edilib.
Fevralda əvvəlki ayla müqa-
yisədə elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı, eləcə də su təchiza-
tı, tullantıların təmizlənməsi və 
emalı sahələri üzrə sənaye məh-
sullarının istehsalçı qiymətlərin-
də dəyişiklik baş verməyib.
Martın 1-nə müəssisə və təşki-
latlarda muzdla çalışan işçilə-
rin 1,8 faizi elektrik enerjisi, qaz 
və buxar istehsalı, bölüşdürül-
məsi və təchizatı sahələrində, 
1,9 faizi isə su təchizatı, tullan-
tıların təmizlənməsi və emalı 
sektorunda işləyib.

Bu ilin ilk 2 ayında Azərbay-
canda 19 min ton propilen (on-
dan əmtəəlik 18,9 min ton), 22,2 
min ton polietilen, 23,6 min ton 
etilen, 57 min ton metanol (me-
til spirti) istehsal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən verilən məlumata görə, 
yanvar-fevral aylarında kimya 
sənayesində məhsul buraxılışı 

ötən ilin eyni ayları ilə müqa-
yisədə 33,2 faiz artıb. Martın 
1-nə 1,7 min ton propilen, 3,1 
min ton polietilen və 21,2 min 
ton metanol hazır məhsul ehti-
yatı kimi qalıb.
Dövr ərzində əsas kimya məh-
sullarından etilen istehsalı 15,4 
faiz, polietilen istehsalı 11,3 faiz, 
propilen istehsalı 71,6 faiz artıb.

Avropa Yenidənqurma və İnki-
şaf Bankı (AYİB) bərpa olunan 
enerji istehsalçıları üçün rəqa-
bətqabiliyyətli (hərrac) sxemin 
hazırlanmasında və həyata 
keçirilməsində Azərbaycan 
Energetika Nazirliyinə dəstək 
məqsədilə məsləhətçi cəlb 
etməyi planlaşdırır.
Trend bu barədə AYİB-ə istina-
dən məlumat verir.
Bu planların reallaşdırılmasına 
2019-cu ilin mayında başlamaq 
nəzərdə tutulur.
Hərracların Avropa Yeni-

dənqurma və İnkişaf Bankının 
texniki əməkdaşlıq fondları 
tərəfindən maliyyələşdirilməsi 
planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Avropa Yeni-
dənqurma və İnkişaf Bakı 
Azərbaycanla 1992-ci ildən 
əməkdaşlıq edir. Bankın iri 
kreditlər ayırdığı layihələr 
sırasında Transanadolu boru 
kəmərinin tikintisinin maliy-
yələşdirilməsi (500 milyon 
dollar) və “Şahdəniz 2”-nin 
işlənməsi (1 milyard dollar) də 
var.

Özəl təhsil müəssisəsi əldə et-
diyi mənfəəti yenidən təhsilin 
inkişafına yönəltməklə müasir 
təhsil binası inşa etdiyi halda, 
həmin təhsil müəssisəsinə ver-
gi güzəşti nəzərdə tutulurmu?
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
AZƏRTAC-ın sualına cavab 
olaraq bildirilib ki, Vergi Mə-
cəlləsinin cari ilin yanvarından 
qüvvəyə minmiş müddəalarına 
əsasən, təhsil müəssisələrinin, o 

cümlədən sağlamlıq imkanları 
məhdud şəxslərin təhsil alması 
üçün yaradılmış xüsusi təhsil 
müəssisələrinin mənfəəti ver-
gidən azaddır (mənfəətin divi-
dendlərin ödənilməsinə yönəl-
dilən hissəsi istisna olmaqla).
Həmçinin, Vergi Məcəlləsinin 
106.1.7 maddəsinə görə, özəl 
təhsil müəssisəsi əldə etdiyi 
mənfəəti təhsilin inkişafına 
xərclədiyindən, bu mənfəət 
vergidən azaddır.
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
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Muğan düzündə Biləsuvar ra-
yonunun özünəməxsus yeri və 
rolu var. Yüz min nəfərə yaxın 
əhalinin yaşadığı rayonun sosi-
al tərəqqisi, iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində özünü göstərən artım 
dinamikası, möhtəşəm abadlıq, 
quruculuq işləri göz qabağında-
dır. İndi bu diyarda yaşayan hər 
kəs öz doğma yurd-yuvası ilə qü-
rur duyur, fərəh hissi keçirir. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişaf 
ilə bağlı Dövlət Proqramlarının 
icrası nəticəsində Biləsuvarda 
bir sıra iri infrastruktur layihələ-
ri yerinə yetirilib. Burada Olim-
piya İdman Kompleksi, Gənclər 
evi, Bayraq Muzeyi, əlil və şəhid 
ailələri üçün ümumilikdə 64 mən-
zilli 4 yaşayış binası inşa edilib. 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Ta-
rix-Diyarşünaslıq Muzeyi əsaslı 
təmir olunub, 30 ümumtəhsil 
müəssisəsi istifadəyə verilib, 
Biləsuvar şəhərinin içməli su sis-
temi yenidən qurulub, iri emal 
və istehsal müəssisələri yaradı-
lır, keyfiyyətcə yeni sahibkarlıq 
subyektləri zümrəsi formalaşıb, 
25 mindən çox yeni iş yerləri açı-
lıb, genişmiqyaslı abadlıq-quru-
culuq işləri görülüb...

2018-ci ildə rayon sosial-iqtisadi 
layihələrdə əlamətdar hadisələr-
lə tarixə düşüb. İlin ən yadda 
qalan hadisəsi sentyabr ayının 
18-də cənab prezidentin Biləsu-
var rayonuna səfəri olub. Həmin 
gün dövlət başçısı rayonda bir 
sıra sosial və yol infrastruktur 
layihələrinin açılışını həyata ke-
çirib, rayonda görülməsi zəruri 
olan işlər barədə tapşırıq və töv-
siyələrini verib. 81 km uzunlu-
ğunda Ələt-Astara-İran sərhəd-
di magistral avtomobil yolunun 
tikintisi və yenidənqurulması 
davam etdirilir. Bu yolun tam 
istifadəyə verilməsi nəticəsində 
bölgənin həyatında köklü dəyi-
şikliklər baş verəcək. Həmçinin, 
cənab prezidentin xeyir-duası ilə 
20 min əhalinin rahat gəliş-gedi-
şini təmin edəcək 15,5 km uzun-
luğunda 4 yaşayış məntəqəsini 
birləşdirən yolun istifadəyə ve-
rilməsi rayon üçün ən əlamətdar 
hadisələrdəndir. Cənab prezi-
dent Biləsuvarda olarkən ictima-
iyyət nümayəndələri ilə görüşü 
zamanı demişdir: “Bu, mənim 
prezident kimi Biləsuvar rayo-
nuna altıncı səfərimdir. Əvvəlki 
səfərlər zamanı biz bir çox sosial 

infrastruktur obyektlərinin açı-
lışında görüşmüşük. Biləsuvar-
da sosial-iqtisadi inkişaf uğurla 
gedir, rayonun infrastruktur la-
yihələri icra edilir, qazlaşdırma-
nın səviyyəsi 90 faizə yaxındır. 
Göstəriş vermişəm ki, gələn il 
Biləsuvarın qazlaşdırılması 100 
faizə çatdırılsın, bu günə qədər 
həll olunmayan layihələr icra edil-
sin. Biləsuvar rayonunda kənd 
təsərrüfatı, o cümlədən pambıqçı-
lıq və digər sahələr uğurla inkişaf 
edir, pambıqçılığa gəldikdə, deyə 
bilərəm ki, son üç il ərzində əkin 
sahələri üç-dörd dəfə artırılıb. 
Məndə olan məlumata görə, bu il 
12 min hektarda pambıq əkini təş-
kil edilibdir, üç il bundan əvvəl isə 
cəmi 3 min hektarda. Çünki pam-
bıqçılıq Biləsuvar üçün ənənəvi 
kənd təsərrüfatı sahəsidir, əmək-
tutumlu sahədir, məşğulluğu ar-
tırır, insanların rifah halını yaxşı-
laşdırır. Kənd təsərrüfatının digər 
sahələri də böyük önəm daşıyır!
Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 
Ələt-Astara magistral avtomobil 
yolu regionun, necə deyərlər, şah 
damarıdır. Bu yol cənub zonasının 
iqtisadi həyatına, xüsusilə turiz-
min inkişafına böyük təkan verə-
cək, həm də burada yetişdirilən 
məhsulların tez və rahat şəkildə 
mərkəzi şəhərlərə çatdırılması im-
kanlarını birə-beş artıracaq. 
Biləsuvarda aqrar sahələrin 
dayanıqlı inkişafına yaradılan 
hərtərəfli şərait və bu xüsusda 
mühüm dövlət tədbirlərinin gö-
rülməsi öz müsbət təsirini ve-
rib, rayon üçün prioritet sayılan 
pambıqçılığın sürətli inkişafını 
təmin edib. Təsərrüfatçılar 2018-
ci ildə sahələrdən yüksək məh-
suldarlıq əldə etmək üçün böyük 
əzmkarlıq nümayiş etdirmiş, 
xalq qüvvələrini səfərbər etmiş-
lər. Ötən il rayon üzrə 22700 ton 

xam pambıq istehsal edilərək, tə-
darük məntəqələrinə təhvil veril-
mişdir. Məhsulun becərilməsi və 
tədarükü zamanı 16 min nəfərin 
məşğulluğu təmin olunmuş, əha-
li 15 milyon manata yaxın gəlir 
əldə etmişdir. Biləsuvarda aqrar 
parkların yaradılması istiqamə-
tində tədbirlər də uğurlu həya-
ta keçirilir. Rayonda yaradılmış 
“Yaşıl ada” aqroparkında kçən il 
519,5 hektar sahədə pərakəndə, 
5 hektar sahədə qarğıdalı və 70 
hektar sahədə şəkər çuğunduru 
əkilmiş, sahələrdən bol məhsul 
toplanmışdır.
Həmin aqroparkda xeyli buğda 
və arpa əkilib. Hazırda rayon-
da fəaliyyət göstərən digər iki 
aqroparkda sahələrin əkinə ha-
zırlığı ilə bağlı aqrotexniki və 
meliorativ tədbirlərin görülmə-
si, maddi-texniki bazanın möh-
kəmləndirilməsi istiqamətində 
zəruri tədbirlər davam etdirilir. 
Rayonda istehsal olunan təmiz 
və keyfiyyətli məhsul Türkiyəyə 
və digər ölkələrə ixrac edilir. 
Biləsuvardan, həmçinin Rusiya-
ya, ərəb ölkələrinə nar, uzaq Ya-
poniyaya bal ixrac olunur. 
Gələcəyin inkişafına dair Dövlət 
proqramına uyğun olaraq Biləsu-
varda bu sahə üzrə müəyyən təd-
birlər görülür, heyvandarlıqda 
irəliləyiş meyilləri davam edir. 
2018-ci ildə rayonda abadlıq-qu-
ruculuq işlərində səngimə, ge-
riləmə baş verməyib, nəzərdə tu-
tulan bütün vəzifələr uğurla icra 
edilib.
Xırmandalı kəndində 40 yerlik 
uşaq bağçasının, Muğan kəndin-
də 80 yerlik modul tipli ümumi 
məktəb binasının tikintisi başa 
çatdırılıb, şəhərin Ü.Hacıbəyov 
küçəsində dördmərtəbəli yaşayış 
binasının dam örtüyü dəyişdiri-
lib. Əsgərabad bələdiyyəsi tərə-

findən ayrılmış 4 hektar torpaq 
sahəsində gücü 4000 ton olan 
pambıq tədarükü məntəqəsi ti-
kilib, pambıq emalı müəssisəsi-
nin tikintisi üçün əlavə 5 hektar 
torpaq sahəsi ayrılıb. Son illər 
Biləsuvarda məktəb binasının 
tikintisi də diqqət mərkəzində 
saxlanılır. Ötən il 7 məktəb bina-
sı yüksək səviyyədə əsaslı təmir 
edilib. Cənab prezidentin Bilə-
suvara son səfəri zamanı imza-
ladığı sərəncama uyğun olaraq 
Biləsuvar şəhərində 1171 şagird 
yerlik modul tipli məktəbin ti-
kintisi nəzərdə tutulur. Əhaliyə 
göstərilən səhiyyə xidmətinin sə-
viyyəsi isə ilbəil yaxşılaşır. Dövlət 
başçısının sərəncamlarına uyğun 
olaraq 134 çarpayılıq Mərkəzi Ra-
yon Xəstəxanasının əsaslı təmiri 
tamamlanıb. Bu tibb ocağı müa-
sir standartlara cavab verən ava-
danlıqlarla təchiz edilib. Bütün 
görülən tədbirlərə baxmayaraq, 
rayonda həm təhsil, həm də sə-
hiyyə sahəsində problemlər var 
və onların aradan qaldırılması 
sahəsində konkret proqramlar 
üzrə işlər davam etdirilir.
Rayonda əhalinin asudə vaxtının 
səmərəli təşkilində mədəni-maa-
rif müəssisələrinin üzərinə mü-
hüm vəzifələr düşür. 
Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
tabeliyində olan mədəniyyət ev-
ləri, klub və kitabxanalar əhaliyə 
dolğun xidmət göstərməyə çalı-
şırlar. Tarix-Diyarşünaslıq Mu-
zeyində mövcud eksponatların 
sayı artırılıb. 
Muzeydə təşkil olunmuş tədbir-
lərdə rayon ziyalıları, məktəblər 
yaxından iştirak edirlər. Dövlət 
Rəsm Qalereyasının il ərzində 
təşkil etdiyi rəsm sərgiləri, res-
publikamızın görkəmli rəssam-
larının rayonda ustad dərsləri 
keçməsi görülmüş müsbət işlər 

sırasındadır. Gənclər evinin və 
Bayraq Muzeyinin istifadəyə ve-
rilməsi regionun mədəni həyətin-
də canlanma yaradıb, gənclərin 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə-
sində mühüm rol oynayıb. 
Rayon İcra Hakimiyyəti və yeni 
yaradılmış Mənəvi Dəyərlərin 
Təbliği Fondunun birgə təşəb-
büsü və təşkilatçılığı əsasında 
icra olunan “Şəhidlik milli dəyər 
kimi” layihəsi keçən ilin uğurlu 
işlərindən sayıla bilər. Mənəvi 
inkişafa həsr edilmiş konfrans və 
seminarların keçirilməsi də ra-
yonun mədəni həyatında yadda 
qalan hadisələrdəndir. Vətəndaş 
müraciətlərinə həssaslıqla ya-
naşılması, sahibkarlıq subyekt-
lərindən gələn təklif və təşəb-
büslərin dəstəklənməsi rayonda 
münbit mənəvi-psixoloji şəraitin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 
Təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə 
düşərdi ki, keçən il ərzində yer-
lərdə 50-dək səyyar qəbul keçiri-
lib, sakinləri narahat edən prob-
lemlər dinlənilib, çevik qərarlar 
qəbul edilib. Xüsusilə, mövsüm 
zamanı kənd təsərrüfatında baş 
verə biləcək problemlərin ope-
rativ şəkildə aradan qaldırılma-
sında belə görüş və təmasların 
müstəsna əhəmiyyəti vardır. 
Yazın gəlişi doğma yurd yerlə-
rinə bir təravət və gözəllik gəti-
rib. Dağlar, dərələr, düzənliklər 
yaşıl don geyinib, çəmənlərin 
xoş rahiyəsi insanı bihuş edir. 
Təsərrüfatlarda əkin-səpin işlə-
rinə hazırlıq gedir. Kənd əmək-
çilərinin qayğıları bire-beş artıb. 
Dan yeri söküləndən toran qo-
vuşanacan hər kəs iş başında-
dır. Biləsuvarın əvvəlki şöhrəti 
özünə qayıdır. 

Zülfü İLYASOV, 
bölgə müxbiri

Martın 18-də "Altun Saray" İstirahət 
Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun yaranmasının 10-cu ildönümü 
və Novruz bayramı münasibətilə təntənə-
li mərasim keçirilib. Tədbir çərçivəsində, 
həmçinin Fondun yubileyi və Novruz 
bayramı münasibətilə elan edilmiş fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqəsində birinci 
yerə layiq görülmüş media nümayəndələ-
rinə mükafatlar təqdim edilib.
Sonra Fondun 10 illik fəaliyyətindən bəhs 
edən sənədli film nümayiş olunub. Film-
də qeyd olunub ki, Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli 
sərəncamı ilə «Azərbaycan Respublika-
sında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyası» 
bu problemlərin həlli yolunda tamamilə 
yeni imkanlar açıb. Konsepsiyanın təs-
diqlənməsi, ilk növbədə, kütləvi informa-
siya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinin, 
jurnalistlərin peşəkarlığının və sosial rifah 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, yaradıcı əmə-
yinin stimullaşdırılması, dövlət orqanları 
ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında 
səmərəli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 
məqsədindən irəli gəlib. Belə bir dövlət 
qurumunun yaradılması ölkə başçısının 
kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı-
na və jurnalistlərin sosial problemlərinin 
həllinə böyük həssaslıqla yanaşdığını bir 
daha təsdiqləyib. Fondun yaradılması ilə 
KİV-ə dövlət dəstəyi daha dolğun, sistem-
li və ardıcıl xarakter alıb, ölkə jurnalist-
lərinin bütün sahələrdə dinamik inkişaf 
edən, müasirləşən Azərbaycan Respubli-

kasının nailiyyətlərindən daha səmərəli 
şəkildə bəhrələnməsi üçün imkanlar açı-
lıb.
Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli 
qonaqları səmimi salamlayaraq Novruz 
bayramı münasibətilə təbrik edib. İcraçı 
direktor bildirib ki, "Azərbaycan Respubli-
kasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyası"nı 
və Nizamnaməsini əsas tutan Fondun 10 
illik fəaliyyətində KİV-ə maliyyə yardı-
mının göstərilməsi, fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqələrinin təşkili, mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, eləcə də digər 
dövlət qurumları ilə media arasında qar-
şılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 
və tətbiqi daim mühüm istiqamətlər olub. 
Bundan əlavə, dövlətimizin başçısının 
KİV əməkdaşlarının mənzil-məişət şərai-
tinin yaxşılaşdırılması məqsədilə imzala-
dığı sərəncamlardan irəli gələn vəzifələ-
rin yüksək keyfiyyətlə və vaxtında icrası 
Fondun fəaliyyətində xüsusi yer tutub.
Vüqar Səfərli bildirib ki, Fond ildə üç dəfə 
- Novruz bayramı, Milli Mətbuat Günü və 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il münasibətilə müsabiqələr 
keçirir: 
"Budəfəki müsabiqədə 54 KİV-dən 145 
jurnalist iştirak edib. Onlardan 109-u mü-
kafatlara layiq görülüb".
İcraçı direktor Azərbaycan mətbuatına 
göstərilən diqqət və qayğıya görə Azər-
baycan Prezidenti cənab İlham Əliyevə 
KİV nümayəndələri adından minnətdarlı-
ğını bildirib, eyni zamanda, dövlətimizin 
başçısını və birinci xanım Mehriban Əli-

yevanı qarşıdan gələn Novruz bayramı 
münasibətilə təbrik edib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənov tədbirdə çıxış edərək Fon-
dun milli mətbuatımızın həyatında əhə-
miyyətli rol oynadığını bildirib. Əli Həsə-
nov qeyd edib ki, Fond ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyul-
muş müstəqil media siyasətinin həyata 
keçirilməsində önəmli xidmətlər göstərib: 
"Bu Fondun yaradılması təşəbbüsü Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. 
On il əvvəl dövlətimizin başçısı Fondun 
yaradılması ilə bağlı Sərəncam imzaladı. 
Ondan bir il əvvəl isə Kütləvi İnformasi-
ya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Konsepsiyası qəbul olundu. Həm Kon-
sepsiyanın qəbul olunması, eləcə də Fon-
dun təsis edilməsi Azərbaycanda dövlətin 
mediaya qayğısını və dəstəyini sistemli 
halda həyata keçirən vahid mexanizmin 
yaradılmasını ehtiva edirdi".
Əli Həsənov bildirib ki, on ildir Azərbay-
can dövlətinin KİV-lərin maddi-texniki 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, jur-
nalistlərin sosial problemlərinin həllinə 
göstərdiyi dəstək şəffaf şəkildə həyata 
keçirilir. Ötən on ildə kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafı, jurnalistlərin sosial 
təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı nə 
iş görülübsə, kollegial şəkildə, KİVDF-nin 
Müşahidə Şurasının bilavasitə nəzarəti 
ilə həyata keçirilib. İstər mənzillərin pay-
lanması, istər fərdi yazı müsabiqələrinin 
keçirilməsi və qaliblərin elan olunması, 
istərsə də kütləvi informasiya vasitələrinə 
tirajına və onların potensialına uyğun il-

lik yardımların göstərilməsi tam şəffaf və 
ədalətli sistem üzrə həyata keçirilib.
Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri, 
Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov 
çıxış edərək jurnalist peşəsinin şərəfli 
peşə olduğunu bildirib. 
O, ulu öndər Heydər Əliyevin hələ keç-
miş Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın 
və onun mediasının inkişafı üçün gördü-
yü işlərdən danışıb
Nazir Əbülfəs Qarayev isə bu gün ölkə-
mizdə medianın uğurla inkişaf etdiyini 
bildirib. O qeyd edib ki, bu gün Azərbay-
can mediası ölkəmizin əldə etdiyi uğurla-
rı beynəlxalq aləmə çatdırmaq kimi şərəfli 
vəzifəni layiqincə yerinə yetirir.
Tədbirdə mədəniyyət naziri Əbülfəs Qa-
rayev, Əmək və Əhalinin Sosial Müda-

fiəsi Nazirliyi, "Azərişıq” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti, "Azərsu” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov, 
Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Süleyman Mikayılov, Nizami Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov, 
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Asif Əsgərov, Nərimanov Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev, 
Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral, Azər-
baycan Televiziya və Radio Verilişləri Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti, eləcə də Şimali 
Kirp Türk Cümhuriyyətinin sabiq rəhbəri 
Zəki Qazioğlu və "Altun Saray" İstirahət 
Mərkəzi Fondun Fəxri diplomuna layiq 
görülüblər.
Tədbir maraqlı bədii hissə ilə davam edib.



4 28 mart - 3 aprel 2019-cu il

manatla 

A K T İ V L Ə R İlin
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ 

AKTİVLƏR 
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 877 909,29 871 828,52
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla

bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 
Daşınmaz əmlaka nvestisiyalar 
Qeyri-maddi aktivlər 670 144,08 658 087,16
Təxirə salınmış vergi aktivləri 
Uzunmüddətli debitor borcları 
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 13 638 487,74 9 409 278,45
dövlət qiymətli kağızları 11 138 487,74 6 909 278,45
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 2 500 000,00 2 500 000,00
sair maliyyə aktivləri 
İştrak payı metodu ilə uçota 

alınmış investisiyalar 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 

hesablaşmalar 
Sair aktivlər 4 142 414,35 4 143 122,35

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 19 328 955,46 15 082 316,48
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 

Ehtiyatlar 
Debitor borcları: 3 000 122,02 2 356 379,19

birbaşa sığorta üzrə 1 783 398,43 1 074 531,28
təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə: 

0,00 0,00

- təkrarsığortaçı üzrə 0,00
- təkrarsığortalı üzrə  0,00
asılı təşkilatlar üzrə 0,00
büdcə üzrə  683 274,11 624 502,76
iddia tələbləri üzrə  0,00
işçi heyəti üzrə  17 800,00 11 312,08
sığortalılara verilən borclar üzrə 10 200,60 0,00
sair debitorlar 505 448,88 646 033,07
Pul vəsaitləri  və onların 

ekvivalentləri: 
15 706 152,22 9 402 217,57

kassa  15 013,95 1 346,33
hesablaşma hesabı  1 305 321,02 378 302,64
valyuta hesabı  634 450,71 279 189,94
depozit hesablar  13 751 216,47 8 743 378,66
sair pul vəsaitləri  150,07 0,00
Qısamüddətli maliyyə 

aktivləri: 
0,00 10 216 210,75

dövlət qiymətli kağızları 10 216 210,75
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 
sair maliyyə aktivləri 
Sığorta ehtiyatlarında 

təkrarsığortaçıların payı: 
812 402,57 662 966,35

həyat sığortası sahəsi üzrə 812 402,57 662 966,35
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 
Sair qısamüddətli aktivlər: 90 133,15 1 980,60

gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

12 662,61

verilmiş  avanslar 77 470,54 0,00
təhtəl hesablar 1 980,60
Sair aktivlər 7 123,84 1 071,60

Cəmi qısamüddətli aktivlər 19 615 933,80 22 640 826,06
CƏMİ AKTİVLƏR 38 944 889,26 37 723 142,54

  
K A P İ TA L  VƏ

Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I . KAPİTAL 
Ödənilmiş nominal 

(nizamnamə) kapitalı  
12 870 000,00 12 870 000,00

Emissiya gəliri 
Geri alınmış kapital (səhmlər) 
Kapital ehtiyatları: 

yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 
digər kapital ehtiyatları 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) 
6 137 170,69 7 825 761,78

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 288 777,18 1 688 591,09
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər 
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

4 848 393,51 6 137 170,69

Elan edilmiş dividendlər 
Cəmi kapital 19 007 170,69 20 695 761,78

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

Sığorta ehtiyatları: 18 871 599,71 12 937 622,91
Həyat sığortası sahəsi üzrə: 18 871 599,71 12 937 622,91
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  
Uzunmüddətli faiz xərcləri 

yaradan öhdəliklər 
Uzunmüddətli 

qiymətləndirilmiş öhdəliklər 
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 
Kreditor borcları: 0,00 0,00

əməyin ödənilməsi üzrə  
büdcə üzrə 
sosial sığorta və təminat üzrə  
digər məcburi ödənişlər üzrə  
asılı təşkilatlar üzrə 
sair kreditorlar 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 
alınmış avanslar 
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 

öhdəliklər: 
0,00 33 000,00

təkrarsığortaçı üzrə 33 000,00
təkrarsığortalı üzrə  
Təsisçi və ya səhmdarlarla 

hesablaşmalar 
Sair öhdəliklər 
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 18 871 599,71 12 970 622,91
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 
Qısamüddətli qiymətləndiril-

miş öhdəliklər 
Vergi və sair məcburi 

ödənişlər üzrə öhdəliklər 
Kreditor borcları: 1 025 721,97 3 197 194,15

əməyin ödənilməsi üzrə  913,76 0,00
büdcə üzrə 0,00
sosial sığorta və təminat üzrə  0,00
digər məcburi ödənişlər üzrə  110 633,81 70 656,03
asılı təşkilatlar üzrə 0,00
sair kreditorlar 914 174,40 3 126 538,12
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 
alınmış avanslar 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 

Sair öhdəliklər 40 396,89 859 563,70
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1 066 118,86 4 056 757,85

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 19 937 718,57 17 027 380,76
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 38 944 889,26 37 723 142,54

manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 15 894 548,93
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 15 894 548,93
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

0,00

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

0,00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

5 784 540,58

İnvestisiya gəlirləri üzrə  1 521 750,79
Subroqasiya gəlirləri 
Sair gəlirlər  30 767,88

CƏMİ  GƏLİRLƏR 23 231 608,18
Xərclər 

Əsas əməliyyat xərcləri: 15 501 320,66
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 12 349 160,95
qaytarılan sığorta haqları üzrə 1 369 159,71
tənzimləmə xərcləri 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 1 783 000,00
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 
üzrə 
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  
İşlərin aparılması xərcləri  5 652 310,35
Sair xərclər  5 834,47

CƏMİ  XƏRCLƏR 21 159 465,48
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 2 072 142,70
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 2 072 142,70
Mənfəət vergisi 383 551,61
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1688591,09

 
     BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR   

     manatla  

 Göstəricilərin adları   Hesablan-
mışdır   

 Faktiki 
ödənilmişdir  

 Mənfəətdən  vergi   383551,61 400000,00 
 Əlavə dəyər vergisi      
 Gəlir vergisi   183823,92   
 Əmlak vergisi   7825,17   
 Torpaq vergisi       
 Aksizlər       
 Ödəmə mənbəyində vergi (4%)      
 Sair vergilər  299301,63 3839,72 
 Sosial sığorta və təminat  342157,98 331878,81 
 Məcburi ödənişlər (0,3%)  84094,97 35880,14 
 İqtisadi sanksiyalar      
 

Yanvar ayında Türkiyə Azər-
baycandan 808 milyon kubmetr 
təbii qaz idxal edib.
Bu barədə Türkiyənin Enerji 
Bazarını Tənzimləmə Təşkilatı 
(EPDK) məlumat yayıb. Bildi-
rilir ki, yanvarda Türkiyənin 
Azərbaycandan idxal etdiyi qa-
zın həcmi əvvəlki ilin eyni ayı 
ilə müqayisədə 214 milyon kub-

metr artıb. Azərbaycan yanvar-
da Türkiyənin ən çox qaz idxal 
etdiyi ölkələr sırasında Rusiya 
(1,83 milyard kubmetr) və İran-
dan (824 milyon kubmetr) son-
ra üçüncü olub.
Ötən ilin dekabrında isə Tür-
kiyə Azərbaycandan 794,5 mil-
yon kubmetr təbii qaz idxal et-
mişdi.

Bu ilin yanvar-fevral aylarında 
Azərbaycan ilə Belarus arasın-

da idxal-ixrac əməliyyatlarının 
həcmi 60 milyon ABŞ dollarına 

çatıb. Bu barədə Belarus Dövlət 
Statistika Komitəsindən məlu-
mat verilib. 
Bildirilir ki, yanvar-fevralda 
Belarusdan ölkəmizə idxa-
lın dəyəri 55,9 milyon dollar, 
Azərbaycandan bu ölkəyə ixra-
cın həcmi isə 3,3 milyon dollar 
olub.
Qeyd edək ki, ötən il Azər-
baycan ilə Belarus arasında 
idxal-ixrac əməliyyatlarının 
həcmi 204 milyon ABŞ dolları-
na yaxın olub ki, bu da 2017-ci 
ilin analoji göstəricisindən təx-
minən 56 milyon dollar çoxdur.

"Azərbaycan Avropanın bir sıra 
ölkələrinə, o cümlədən Por-
tuqaliyaya tekstil malları ixrac 
edəcək”.
Bunu açıqlamasında Azərbay-
can Tekstil İstehsalçıları və 
İxracatçıları Assosiasiyasının 
İdarə Heyətinin sədri Mehri-
ban Axundova bildirib.
"Portuqaliyaya 60-100 ton 
həcmində 100% pambıq iplik 
göndərilməsi nəzərdə tutulub. 
Bu ölkə ilə 1 illik müqavilə im-
zalanıb və hər ayın əvvəlində 
satış qiymətləri razılaşdırıla-

caq. Bundan başqa, digər Avo-
pa ölkələri - Böyük Britaniya, 
Polşa və Estoniya ilə ixraca dair 
danışıqlar planlaşdırılır. Esto-
niyaya ixrac baş tutsa, buradan 

Azərbaycana məxsus tekstil 
malları Şimali Avropa ölkələ-
rinə ixrac oluna bilər”, - deyə o 
qeyd edib. 
Sədrin sözlərinə görə, Azərbay-
can hazırda Rusiya, Ukrayna, 
Belarus, Türkiyə və İrana teks-
til malları ixrac edir: "Məsələn, 
Rusiyaya ixrac 2016-cı ildən 
başlayıb. Ötən il bu ölkəyə 
ixracın dəyəri 5 mln. ABŞ 
dollarından çox olub. Rusiyaya 
ixracda hər il, təxminən, 20% 
artım baş verir. Bu il də bu 
qədər artım gözləyirik".

Yanvar-fevral aylarında ictimai 
iaşə dövriyyəsi 2018-ci ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə real 
ifadədə 3,5 faiz artaraq 202,3 
milyon manat olub. Dövlət Sta-
tistika Komitəsindən bildirilib 
ki, özəl sektorda ictimai iaşə döv-
riyyəsinin 41,2 faizi hüquqi şəxs 

statuslu müəssisələrin, 58,8 faizi 
isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliy-
yəti ilə məşğul olan fərdi sahib-
karların payına düşür. Hüquqi 
şəxs statuslu müəssisələrdə döv-
riyyə 2018-ci ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 4,1 faiz artaraq 80,9 
milyon manat olub.

Cari ilin yanvar-fevral 
aylarında əsas kapitala 
yönəldilmiş ümumi və-
saitin 1,5 faizi informa-
siya və rabitə sahəsinə 

sərf olunub. Bu barədə  
Dövlət Statistika Ko-
mitəsindən məlumat 
verilib. Bildirilib ki, bu 
müddətdə əsas kapitala 

yönəldilmiş ümu-
mi vəsaitin 0,3 faizi 
inzibati və yardımçı 
xidmətlərin göstəril-
məsinə sərf edilib.

Cari ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan ilə Mol-
dova arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 710 min 
dollara yaxın olub.
Bu barədə Moldova Respublikasının Milli Statistika 
Bürosundan məlumat verilib.
Bildirilir ki, hesabat dövründə Azərbaycanın Moldo-
vadan idxal etdiyi məhsulun dəyəri 643,5 min dollar 
olub. Azərbaycandan Moldovaya isə 65,6 min dollar-
lıq məhsul ixrac edilib.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Azərbaycan ilə Moldova 
arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 7 milyon dollara 
yaxın olub.



528 mart - 3 aprel  2019-cu il

manatla

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

A1 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 23875.97 73907.79
A2 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 

məsrəflərin kapitallaşdırılması
A3 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
A4 Qeyri-maddi aktivlər 11691.7 10522.53
A5 Təxirə salınmış vergi aktivləri
A6 Uzunmüddətli debitor borcları
A7 Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0 0
A8 dövlət qiymətli kağızları
A9 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

A10 sair maliyyə aktivləri
A11 İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 

investisiyalar
A12 Təsisçi və ya səhmdarlarla 

hesablaşmalar
A13 Sair aktivlər
B1 Cəmi uzunmüddətli aktivlər 35567.67 84430.32

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

C1 Ehtiyatlar
C2 Debitor borcları: 1842558.8 814057.81
C3 birbaşa sığorta üzrə 1842558.8 711447.82
C4 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 0
C5 - təkrarsığortaçı üzrə
C6 - təkrarsığortalı üzrə 
C7 asılı təşkilatlar üzrə
C8 büdcə üzrə 101665.12
C9 iddia tələbləri üzrə 

C10 işçi heyəti üzrə 
C11 sığortalılara verilən borclar üzrə
C12 sair debitorlar 944.87
C13 Pul vəsaitləri  və onların 

ekvivalentləri:
2166900.41 1148129.92

C14 kassa 469.53 1389.53
C15 hesablaşma hesabı 258321.81 92255.63
C16 valyuta hesabı 1908109.07 1054484.76
C17 depozit hesablar 
C18 sair pul vəsaitləri 
C19 Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0 0
C20 dövlət qiymətli kağızları
C21 qeyri-dövlət qiymətli kağızları
C22 sair maliyyə aktivləri
C23 Sığorta ehtiyatlarında 

təkrarsığortaçıların payı:
0 0

C24 həyat sığortası sahəsi üzrə
C25 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
C26 Sair qısamüddətli aktivlər: 0 934930.76
C27 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 20532
C28 verilmiş  avanslar 914398.76
C29 təhtəl hesablar
C30 Sair aktivlər
D1 Cəmi qısamüddətli aktivlər 4009459.21 2897118.49
E1 CƏMİ AKTİVLƏR 4045026.88 2981548.81

  
K A P İ TA L  VƏ

Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I . KAPİTAL
F1 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 17001 17000
F2 Emissiya gəliri
F3 Geri alınmış kapital (səhmlər)
F4 Kapital ehtiyatları: 0 0
F5 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
F6 digər kapital ehtiyatları
F7 Bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər)
1955826.18 2051598.38

F8 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1722574.95 1762483.44
F9 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 

bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
F10 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 

mənfəət (ödənilməmiş zərər)
233251.23 289114.94

F11 Elan edilmiş dividendlər
G1 Cəmi kapital 1972827.18 2068598.38

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
H1 Sığorta ehtiyatları: 0 0
H2 Həyat sığortası sahəsi üzrə:
H3 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 
H4 Qarşısıalınma tədbirləri fondu 
H5 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

H6 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

H7 Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
H8 Kreditor borcları: 0 0
H9 əməyin ödənilməsi üzrə 

H10 büdcə üzrə
H11 sosial sığorta və təminat üzrə 
H12 digər məcburi ödənişlər üzrə 
H13 asılı təşkilatlar üzrə
H14 sair kreditorlar
H15 Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0 0
H16 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
H17 alınmış avanslar
H18 Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 

öhdəliklər:
0 0

H19 təkrarsığortaçı üzrə
H20 təkrarsığortalı üzrə 
H21 Təsisçi və ya səhmdarlarla 

hesablaşmalar
H22 Sair öhdəliklər
I1 Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 0 0

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
J1 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0
J2 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
J3 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
J4 Kreditor borcları: 2072199.7 912950.43
J5 əməyin ödənilməsi üzrə 
J6 büdcə üzrə 235002.8 277347.78
J7 sosial sığorta və təminat üzrə 
J8 digər məcburi ödənişlər üzrə 
J9 asılı təşkilatlar üzrə

J10 sair kreditorlar 1837196.9 635602.65
J11 Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0 0
J12 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
J13 alınmış avanslar
J14 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
J15 Sair öhdəliklər
K1 Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2072199.7 912950.43
L1 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2072199.7 912950.43
M1 CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 4045026.88 2981548.81

. 
manatla

Gəlirlər Məbləğ
A1 Əsas əməliyyat gəliri: 0
A2 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
A3 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
A4 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 
A5 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon

muzdlar üzrə
A6 Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 

(müsbət və ya mənfi)
0

A7 İnvestisiya gəlirləri üzrə 
A8 Subroqasiya gəlirləri
A9 Sair gəlirlər 2561904.72
B1 CƏMİ  GƏLİRLƏR 2561904.72

Xərclər
C1 Əsas əməliyyat xərcləri: 0
C2 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə
C3 qaytarılan sığorta haqları üzrə
C4 tənzimləmə xərcləri
C5 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə
C6 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
C7 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
C8 İşlərin aparılması xərcləri 326467.45
C9 Sair xərclər 
D1 CƏMİ  XƏRCLƏR 326467.45
E1 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 2235437.27
E2 Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
E3 Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 2235437.27
E4 Mənfəət vergisi 472953.83
E5 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1762483.44

 

Müstəqil Auditorun Hesabatı

«Kaspian İnterneşnl Broukinq» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbərliyinə
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti55, «AGA» Biznes Mərkəzi.

Rəy
Biz «Kaspian İnterneşnl Broukinq» MMC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə olan mühasibat balansı 
hesabatından, mənfəət və zərər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən
tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli 
prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə
hesabatlarının auditini aparmışıq.
Hesab edirik ki, əlavə edilmiş Şirkətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Maliyyə
Nazirliyinin normativ sənədlərinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik 
normaların tələblərinə uyğun olaraq Şirkətdən asılı deyilik və digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun 
yerinə yetirmişik. Hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
münasibdir.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan 
səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasındakımaliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik 
normaların tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmasına 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 Şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində
olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Şirkətin 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 Şirkətin maliyyə hesabatlarının 
verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz 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.
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.

«ABAK-AZ CROWE LTD» MMС-nin
Direktoru:  Zamin Hüseynov

Auditoru:  Nail Seyfulla

27 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası, Bakı, Salyan şossesi 2, bina 2, mən. 19, 20.

(manatla)

A K T İ V L Ə R 
Hesabat 

dövrünün 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 12 585,62 9 439,22
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 11 301,98 10 171,78
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər 1 256,70 1 425,23

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 25 144,30 21 036,23
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları: 1 312 319,83 288 683,90
birbaşa sığorta üzrə
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 1 296 734,55 247 910,09
- təkrarsığortaçı üzrə 4 734,57 4 734,57
- təkrarsığortalı üzrə 1 291 999,98 243 175,52
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 12 068,36 21 667,24
iddia tələbləri üzrə 
işçi heyəti üzrə 
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 3 516,92 19 106,57
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 91 252,78 291 976,64

kassa 
hesablaşma hesabı 3 392,72 18 254,02
valyuta hesabı 87 851,90 273 714,46
depozit hesablar 
sair pul vəsaitləri 8,16 8,16
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər: 255,66 259,56
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 129,00 144,00
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar 126,66 115,56
Sair aktivlər

Cəmi qısamüddətli aktivlər 1 403 828,27 580 920,10
CƏMİ AKTİVLƏR 1 428 972,57 601 956,33

 
  

(manatla)
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:
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 241 976,59

CƏMİ  GƏLİRLƏR 241 976,59
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri:
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 240 081,73
Sair xərclər 982,28

CƏMİ  XƏRCLƏR 241 064,01
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 912,58
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən 
hissəsi
Vergitutmadan əvvəlki mənfəət (zərər) 912,58
Mənfəət vergisi 2 234,82
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (1 322,24)

BÜDCƏYƏ VƏ BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 

ödənilmişdir
Mənfəətdən  vergi 2 234,82 11 742,23
Əlavə dəyər vergisi
Gəlir vergisi 13 261,63 13 252,65
Əmlak vergisi 
Torpaq vergisi 
Aksizlər 
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 48 349,94 48 453,59
Sair vergilər 2 079,00 2 079,00
Sosial sığorta və təminat 24 257,76 24 263,12
Məcburi ödənişlər (0,3%) 3 773,48 3 771,24
İqtisadi sanksiyalar
 

 

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat 
dövrünün 

sonuna

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 155 783,00 155 783,00
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

140 595,08 139 272,84

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 11 401,17 (1 322,24)
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

129 193,91 140 595,08

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 296 378,08 295 055,84

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:
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: 1 131 274,10 305 580,10
təkrarsığortaçı üzrə 1 126 539,53 300 845,53
təkrarsığortalı üzrə 4 734,57 4 734,57
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 1 131 274,10 305 580,10
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər
Kreditor borcları: 1 320,39 1 320,39
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 1 320,39 1 320,39
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1 320,39 1 320,39
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1 132 594,49 306 900,49

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1 428 972,57 601 956,33

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Societe de Courtage” Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin iştirakçılarına və rəhbərliyinə

Rəy
Biz “Societe de Courtage” Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan 

sonra “Şirkət”) 31 dekabr 2018-ci il tarixinə olan mühasibat balansından, mənfəət və zərər haqqında 
hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla maliyyə 
hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Şirkətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğunlaşdırılaraq 
hüquqi şəxs olan sığorta brokerlərindən tələb olunan illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydalarına
uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz 

əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir 
edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin tələblərinə uyğun olaraq Şirkətdən asılı 
deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi həmin məcəllənin tələblərinə uyğun 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 Şirkətin rəhbərliyinin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh 
olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Şirkətin rəhbərliyi maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 
tərəfindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğunlaşdırılaraq hüquqi şəxs olan sığorta 
brokerlərindən tələb olunan illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydalarına uyğun olaraq 
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə, habelə Şirkətin rəhbərliyinin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində əhəmiyyətli təhrifin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili 
nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda Şirkətin rəhbərliyi Şirkəti ləğv etmək və ya onun işini dayandırmaq 
niyyətində olmadığı halda, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda Şirkətin 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 Şirkətin maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz təqdim 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 təhriflər mövcud olduqda Beynəlxalq Audit Standartlarına 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 qərarlara təsir etmə ehtimalı 
olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.

Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit 
aparan zaman peşəkar mühakimə yürüdürük və peşəkar şəkkaklıq nümayiş etdiririk.

Biz həmçinin: 
• maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması risklərini 

müəyyən edib qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını planlaşdırıb həyata
keçiririk və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutları əldə edirik.Dələduzluq 
nəticəsində əhəmiyyətli təhrifləri aşkarlamamaq riski səhvlər nəticəsində yaranmış təhriflərin
aşkarlanmaması riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmədən, saxtakarlıqdan, qərəzli 
hərəkətsizlikdən, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarət qaydalarının
kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər;

• daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi olmamaq şərtilə, bu şəraitdə uyğun 
audit prosedurlarını planlaşdırmaq üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürük;

• istifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və Şirkətin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən uçot 
qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndiririk;

• mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin Şirkətin rəhbərliyi tərəfindən istifadə ediməsinin 
uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutları əsasında Şirkətin fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək
imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənliyin mövcud olub-olmadığına dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud 
olması haqqında nəticə çıxardığımız halda hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli
məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyik və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət etmədiyi 
halda rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz hesabat tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına 
əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər Şirkətin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına 
səbəb ola bilər;

• məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və
məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında ədalətli təqdim edilib-
edilmədiyini qiymətləndiririk;

• iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin 
planlaşdırılmış həcmi və müddəti, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız 
zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririrk;

• iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə bəyanat veririk ki, 
müstəqilliyimizə təsir etməsi əsaslandırılmış şəkildə güman edilən bütün əlaqələr və digər məsələlərə,
habelə müvafiq olduqda əlaqəli qorunma tədbirləri haqqında məlumat verməyimizə dair müvafiq etik 
normalara riayət etmişik;

• iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin nəzərinə çatdırılmış 
məsələlərdən maliyyə hesabatları üçün ən əhəmiyyətli olanlarını və bu səbəbdən əsas audit məsələləri 
olanlarını müəyyən edirik. Qanunvericilik və ya qaydalar bu məsələlərin ictimaiyyətə açıqlanmasına 
yol vermədiyi halda, yaxud çox nadir hallarda bu məsələlər haqqında hesabatımızda məlumat 
verilməsinin mənfi təsirinin onun ictimaiyyət üçün faydasından çox olacağı əsaslandırılmış şəkildə
güman edildiyinə görə biz bu məsələlər haqqında hesabatımızda məlumat verməməyi qərara 
almadığımız halda, biz həmin məsələləri öz hesabatımızda təsvir edirik. 

“İmdad Audit” MMC-nin baş direktoru və auditoru İlham Süleyman    
Auditor təşkilatının ünvanı: AZ1111, Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Hüseyn Seyidzadə küçəsi, 2C

Telefonlar:  (+994 12) 569-41-61; (+994 50) 201-66-10   e-mail: i.suleyman@imdadaudit.az

27 mart 2019-cu il

“Dövlət tərəfindən kompensasiya olunması qa-
nunla düzgün deyil. Bura özəl ticarət mərkəzi-
dir. Hər bir dükan sahibi öz dükanını və malla-
rını sığortalatdırmalıdır. Mən kompensasiyaya 
qərar vermirəm. İndi işimiz yanğını söndür-
məkdir.”
Bunu “Diqlas” ticarət mərkəzindəki yanğınla 
bağlı jurnalistlərə açıqlama verən fövqəladə hal-
lar naziri Kəmaləddin Heydərov bildirib.
Qeyd edək ki, dövlət rəsmiləri Bakıda yanğının 
baş verdiyi ərazidə olublar.
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K A P İ TA L  VƏ    
Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı 

5000000 5000000

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

967427,82 451821,49

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 496177,26 54879,68
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər)

471250,56 396941,81

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 5967427,82 5451821,49

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları: 236840,72 1059961,9
Həyat sığortası sahəsi üzrə:
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 236840,72 1059961,90
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 17,8 17,8
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları: 0 0
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0 0
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər:

0 0

təkrarsığortaçı üzrə
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar

520435,11 4932,81

Sair öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 757293,63 1064912,51

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər
Kreditor borcları: 10206,43 4845,64
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 3061,67 3487,75
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə 10,17 1357,89
sair kreditorlar 7134,59 0
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0 0
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 10206,43 4845,64
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 767500,06 1069758,15

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 6734927,88 6521579,64

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 743651,24
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 743651,24
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı 
üzrə 

0

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

0

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

-823121,18

İnvestisiya gəlirləri üzrə 223342,24
Subroqasiya gəlirləri
Sair gəlirlər 491311,7

CƏMİ  GƏLİRLƏR 635184
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 122586,84
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 103542,18
qaytarılan sığorta haqları üzrə 19044,66
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 0
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 453746,63
Sair xərclər 3970,85

CƏMİ  XƏRCLƏR 580304,32
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 54879,68
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən 
hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 54879,68
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 54879,68
           
      BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır  Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  0 0 
Əlavə dəyər vergisi     
Gəlir vergisi  13216,75 12834,87
Əmlak vergisi  
Torpaq vergisi  
Aksizlər  
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 4397,4 3420,2
Sair vergilər 
Sosial sığorta və təminat 29973,7 26799,47
Məcburi ödənişlər (0,3%) 1540,54 574,65
İqtisadi sanksiyalar     

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 17583,58 17018,4
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı
məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0 0
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər 2200 0

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 19783,58 17018,4
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar 5401,88 4043,88
Debitor borcları: 345017,23 392466,19
birbaşa sığorta üzrə 0 30952,37
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 0 0
- təkrarsığortaçı üzrə
- təkrarsığortalı üzrə 0 0
asılı təşkilatlar üzrə 0 0
büdcə üzrə 27607,77 46082,25
iddia tələbləri üzrə 
işçi heyəti üzrə 
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 317409,46 315431,57
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri:

3714432,05 3839630,92

kassa 4780,58 38659,76
hesablaşma hesabı 409,74 212077,85
valyuta hesabı 
depozit hesablar 3709241,73 3588893,31
sair pul vəsaitləri 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 2640791,29 2249955,94
dövlət qiymətli kağızları 11843 2249955,94
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 2628948,29 0
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

0 0

həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 0 0
Sair qısamüddətli aktivlər: 9501,85 18464,31
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 5700 5700
verilmiş  avanslar 3784,15 12761,11
təhtəl hesablar 17,7 3,2
Sair aktivlər

Cəmi qısamüddətli aktivlər 6715144,3 6504561,24
CƏMİ AKTİVLƏR 6734927,88 6521579,64

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Əsas vəsaitlər 760,129.82 790,401.55
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması

6,000.00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 705,199.01 632,297.21
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri:

6,165,345.00 11,180,000.00

dövlət qiymətli kağızları 5,865,345.00 10,880,000.00
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri 300,000.00 300,000.00
İştirak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar

15,000,000.00

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 7,630,673.83 27,608,698.76
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar 0.00 0.00
Debitor borcları: 3,892,674.99 7,998,339.13
birbaşa sığorta üzrə 3,083,425.05 7,032,417.64
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 35,235.57 33,499.62
- təkrarsığortaçı üzrə 22,680.67 24,728.31
- təkrarsığortalı üzrə 12,554.90 8,771.31
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 700,073.94 722,417.08
iddia tələbləri üzrə 
işçi heyəti üzrə 39,750.90 40,118.87
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 34,189.53 169,885.92
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri:

40,770,208.21 22,624,246.11

kassa 9,357.08 9,915.49
hesablaşma hesabı 26,963.39 652,991.98
valyuta hesabı 2,481,529.20 2,400,669.25
depozit hesablar 38,252,250.00 19,560,000.00
sair pul vəsaitləri 108.54 669.39
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:

554,663.27 638,779.20

həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 554,663.27 638,779.20
Sair qısamüddətli aktivlər: 67,016.77 80,915.03
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri

67,016.77 80,915.03

verilmiş  avanslar 0.00 0.00
təhtəl hesablar 0.00 0.00
Sair aktivlər 0.00 0.00

Cəmi qısamüddətli aktivlər 45,284,563.24 31,342,279.47
CƏMİ AKTİVLƏR 52,915,237.07 58,950,978.23

  
K A P İ TA L VƏ

Ö H D Ə L İ K L Ə R
İlin əvvəlinə Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I . KAPİTAL
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı 

44,709,500.00 46,187,500.00

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

1,510,985.51 2,283,402.12

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1,507,364.18 2,250,416.61
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər

-45,544.49

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

49,165.82 32,985.51

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 46,220,485.51 48,470,902.12

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 6,336,651.47 9,301,182.62
Həyat sığortası sahəsi üzrə:
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 6,336,651.47 9,301,182.62
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 60,958.34 100,219.34
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları: 0.00 571,700.93
əməyin ödənilməsi üzrə 0.00 0.00
büdcə üzrə 0.00 571,700.93
sosial sığorta və təminat üzrə 0.00 0.00
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0.00 0.00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər:

233,442.06 444,544.41

təkrarsığortaçı üzrə 233,442.06 444,544.41
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6,631,051.87 10,417,647.30
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları: 24,733.57 23,462.69
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 24,733.57 23,462.69
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 0.00 0.00

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 63,699.69 62,428.81
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6,694,751.56 10,480,076.11

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 52,915,237.07 58,950,978.23

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 14,508,822.44
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 14,490,741.77
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 5,066.26
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 13,014.41
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

0.00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

-2,880,415.22

İnvestisiya gəlirləri üzrə 1,317,458.32
Subroqasiya gəlirləri 92,550.56
Sair gəlirlər 60,084.76

CƏMİ GƏLİRLƏR 13,098,500.86
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 5,223,149.19
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 3,811,030.93

qaytarılan sığorta haqları üzrə 330,113.27
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 846,619.15

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 39,261.00
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 196,124.84
İşlərin aparılması xərcləri 5,003,689.81
Sair xərclər 49,544.33

CƏMİ XƏRCLƏR 10,276,383.33
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 2,822,117.54
Mənfəətin nizamnamə kapitalına
yönəldilən hissəsi

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 2,822,117.54
Mənfəət vergisi 571,700.93
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2,250,416.61

              BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
manatla

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 
ödənilmişdir

Mənfəətdən vergisi 571,700.93   194,696.34   
Əlavə dəyər vergisi 44,529.59   44,529.59   
Gəlir vergisi 
Əmlak vergisi 2,632.09   5,012.79
Torpaq vergisi 
Aksiz vergisi
Ödəmə mənbəyində vergi 620,816.10   386,156.58   
Sair vergilər
Sosial sığorta və təminat 340,823.80   452,915.02   
Məcburi ödənişlər (0,3%) 43,873.16   58,316.54   
İqtisadi sanksiyalar
 

Kapital Bank müştəri 
xidmətinin inkişafı is-
tiqamətində mütəmadi 
olaraq yeni layihələr 
həyata keçirir. Yeni 
konsepsiya əsasında 
təqdim edilən Sabira-
bad və Masallı filial-
ları, müvafiq olaraq 
Sabirabad şəhəri, 
Heydər Əliyev pros-
pekti 33 və Masallı 
şəhəri, Heydər Əliyev 
prospekti 91 ünvanın-
da fəaliyyət göstərir. 
Artıq müştərilər yeni 
filiallarda müasir bank 
xidmətlərindən istifa-
də edə bilərlər.
Kapital Bank-ın yeni 

konsepsiyası əsa-
sında təqdim edilən 
Sabirabad və Masallı 
filialları, müştərilərə 
hesablaşma-kassa 
əməliyyatları, əma-
nətlər, müxtəlif növ 
kreditlər, plastik 
kartlar, pul köçür-
mələri, kommunal, 
rabitə və digər xid-
mətlərin ödənişləri, 
valyuta mü ba di ləsi və 
sair bank xidmətlərini 
təklif edir. Yeni filial 
müştərilərə ən yük-
sək səviyyədə xid mət 
göstərmək üçün bütün 
zəruri şəraitə və im-
kanlara malikdir. 

“Gənclik  və Maarifçilik”  İB   Azəbaycan Respubli-
kası  Prezidenti  yanında  Gənclər Fondunun  2018-
ci  il  qrant müsabiqəsi çərçivəsində  qalib olduğu   
“ÖZ  BİZNESİNİ  QUR”  adlı  layihənin icrası-
na  başlamışdır.   Layihənin  icrası    10.12. 2018-
10.04.2019  tarixli  intervalı  əhatə edir.   Layihənin  
məqsədi  gəncləri  sahibkarlıq  fəaliyyətinə  sövq  
etmək,  onları  bu sahədə  maarifləndirməkdir.   La-
yihə  çərçivəsində  təhsil müəssisələrində  gənclə-
rin  iştirakı  ilə  dəyirmi masalar  keçiriləcəkdir.  
Layihənin əsas  vəzifələri  belə  müəyyən edilmiş-
dir:  gəncləri sahibkarlıq fəaliyyətinə  sövq  etmək,  
bu sahədə beynəlxalq  və yerli təcrübəni öyrənmək 
və   tətbiq etmək; gəncləri  sahibkarlıq  sahəsində 
maarifləndirmək; gənclərin sahibkarlıq sahəsində  
biliklərinin minimum həddini müəyyən etmək, xü-
susi proqram hazırlamaq; "start-up” və sahibkarlıq 
sahəsinə  dair  bilikləri,  vençur kapitalı  haqqın-
da  məlumatları   gənclərə çatdırmaq;  sahibkarlığa  
dair İnternet resursları seçmək və onları  gənclərin 
diqqətinə çatdırmaq;  layihə  çərçivəsində  təşkil 
edilən dəyirmi masa  və  müzakirələrdə  gənclərə  
sahibkarlığa  dair     bilgilər  vermək;   biznes  maa-
riflənmə  və  şəxsi  biznes qurmaq üçün zəruri olan  
anlayış və  metodları gənclərin diqqətinə  çatdır-
maq və s.   Layihənin icra  planına  uyğun olaraq  
ilkin mərhələdə dəyirmi  masaların təşkili üçün  
zəruri  kontentin seçilməsi  məsələləri  həll edilir. 
Növbəti  mərhələdə  icra planına uyğun olaraq də-
yirmi masalar  təşkil ediləcəkdir.   



728 mart - 3 aprel  2019-cu il

manatla

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 2 685 108,00 3 130 791,00
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması

558 290,00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 523 540,00 287 478,00
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 4 158 367,00 4 158 367,00
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri 4 158 367,00 4 158 367,00
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər 58 692,00 400 000,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 7 983 997,00 7 976 636,00
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları: 4 465 894,43 3 943 696,68
birbaşa sığorta üzrə 307 700,00 101 470,00
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 164 156,00 0,00
- təkrarsığortaçı üzrə 164 156,00
- təkrarsığortalı üzrə 0,00 0,00
asılı təşkilatlar üzrə 2 635 476,43 3 690 452,58
büdcə üzrə 54 899,00 71 178,10
iddia tələbləri üzrə 1 164 839,00
işçi heyəti üzrə 
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 138 824,00 80 596,00
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri:

9 483 031,00 11 718 594,00

kassa 3 394,00 729,00
hesablaşma hesabı 6 119 877,00 8 346 396,00
valyuta hesabı 13 045,00 11 805,00
depozit hesablar 3 339 796,00 3 349 996,00
sair pul vəsaitləri 6 919,00 9 668,00
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

2 108 249,63 3 495 726,81

həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 2 108 249,63 3 495 726,81
Sair qısamüddətli aktivlər: 1 503 996,00 11 956,00
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 1 503 996,00
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar 11 956,00
Sair aktivlər

Cəmi qısamüddətli aktivlər 17 561 171,06 19 169 973,49
CƏMİ AKTİVLƏR 25 545 168,06 27 146 609,49

  

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat 
dövrünün 

sonuna

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 9 000 000,00 9 000 000,00
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları: 1 934 806,00 1 865 018,00
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 1 934 806,00 1 865 018,00
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

3 633 011,47 4 195 895,90

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 3 633 011,47 3 681 452,80
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlımənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

514 443,10

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 14 567 817,47 15 060 913,90

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 10 745 287,59 11 384 704,59
Həyat sığortası sahəsi üzrə:
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 10 745 287,59 11 384 704,59
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 97 729,00 204 593,00
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları: 48 034,00 0,00
əməyin ödənilməsi üzrə 48 034,00
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər:

0,00 0,00

təkrarsığortaçı üzrə
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 10 891 050,59 11 589 297,59
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları: 18,00 496 398,00
əməyin ödənilməsi üzrə 17 175,00
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 18,00 479 223,00
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 86 282,00 0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 82 623,00
alınmış avanslar 3 659,00
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 86 300,00 496 398,00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 10 977 350,59 12 085 695,59

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 25 545 168,06 27 146 609,49
  

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri: 51 430 867,70
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 43 388 919,00
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı 
üzrə 

5 280 172,04

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

2 761 776,66

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

748 060,18

İnvestisiya gəlirləri üzrə 118 333,00
Subroqasiya gəlirləri 996,00
Sair gəlirlər 244 583,00

CƏMİ  GƏLİRLƏR 52 542 839,88
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 39 757 453,08
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 14 689 252,00
qaytarılan sığorta haqları üzrə 49 088,00
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 24 912 249,08
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 
üzrə

106 864,00

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 7 786 307,00
Sair xərclər 1 317 627,00

CƏMİ  XƏRCLƏR 48 861 387,08
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 3 681 452,80
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 3 681 452,80
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 3 681 452,80
 

31 dekabr 
2018-ci il tarixinə

bitən il

31 dekabr 
2017-ci il tarixinə

bitən il

Broker haqqı 1,714 1,600
Əməliyyat xərcləri (846) (890)
Əməliyyat mənfəəti 868 710
Xarici valyuta mübadiləsi üzrə
xalis zərər

(18) (51)

Vergidən əvvəl mənfəət 850 659
Mənfəət vergisi xərci (170) (133)
İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU 
GƏLİR

680 526

AKTİVLƏR 31 dekabr
2018-ci il

31 dekabr
2017-ci il

Uzunmüddətli aktivlər
Əmlak, avadanlıq və qeyri-
maddi aktivlər

29 34

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 29 34
Qısamüddətli aktivlər
Ticarət və digər debitor borcları 5,854 4,695 
Ödənilmiş avanslar 20 41
Pul vəsaitləri 2,589 2,927
Cəmi qısamüddətli aktivlər 8,463 7,663
Cəmi aktivlər 8,492 7,697

KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR

Kapital və ehtiyatlar
Nizamnamə kapitalı 10 10
Bölüşdürülməmiş mənfəət 1,383 1,518
Cəmi kapital 1,393 1,528
Qısamüddətli öhdəliklər
Ticarət və digər kreditor 
borclar

7,046 6,083

Cari mənfəət vergisi öhdəliyi 6 60
Uzunmüddətli öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 47 26
Cəmi öhdəliklər 7,099 6,169
Cəmi kapital və öhdəliklər 8,492 7,697

Nizamnamə
kapitalı

Bölüşdürül-
məmiş 

mənfəət

Cəmi 
kapital

31 dekabr 2016-cı il 
tarixinə qalıq

10 1,247 1,257

Elan olunmuş dividendlər - (255) (255)
İl üzrə cəmi məcmu gəlir - 526 526
31 dekabr 2017-ci il tarixinə
qalıq

10 1,518 1,528

Mühasibat uçotu siyasətində
dəyişiklik

- (305) (305)

Elan olunmuş dividendlər - (510) (510)
Cəmi il üzrə məcmu gəlir - 680 680
31 dekabr 2018-ci il
tarixinə qalıq

10 1,383 1,393

31 dekabr
2018-ci il

tarixinə bitən il

31 dekabr
2017-ci il 

tarixinə bitən il
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL 

VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:
İl üzrə mənfəət 680 526
Düzəlişlər:
Mənfəət vergisi xərci 170 133
Uzunmüddətli aktivlər üzrə
köhnəlmə və amortizasiya 10 11
Şübhəli borclar üçün ehtiyatda 
dəyişiklik (155) (67)
Xarici valyuta mübadiləsi üzrə
xalis zərər 18 51
Dövriyyə kapitalında 
hərəkətlərdən əvvəl daxil olan pul 
vəsaitləri 723 654
Dövriyyə kapitalında hərəkətlər:
Ödənilmiş avanslarda 
azalma/(artım) 21 (32)
Ticarət və digər debitor 
borclarında artım (1,318) (615)
Vergilər üzrə kreditor borclarında 
artım (18) 4
Ticarət və digər kreditor 
borclarında artım 962 846
Əməliyyatlar üzrə yaranan pul 
vəsaitləri 370 857
Ödənilmiş mənfəət vergisi (185) (40)
Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə
yaranan xalis pul vəsaitləri 185 817

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL 
VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:

Ödənilmiş dividendlər (510) (255)
Maliyyə fəaliyyətləri üzrə
istifadə olunan xalis pul 
vəsaitləri

(510) (255)

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL 
VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi 
aktivlərin alınması (5) (7)

İnvestisiya fəaliyyətlərində
istifadə olunan xalis pul 
vəsaitləri

(5) (7)

Xarici valyuta ilə saxlanılan pul 
vəsaitlərinin qalıqlarına valyuta 
məzənnəsindəki dəyişikliklərin 
təsiri

(8) (94)

PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALİS 
(AZALMA)/ARTIM (338) 461

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin 
əvvəlində 2,927 2,466

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin 
sonunda 2,589 2,927



8 28 mart - 3 aprel 2019-cu il

По приглашению торгового 
представительства Азербайд-

жана в России и при организа-
ционной поддержке АЗПРО-

МО Баку с деловым визитом 
посетила делегация правитель-
ства Москвы под руководством 
заместителя руководителя Де-
партамента торговли и услуг 
Дениса Косторного. 
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в 
торгпредстве, целью визита 
было ознакомление с возможно-
стями по дальнейшему расши-
рению продажи азербайджан-
ской продукции в Москве.
В ходе визита были проведены 
встречи с представителями ряда 
азербайджанских компаний, а 
также состоялся «круглый стол» 
с участием азербайджанских 
производителей, заинтересо-
ванных в выводе своей продук-
ции на российский рынок.
В рамках визита состоялся «кру-
глый стол», где члены делегации 
рассказали об обширной фести-
вальной программе, осуществля-
емой в Москве, также были под-
ведены итоги организованного 
Фондом Гейдара Алиева в октя-
бре 2018 года на Тверской площа-

ди Москвы фестиваля «Осенние 
дары Азербайджана». Одним из 
важных практических резуль-
татов фестиваля стало начало 
реализации торговым предста-
вительством Азербайджана про-
екта по созданию в России сети 
магазинов «Дары Азербайджа-
на». Было отмечено, что принято 
решение проводить фестиваль 
«Осенние дары Азербайджана» 
ежегодно и уже начата подготов-
ка к проведению очередного фе-
стиваля в сентябре этого года.
Азербайджанским предприни-
мателям также была предостав-
лена подробная информация 
о функционирующих в Москве 
постоянно действующих регио-
нальных и межрегиональных яр-
марках, возможностями которых 
они могут воспользоваться для 
реализации своей продукции.
Участники встречи договори-
лись продолжить контакты, ко-
торые будут координироваться 
торговым представительством 
Азербайджана в России. 

12 марта 2019 году состоялось 
очередное мероприятие в рам-
ках Месяца науки, посвящен-
ное эффективной организации, 
управления и развития научной 
деятельности в UNEC «Ислам-
ские финансы: современные тен-
денции и перспективы развития».
На мероприятии присутство-
вали Директор департамента 
организации и управления науч-
ной деятельностью, д.э.н., про-
фессор Захид Фаррух Мамедов, 
Руководитель Центрa Ислам-
ской Экономики Мейбуллаева 
при UNEC, доцент UNEC Сер-
виназ Ханларзаде, заместитель 
председателя Союза Экономи-
стов Азербайджана, доцент 
UNEC Эльшад Самедзаде, ау-
дитор и консультант Органи-
зации бухгалтерского учета и 
аудита исламских финансовых 
институтов Анар Юсифзаде 
и директор Российской школы 
экономики Мансур Бархударов. 
Они рассказали о настоящем 
положении исламского банкин-
га, о направлениях сотрудни-
чества и интересах развитых 
стран к исламским финансам.
Представляем вашему внима
нию выступление доцента 
UNEC Сервиназ Ханларзаде.
______________________________
С началом пророческой миссии 
Мухаммада (с.г.в.) на террито-
рии Аравии начал распростра-
няться ислам, запрещающий 
процентные сделки. Именно 
запрет на риба стал основопо-
лагающим элементом развития 
и становления исламских фи-
нансов. И в наши дни финансо-
вые учреждения, работающие 
по предписаниям Шариата, не 
занимаются процентными сдел-
ками, которые считаются одним 

из тяжких грехов в исламе. 
Исламская финансовая деятель-
ность является подсистемой ис-
ламской экономики.
В исламе существуют мировоз-
зренческие основы экономиче-
ских отношений, где отмечает-
ся, что цель человеческой жизни 
– стремление к довольству Все-
вышнего посредством Поклоне-
ния, т.е. слова и дела, скрытые и 
явные, которые любит Аллах и 
которыми он доволен.
Существуют определенные прин-
ципы мировоззренческих основ 
экономических отношений в ис-
ламе, к которым относятся:
1. Истинный собственник всего – Аллах; 
2. Человек – лишь доверенный рас-
порядитель имуществом; 
3. Вверенные человеку ресурсы 
должны работать на благо всех 
людей;
4. Распределение благ должно осу-
ществляться исходя из принципа 
справедливости.
Ислам всегда уделял важное место 
экономике. Многие аяты Корана и 
хадисы свидетельствуют о необхо-
димости честного и упорного труда:
«Каждый человек будет вкушать 
только плоды своих добрых и 
злых деяний. Никто не получит 
чужого вознаграждения, и никто 
не будет нести ответственности 
за чужие грехи». (53, аят 39)
Исламская система направлена 
на сохранение баланса между 
мирской и духовной жизнью, 
что означает совмещение по-
клонения и деятельности. Это-
му свидетельствует такой хадис: 
«Пророк запрещал своим спод-
вижникам все свое время посвя-
щать поклонению и призывал 
людей найти себе дело, которое 
приносило им доход, и обеспе-
чивал бы достойный уровень 

жизни себе и своей семье». 
Выдающийся исламский бого-
слов, философ и правовед Абу 
Хамид Мухаммад аль-Газали 
(1058-1111) отмечал, что соблю-
дение норм ислама в экономи-
ческой жизни при условии того, 
что экономическая деятель¬-
ность будет приносить поль-
зу людям тоже является своего 
рода поклонением Всевышне-
му. Из этого изречения можно 
сделать вывод, что основным 
условием экономической дея-
тельности мусульман является 
её соответствие нормам Ислама. 
Это условие дает нам довод того, 
что в Священном Коране глубо-
ко освещены вопросы исламской 
экономики.
Исламская экономика – это осу-
ществление финансовой или 
другой экономической дея-
тельности основанный на поло-
жениях Корана, который дает 
основные принципы мирской 
жизни и поклонения, а также на 
нормах Шариата и Сунны (из-
речения, раскрывающие детали 
Корана), применение которого 
направлено на предотвраще-
ние несправедливости при ис-
пользова-нии ограниченных 
ресурсов для удовлетворения 
человеческих потребностей. Из 
сказанного можно сделать та-
кой вывод: исламская экономи-
ка служит интересам общества.
Учитывая, что исламская эко-
номика основана на принципах 
Шариата, то следует раскрыть 
его основные положения. 
Шариат (законодательство) – 
это свод мусульманских религи-
озных, юридических и бытовых 
правил, основанных на Коране, 
которое является вторым ислам-
ским правом. Шариат подразде-

ляется на три права: семейное 
(условия женитьбы, развода, 
раздел наследства); общее или 
экономическое (обязательные 
выплаты, торговля, условия за-
ключения договоров и финансо-
вых сделок) и уголовное (кража, 
убийство, клевета и др.). 
Важнейшей задачей Шариата 
является защита прав людей, 
которое основывается на сохра-
нении религии, жизни, разума, 
чести и имущества человека.
Любая деятельность, наносящая 
вред этим пяти базовым ислам-
ским ценностям, строго ограни-
чивается Шариатом. К ограни-
чиваемым видам деятельности 
по Шариату относятся:
- Алкогольная и табачная ин-
дустрии, производство прочих 
запрещённых Исламом продук-
тов;
 Большая часть традиционно-
го финансового сектора, связан-
ная с процентными выплата-
ми;
 Часть современной инду-
стрии развлечений (казино, раз-
влечения «для взрослых» и т.д.);
 Деятельность, приносящая 
серьёзный вред окружающей 
среде и пр.
Запретным является не только 
производство вредоносного, но и 
участие в его распространении.
Основные характеристики ис-
ламской экономики основаны 
на следующих положениях:
 поведенческие нормы и мораль-
ные принципы, берущие свое на-
чало в Коране и Сунне; 
 запрет % (риба), начисляемого 
на ссуды.
 сбор Зяката и других ислам-
ских налогов;
Основной целью исламской эко-
номики является:
 сокращение разрыва между бо-
гатыми и бедными;
 улучшения благосостояния с 
помощью налогообложения бо-
гатства (через закат);
 наложение на кредиторов ри-
сков посредством распределе-
ния прибыли и убытков.
Исламская экономика немыс-
лима без нравственно-моральных 
регуляторов и основана на прав-
дивости, справедливости, честно-
сти, порядочности и т.д..
Основные характеристики ислам-
ской экономики и реализуемые 
ею цели являются базовой осно-
вой для исламских финансов.
В основе исламских финансов – 
принцип партнерства, т. е. со-
вместной ответственности за:
 вклад в деловое предприятие
 риски
 прибыль и убытки
Следует отметить, что предпри-
нимательский талант, профес¬-
сионал¬ь-ные знания и капитал 
в исламских финансах равны в 
правах и одинаково ценны.

Шариат запрещает получение 
фиксированных процентов, а 
также инвестиции в такие виды 
бизнеса как:
- Алкоголь и табак;
 Свинина;
 Азартные игры;
 Фьючерсные и опционные 
сделки, т.к. не разрешается 
продажа товара, которого не 
существует на данный мо-
мент.
Принципами деятельности ис-
ламских финансов являются 
отсутствие:
 рибы (%, ростовщичества) , 
доказательством которого яв-
ляется аят из суры Альбака-
ра: «Аллах разрешил торговлю 
и запретил риба» 
(2, аят 275);
 гарара (неопределенность в 
контракте);
 мейсира (доход, который не 
является результатом  вло-
жения труда или капитала, а  
образуется вследствие случай-
ности, напр. азартные игры);
Исламские финансы основаны 
на реальных активах, что явля-
ется его основным условием (со-
ответственно запрещается фью-
черсные сделки и т.д.).
Наиболее подходящим вари-
антом для перевода арабского 
слова «риба» в русском языке 
является «излишек, рост, ро-
стовщичество». Об этом сказа-
но в Коране: «Аллах запрещает 
заниматься ростовщичеством и 
уничтожает прибыль от роста. 
Он увеличивает имущество, из 
которого дается милостыня, и 
воздает за нее. Аллах не любит 
тех, которые настаивают на раз-
решении запретного Им (как 
ростовщичество), не любит тех, 
которые продолжают занимать-
ся ростом» (2, 276) 
Отношения, в которых может 
возникать ростовщичество:
 Договор долга
 Договор обмена
Ростовщичество в договорах 
долга имеет такие возможные 
проявления: 
 Условия, заранее оговоренные в 
договоре (% от суммы договора 
или любое вознаграждение в виде 
товара или услуги в обмен на 
предоставление средств в долг);
 Возникающие ввиду просрочки 
долга (пени, штрафы и т.д.).
«Любой долг, который влечет 
за собой прибыль (выгода мо-
жет быть как в форме матери-
ального вознаграждения, так и в 
виде услуги), является ростов-
щичеством. Следует обратить 
внимание на такой момент, 
что когда у должника есть до-
бровольное желание отбла-
годарить кредитора, то это 

допустимо, если это заранее 
не оговорено и не обусловлено 
традициями, обычаями мест-
ности. (Сборник хадисов имама 
атТабарани). 
Ростовщичество в договорах об-
мена может проявляться в таких 
случаях:
- Неравный обмен однородных 
и одномерных товаров, запре-
щается обман, обвешивание и 
сокрытие недостатков своего 
товара (Риба альфадль). Ус-
ловиям обмана соответству-
ет такой хадис: «Обменивайте 
золото на золото, серебро на 
серебро, пшеницу на пшеницу и 
все подобные друг другу това-
ры в равном количестве из рук в 
руки…» (сборник хадисов имама 
Муслима)
 Отсрочка передачи одного из 
предметов обмена (Риба аннасиа).
Необходимо отметить, что ис-
ламские финансовые инстру-
менты построены таким об-
разом, чтобы выполнять все 
вышеупомянутые условия. Все 
исламские финансовые инсти-
туты должны соответствовать 
данным условиям и в то же вре-
мя получать прибыль от своей 
деятельности, в этом и заключа-
ется их особенность.
К факторам развития ислам-
ских финансовых институтов 
(ИФИ) относятся:
1. экономическое благосостояние 
стран Ближнего Востока (ССА-
ГПЗ). Ключевая роль в развитии 
исламских финансов принадле-
жит странам ПЗ - 40%; 
2. рост численности мусульман-
ского населения;
3. последствия мирового финансо-
вого кризиса;
4. возрастающая роль социально 
ответственного бизнеса;
5. принятие нового финансового на-
правления западными странами.
Институтами исламских фи-
нансов являются:
- Исламские банки (ИБ) 74% 
 Исламские инвестиционные 
фонды (ИИФ) – 10%
 Исламские ценные бумаги (су-
кук)  10%
 Различные фонды – (5%) 
 Исламские страховые компа-
нии (текафуль) – 1% 
Также существуют небанков-
ские организации, к которым 
относятся:
 Закят фонды;
 Хадж фонды;
 Исламские лизинговые ком
пании;
 Исламские микрофинансовые 
компании; 
 Исламские брокерские компа-
нии.
Мировой финансовый кризис 
повысил интерес к исламским 
банкам, так как именно ислам-
ские финансовые институты по-
казали свою жизнеспособность 
и устойчивость к кризисам. Ис-
ламский банкинг стал одной из 
самых быстрорастущих финан-
совых отраслей в мире после 
кризиса. 

(продолжение следует)

Цены на нефть на мировых бир-
жах выросли. 
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
на лондонской бирже ICE 
(InterContinental Exchange 
Futures) цена одного барреля 
нефти марки «Брент», подоро-

жав на 0,17 доллара, составила 
68,14 доллара, на нью-йорк-
ской бирже NYMEX («New York 
Merchantile Exchange») цена 
одного барреля нефти марки 
«Лайт», повысившись на 0,05 
доллара, составила 59,99 доллара. 



928 mart - 3 aprel  2019-cu il

manatla

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 315 592,25 269 684,41
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar 1 970 000,00 2 226 238,11
Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 868 360,00
dövlət qiymətli kağızları 868 360,00
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər 400 000,00 400 000,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 2 685 592,25 3 764 282,52
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları: 1 026 638,09 516 916,56
birbaşa sığorta üzrə 972 490,13 441 678,93
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 21 391,88 23 724,31
- təkrarsığortaçı üzrə 21 391,88 23 724,31
- təkrarsığortalı üzrə 0,00 0,00
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 4 006,08 15 797,17
iddia tələbləri üzrə 20 424,27
işçi heyəti üzrə 28 750,00 15 097,29
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 194,59
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 9 506 794,45 7 142 732,08
kassa 10 753,58 350,34
hesablaşma hesabı 462 398,29 94 888,77
valyuta hesabı 1 506 868,78 635 901,60
depozit hesablar 7 526 773,80 6 400 500,00
sair pul vəsaitləri 11 091,37
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 499 897,12 999 925,19
dövlət qiymətli kağızları 499 897,12 999 925,19
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

444 730,39 271 374,58

həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 444 730,39 271 374,58
Sair qısamüddətli aktivlər: 131 121,00 0,00
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar 131 121,00 0,00
Sair aktivlər 54 064,20 63 168,18

Cəmi qısamüddətli aktivlər 11 663 245,25 8 994 116,59
CƏMİ AKTİVLƏR 14 348 837,50 12 758 399,11

manatla 

A K T İ V L Ə R
Hesabat 

dövrünün 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 1 647 453,83    1 579 558,10    
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması

        

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 324 559,51    310 571,76    
Təxirə salınmış vergi aktivləri         
Uzunmüddətli debitor borcları         
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 1 300 000,00    2 000 000,00    
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 1 300 000,00    2 000 000,00    
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər     

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 3 272 013,34    3 890 129,86    
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar 22 117,14    21 699,07    
Debitor borcları: 565 461,72    445 734,36    
birbaşa sığorta üzrə 219 872,59    244 373,08    
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:     
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə     
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə 60 193,96    76 521,27    
iddia tələbləri üzrə 13 594,46    13 594,46    
işçi heyəti üzrə 79 607,07    43 540,17    
sığortalılara verilən borclar üzrə       
sair debitorlar 192 193,64    67 705,38    
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri:

            6 024 
395,16    

            5 448 
970,65    

kassa 12 707,32    437,12    
hesablaşma hesabı 138 471,72    114 121,90    
valyuta hesabı 1 561 109,19    766 288,17    
depozit hesablar 4 311 808,40    4 567 032,00    
sair pul vəsaitləri 298,53    1 091,46    
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları         
qeyri-dövlət qiymətli kağızları         
sair maliyyə aktivləri         
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

93 395,32    83 337,66    

həyat sığortası sahəsi üzrə         
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 93 395,32    83 337,66    
Sair qısamüddətli aktivlər: 12 279,51    1 729,98    
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 1 871,80    1 729,98    
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar 10 407,71      
Sair aktivlər 738 464,74    662 267,95    

Cəmi qısamüddətli aktivlər 7 456 113,59    6 663 739,67    
CƏMİ AKTİVLƏR 10 728 126,93    10 553 869,53    

  

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 1 052 746,94 

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 1 024 572,19 

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00 

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 21 496,53 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

6 678,22 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

123 561,94 

İnvestisiya gəlirləri üzrə 730 088,44 

Subroqasiya gəlirləri 61 200,39 

Sair gəlirlər 141 811,75 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 2 109 409,46 
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 421 462,00 

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 197 476,07 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 14 834,26 

tənzimləmə xərcləri 0,00 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 209 151,67  

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə   

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər   

İşlərin aparılması xərcləri 1 242 771,90 

Sair xərclər 27 148,68 

CƏMİ  XƏRCLƏR 1 691 382,58 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 418 026,88 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 418 026,88

Mənfəət vergisi 83 605,38
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 334 421,50
 

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R

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)

-  158 864,99    175 556,51    

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 262 498,88    334 421,50    
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

-  68 466,80      

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

- 352 897,07    - 158 864,99    

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 8 943 629,86    9 278 051,36    

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları: 1 106 619,68    973 000,08    
Həyat sığortası sahəsi üzrə :         
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 1 106 619,68    973 000,08    
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:

15 642,67    23 688,14    

təkrarsığortaçı üzrə 15 642,67    23 688,14    
təkrarsığortalı üzrə     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 1 122 262,35    996 688,22    
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər
Kreditor borcları: 70 162,90    54 571,84    
əməyin ödənilməsi üzrə 3 651,12    6 787,94    
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə 5 145,47    4 742,05    
digər məcburi ödənişlər üzrə         
asılı təşkilatlar üzrə         
sair kreditorlar 61 366,31    43 041,85    
Sair qısamüddətli öhdəliklər:         
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri         
alınmış avanslar         
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar         
Sair öhdəliklər 592 071,82    224 558,11    

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 662 234,72    279 129,95    
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1 784 497,07    1 275 818,17    

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 10 728 126,93    10 553 869,53    
 

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat 
dövrünün 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 7 700 000,00 7 700 000,00
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları: 542,00 542,00
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları 542,00 542,00
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

132 627,10 189 668,69

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 95 955,34 57 041,59
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

36 671,76 132 627,10

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 7 833 169,10 7 890 210,69

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları: 6 067 551,79 4 348 070,39
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 6 067 551,79 4 348 070,39
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 42 814,68 81 375,99
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları : 0,00 0,00
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 61 934,00 13 995,17
təkrarsığortaçı üzrə 61 934,00 13 995,17
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6 172 300,47 4 443 441,55
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 30 000,00 0,00
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları: 263 048,62 271 101,08
əməyin ödənilməsi üzrə 11 721,78 0,00
büdcə üzrə 0,00 0,00
sosial sığorta və təminat üzrə 264,16 0,00
digər məcburi ödənişlər üzrə 11 448,89 4 784,90
asılı təşkilatlar üzrə (vasitəçilər üzrə) 206 720,21 253 245,57
sair kreditorlar 32 893,58 13 070,61
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər 50 319,31 153 645,79

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 343 367,93 424 746,87
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6 515 668,40 4 868 188,42

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 14 348 837,50 12 758 399,11

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 5 878 686,76
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 5 836 833,77
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 41 852,99
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
muzdlar üzrə

0,00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 1 546 125,59
İnvestisiya gəlirləri üzrə 301 599,56
Subroqasiya gəlirləri 48 021,74
Sair gəlirlər 665 826,51

CƏMİ  GƏLİRLƏR 8 440 260,16
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 5 480 649,97
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 3 327 790,20
qaytarılan sığorta haqları üzrə 1 039 070,86
tənzimləmə xərcləri 2 112,04
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 858 594,38
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 38 561,31
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 214 521,18
İşlərin aparılması xərcləri 2 843 190,56
Sair xərclər 55 167,39

CƏMİ  XƏRCLƏR 8 379 007,92
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 61 252,24
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 61 252,24
Mənfəət vergisi 4 210,65
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 57 041,59
                   

                    BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 
ödənilmişdir

Mənfəətdən  vergi 4 210,65 0,00
Əlavə dəyər vergisi 0,00 0,00
Gəlir vergisi 79 522,48 79 465,59
Əmlak vergisi 23 344,70 24 008,23
Torpaq vergisi 0,00 0,00
Aksizlər 0,00 0,00
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 7 853,37 8 862,51
Sair vergilər 9 603,33 22 870,28
Sosial sığorta və təminat 227 942,06 228 365,85
Məcburi ödənişlər (0,3%) 21 296,17 27 960,16
İqtisadi sanksiyalar 0,00 0,00

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Günay Sığorta” ASC-nin rəhbərliyi və səhmdarlarına:

Rəy
Biz “Günay Sığorta” ASC-nin (bundan sonra “Şirkət”) 31 dekabr 2018-ci il tarixinə təqdim edilən
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın və həmin tarixdə bitən il üzrə məcmu gəlirlər haqqında hesabatın, 
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın, eləcə də əsas 
uçot siyasətinin və digər izahedici məlumatların xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit 
yoxlamasını apardıq.
Bizim rəyimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları “Günay Sığorta” ASC-nin (bundan sonra “Şirkət”) 31 
dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il üzrə maliyyə nəticələrini və pul 
vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.
Rəyin bildirilməsi üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyət
rəyimizin “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində əks etdirilir. Biz 
Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının dərc etdiyi Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsinə uyğun olaraq Şirkətdən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk.
Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası 
təmin edir.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan şəxslərin 
məsuliyyəti
Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq 
hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, eləcə də fırıldaqçılıq və yaxud səhv nəticəsində yaranmasından 
asılı olmayaraq, əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin 
zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik, Şirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini 
dayandırmaq istəyi yaxud bundan başqa hər hansı digər real alternativi olmadığı hallar istisna olmaqla, 
Şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, uyğun olduqda 
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı məlumatların açıqlanması və fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinə əsasən
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.
Korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan şəxslər Şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə
nəzarət üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə
hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə dair kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi 
özündə əks etdirən auditor hesabatının hazırlanmasından ibarətdir. Kifayət qədər əminlik dedikdə
yüksək əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulur. Lakin belə əminlik səviyyəsi Beynəlxalq Audit Standartlarına 
uyğun auditin aparılması zamanı bütün əhəmiyyətli təhriflərin aşkar olunacağına zəmanət vermir. 
Fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana biləcək təhriflər o halda əhəmiyyətli hesab edilir ki, onlar 
ayrı-ayrılıqda və ya bütövlükdə maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi 
qərarlara təsir göstərə bilsin.
Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılmış audit çərçivəsində biz auditin aparıldığı bütün müddət
ərzində peşəkar mülahizələr irəli sürür və peşəkar skeptisizmi saxlayırıq. Bundan əlavə biz:
• Saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarının 

əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərini müəyyən edir və qiymətləndirir, bu risklərə qarşı 
audit prosedurları işləyib hazırlayır və tətbiq edir; rəyimizin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq 
əsası təmin edən audit sübutu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin 
aşkar edilməməsi riski səhv nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi 
riskindən yüksəkdir. Belə ki, fırıldaqçılıq gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların bilərəkdən
göstərilməməsi, təhrif edilmiş şəkildə təqdim edilməsi və ya daxili nəzarət sistemində sui-istifadə
hallarını nəzərdə tutur.

• Şirkətin daxili nəzarət sisteminin effektivliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit 
prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə audit üçün əhəmiyyətli olan daxil nəzarət sistemi 
üzrə məlumat əldə edirik.

• Tətbiq edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, uçot təxminlərinin və rəhbərlik tərəfindən
hazırlanmış müvafiq açıqlamaların əsaslı olduğunu qiymətləndiririk.

• Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı rəhbərliyin mülahizələrinin uyğunluğu və əldə edilmiş audit 
sübutlarına əsasən Şirkət fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti ilə bağlı əhəmiyyətli dərəcədə
şübhə yarada biləcək hadisə və şərait üzrə qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair fikir 
bildiririk. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu barədə nəticəyə gəldikdə, biz auditor 
rəyimizdə diqqəti maliyyə hesabatlarındakı müvafiq açıqlamalara cəlb etməli, belə açıqlamalar 
yetərli olmadıqda, rəyimizi dəyişdirməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə
edilmiş audit sübutlarına əsaslanır. Lakin gələcək hadisə və şəraitlər Şirkətin fasiləsiz fəaliyyət
göstərmək qabiliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.

• Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, o cümlədən açıqlamaları 
və maliyyə hesabatlarında mövcud əməliyyatlar və hadisələrin düzgün təqdim edilməsini 
qiymətləndiririk.

Biz digər məsələlərlə yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və vaxtı, əhəmiyyətli audit 
nəticələri, eləcə də audit prosesində müəyyən etdiyimiz daxili nəzarət sistemindəki əhəmiyyətli
çatışmazlıqlar barədə məlumat təqdim edirik.

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
RSM Azerbaijan

27 mart 2019-cu il

Azərbaycanın təşəbbüsü və maliyyəsi ilə alı-
nan İsveçrənin “Stadler” sərnişin qatarı Tür-
kiyədən Gürcüstan ərazisinə daxil olub.
Qatar Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu xət-
tində hərəkət edəcək.
Gürcüstan Dəmir Yollarından bildiriblər ki, 
qatar hazırda Axalkalakidədir və test rejimin-
də Gürcüstan dəmir yolları ilə hərəkət edəcək.
Qeyd edək ki, Axalkalaki dəmir yolu Avropa 
standartlarına uyğun relslərlə birləşdirilib. 
“Stadler” qatarının hər iki hissəni maneəsiz 
qət etmək imkanı var.
Qatar Tbilisidən Bakıya yola düşəcək.
Qeyd edək ki, BTQ dəmir yolu vasitəsilə sər-
nişinlərin daşınmasına bu il başlanılması 
nəzərdə tutulub.

Mayın 21-22-də Xəzər dənizi sahilində yerləşən 
“Avaza” milli turizm zonasında Türkmənistan X 
beynəlxalq qaz konqresi keçiriləcək.
Konqresdə neft-qaz sənayesinin strateji və ticari 
məsələləri, istehsalın bütün texniki tərəfləri mü-
zakirə ediləcək.
Forumda Türkmənistanın yeni qaz-kimya 
layihələrinin potensialının nəzərdən keçiriləcə-
yi planlaşdırılır. Böyük şirkətlərin menecerləri 
innovativ məhsulların təqdimatını keçirəcək, 
əməkdaşlıq perspektivlərini bölüşəcəklər. Türk-
mənistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindistan (TAPI) 
qaz kəmərinin tikintisinin diqqət mərkəzində 
olacağı tədbir çərçivəsində yeni müqavilələrin 
imzalanacağı və razılaşmaların əldə ediləcəyi 
gözlənilir. Konqresdə SOCAR, “Petronas”, 
“Gaffney”, “Cline and Associates”, “Hyundai 
Engineering”, “Kawasaki”, “Shell”, NAPECO, 
“Vitol”, CNPC, “Dragon Oil”, ENI, “Buried 
Hill” kimi şirkətlərin, həmçinin böyük bey-
nəlxalq təşkilatların, dünyanın maliyyə insti-
tutlarının rəhbərlərinin və nümayəndələrinin 
iştirakı planlaşdırılır.
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Səmədzadə Samur Məzahir oğluna məxsus olan sürücülük vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

Martın 21-də Türkiyə-
nin Əskişəhər şəhərində 
"TRT AVAZ" telekanalı-
nın fəaliyyətə başlama-
sının 10 illiyi və Novruz 
bayramı münasibətilə 
keçirilən təntənəli məra-
simdə Azərbaycanın in-
cəsənət nümayəndələ-

rinin çıxışları alqışlarla 
qarşılanıb.
Tədbirdə Azərbaycanın 
Xalq artisti, bəstəkar 
Ay gün Səmədzadənin 
rəh bərliyi ilə iştirak 
edən musiqi heyəti mə-
rasimdə özünəməxsus 
canlanma yaradıb.

Aygün Səmədzadənin 
"Sən ağlama, gözəlim" 
balladası, "Bismillah" və 
"Ey Türk" odası böyük 
marağa səbəb olub.
Qeyd edək ki, türk dün-
yasının böyük şairi Əh-
məd Cavadın sözlərinə 
bəstələnmiş hər 3 əsər 

simfonik orkestr, xor 
və solist üçün nəzər-
də tutulub. Xalq artisti 
Teyyub Aslanovun ifa-
sında səslənən əsərləri 
Əvəz Muradov (piano), 
əməkdar artistlər Elçin 
Həşimov (tar), Elnur 
Əhmədov (kamança) 
və Xəyyam Həsənli (ud) 
müşayiət ediblər.
Qeyd edək ki, TRT 
AVAZ-ın təqdimat çarx-
ları da bəstəkar Aygün 
Səmədzadənin musiqi-
sinin müşayiəti ilə təq-
dim olunub.
Bütün türk dünyası-
nın sənət bayramı olan 
möhtəşəm konsert 
Azərbaycan Xalq artisti 
Elnarə Kərimovanın di-
rijorluğu ilə "TRT Anka-
ra" radiosunun xoru və 
Əskişəhər orkestrinin 
birgə iştirakı ilə həyata 
keçirilib.

E T İ B A R S ı Z D ı R

(əvvəli ötən sayımızda)
Alıcıların axınının nizamsız 
olduğu böyük zallarda göstə-
ricilərin  qarşılıqlı perpen-
dikulyar lövhəciklərdə  tək-
rarlanması vacibdir. Prizma 
şəkilli, öz-özünə işıqlanan 
göstərici tablolar geniş  yayıl-
mışdır. Özünü işıqlandırma 
prinsipinin mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, yuxarıdan açılan  
tablonu bilavasitə lümines-
sent lampalı çıraqların  altın-
da asırlar. Lampalar yanan 
zaman   göstərici tablo san-
ki qaranlıqda işıq saçır. Belə  
kvadrat göstərici tabloları 
həmçinin konnaların ətrafın-
da yerləşdirmək məqsədəuy-
ğundur. 
Göstərici reklam qurğusunun 
ikinci mütləq şərti araların-
da  əlaqənin yaradılmasıdır. 
Əgər göstərici həddən  ar-
tıq yüksəkdə yerləşmişdirsə, 
onda uzaqdan  onun bilava-
sitə ticarət zalının hansı his-
səsinə aid edilməsini müəy-
yən etmək çətindir. Hərflərin 
ölçüsü, rəngi, forması malın 
özünə nisbətən daha  aktiv 
olmalıdır. Əks halda o, malla 
“sıxışdırılacaqdır”. 
Üçüncü şərt göstəricinin məna 
oxunuşudur. Hərflər fona mü-
nasibətdə ölçülərinin təzadlı 
olmasının  artması ilə daha 
yaxşı qəbul olunur. Ən böyük 
təzad ya hərflərin özünün, ya 
da onların ətrafında  sahənin 
işıqlandırılması zamanı alı-
nır.  Bununla əlaqədar işıq 
verən, yaxud  parlayan yazılar 
asan oxunur. Sonra ağ və ya 
sarı fonda tünd rəngli yazılar  
gəlir. Rəngli aktiv fonda ya-
zılar verilən  zaman hərflərin 
özünün ölçüsü ağ fonda qara 
hərflərin miqdarı ilə müqa-
yisədə artırılır. Həcmli hərflər 
pis oxunur və onları üzdə yer-
ləşdirmək lazımdır. 
Parlaq və işıldayan örtük 
bəzən lampanın  işığını əks 
etdirə bilər və bu zaman  ya-
zını oxumaq çətin olur. “Doğ-
ranmış” adlanan sadə hərflər  
böyük (baş) və dekorativ hərf-
lərə nisbətən yaxşı  oxunur. 
Buna görə də ilk növbədə  
informasiya tələb olunarsa, 

onda dekorativ şriftdən istifa-
də olunması məsləhət görül-
mür.  Göstəricidə nə qədər  az 
hərf olarsa, o, daha yaxşı oxu-
nur. Müşahidə olunmuşdur 
ki, alıcıya rəqəmsal indekslərə 
nisbətən malın adını göstər-
mək daha asandır. Adətən, 
adi universal mağazalarda 
yazıların gözəl şriftlərlə ya-
zılmasından asılı olmayaraq, 
heç də həmişə  dekorativliyi 
təmin etmək olmur. Yazıların 
dekorativliyinin yüksəldilmə-
si məqsədilə xüsusi bəzək ma-
teriallarından – üzvi şüşələr-
dən, müxtəlif metodlardan, 
penoplastrdan və s. istifadə 
edərək, hərflərə həcm verilir. 
Sözün baş hərfi ayrılan  za-
man göstəricinin şriftinin de-
korativ  mənası yüksəlir.  
Reklam vasitəsi kimi piktoq-
ramın vacib şərti göstərici 
simvolun qavranılmasının an-
laşıqlı və asan olmasıdır. 
Mağazanın  interyerinin ele-
mentlərindən biri ticarət 
müəssisəsinin divarının 
müəyyən sahəsini daima tu-
tan bədii panno ola bilər.  
Parlaq, canlı boyalarla tər-
tib edilmiş bədii panno mal 
qrupunun təyinatını qeyd 
edən və bununla da alıcıların 
diqqətini cəlb edən rəngli fon 
rolunu oynayır. Panno üzə-
rində bu və ya digər malın is-
tehsalı və  istifadə edilməsi ilə 
əlaqədar səhnələr təsvir olu-
na bilər. Belə ki,  çörək-bulka 
məmulatlarının satışını həya-
ta keçirən şöbədə, mağazada  
un üyüdənin, çörək bişirənin 
əməyini təsvir edən və  vit-
rində əsas ərzaq məhsulunun 
həqiqi qiymətini qeyd  edən 
panno qoyula bilər. Balıq 
məhsulları şöbəsində dəniz 
məhsullarının istehsalı fraq-
mentləri, uşaq oyuncaqları 
mağazasında uşaqların se-
vimli oyunlarını, oyuncaqları-
nı, nağıl qəhrəmanlarını, cizgi 
filmlərini xatırladan panno 
təsvir oluna bilər. 
Pannonun ən geniş yayılmış 
üsullarından biri nəqqaşlıq və  
qrafik pannolardır. Nəqqaş-
lıq pannosu parça, şüşə və 
ya birbaşa divar üzərində, 

qrafik panno isə karandaşla, 
karton üzərində və ya qalın 
kağız üzərində tuşla yerinə 
yetirilir.  Panno kimi mozaik 
və vitraj (qapıya,  pəncərəyə 
və s. salınan rəngli şüşələr-
dən düzəldilmiş şəkil və ya 
naxış) tətbiq olunur. Reklam 
dekorativ panno ağacdan 
zərb edilmədən (metal naxış-
lardan), rəngli üzvi şüşədən 
applikasiya (qurama) metodu 
ilə hazırlana bilər. 
Reklam pannolarında bəzən 
qrafik təsvirlərdən və ya iri 
formatlı fotoqrafiyalardan 
istifadə olunur. Reklam pan-
nolarını yalnız ticarət zalının 
divarlarında yerləşdirmirlər, 
onları tavana yaxın şüşə şkaf 
üzərində asırlar, mağazaya 
giriş zamanı və ya pilləkən-
lərin yanında qururlar, eləcə 
də mağazanın pəncərə vitrin-
lərinin tərtib edilməsi zamanı 
istifadə edirlər. 
Mağazada malların olması 
haqqında cari informasiyanı 
alıcılar elektrik tablosu adla-
nan qurğudan ala bilər. Onu 
ticarət zalının girişində və ya 
xüsusi ekspozisiya meydan-
çasında yerləşdirirlər. Elektrik  
tablosu düzbucaqlı qutudur 
ki, onun ön divarı donuq üzvi 
şüşədən hazırlanır. Qutunun 
daxilində yazıların işıqlanma-
sı üçün lüminessent lampalar 
və ya  közərmə lampaları qo-
yulur. Tablonun ön panelin-
də tutacaqlar bərkidilir. Çox 
zaman  bunların üzərində sa-
tışda olan malların adları iri 
şriftlə göstərilir. Yeni malların 
siyahısını göstərməklə xüsusi 
işıq tablosunu qurmaq olar. 
Bu halda onun tərtib olunma-
sı daha parlaq və açıq xarak-
ter daşıyır. O,  üç-dörd rəng-
də, məsələn, mavi, yaşıl, krem 
rəngində yerinə yetirilir. Belə 
elektrotablolar ucuz hazırla-
nır. 
Müasir şəraitdə, əgər ma-
ğaza vasitələri imkan verir-
sə, böyük həcmli elektron 
tablolardan istifadə olunur. 
Müxtəlif göstəricilər şəklin-
də istiqamətləndirici  reklam 
alıcını yalnız ehtiyacı olan 
əmtəəyə aparır. Sonrakı rek-
lam funksiyalarını qiymət 
cədvəli yerinə yetirir, buna 
görə də bütün mallar onlar-
la təchiz edilmişdir. Qiymət 
cədvəli iri və aydın şriftlərlə 
çap olunmalıdır. Malın qiy-
məti onun adı kimi eyni ölçü-
də yazılır. 
Mal öz texniki quruluşuna 
görə nə qədər mürəkkəbdir-
sə, alıcı həmin mal haqqında 
informasiyaya bir o qədər çox 
zərurət hiss edir. Qiymət cəd-
vəlində qiymətlə yanaşı, ma-
lın qısa xarakteristikası, xü-
susi xassələri, digər mallara 
nisbətən üstünlükləri yerləşə 
bilər. Demək olar ki,  həmişə 
bu,  alıcıya müsbət təsir göstə-
rir, həmin mala onun  marağı-
nı yüksəldir. 

F.M.Qarayev, 
BDu-nun dosenti  

ABŞ-da istiqraz faizlərinin aşağı 
düşməsinin durğunluq xəbər-
darlığı olaraq görülməsilə qızılın 
qiyməti qalxır.
ABŞ iqtisadiyyatının gələcək 18 
ayda durğunluğa girə biləcəyi 
ehtimalı güclənir. 
Digər tərəfdən, ABŞ Prezidenti 
Donald Tramp, Stephen Moo-
re-ni Fed üzvlüyünə namizəd 
göstərəcəyini açıqlayıb. Moore,  
Fed-in Dekabr ayında faiz artır-
masına "böyük səhv" demişdir.
United Overseas Bank" Fed-in 
faiz artırması dövrünün sona 
çatması ilə qızılın daha çox baha-
laşacağını nəzərdə tutur. Bank, 
qızılın unsiyasının qiymətinin 
2019-cu ilin sonunda 1450 dolla-
ra yüksələcəyini gözləyir. 

Ötən il 90,385 milyon ton təbii 
qaz (həm LNG, həm də boru 
kəmərləri ilə idxal edilən qazın 
ümumi həcmi) idxal edən Çin 
bu göstərici ilə Yaponiyanı 
qabaqlayaraq, dünyada 

ən böyük "mavi yanacaq" 
idxalçısına çevrilib. Çinin keçən 
il təbii qaz idxalı əvvəlki illə 
müqayisədə 31,9 faiz artıb. 
Ölkənin xarici təbii qazdan 
asılılığı 45 faiz olub.

Bu barədə Çinin 2018-2019-cu 
illər üzrə neft və qaz sahəsinə 
dair hesabatında qeyd olunur.
Çin Neft Sənayesi Assosiasiyası 
ilə Beynəlxalq Biznes və 
İqtisadiyyat Universitetinin 
mütəxəssislərinin birgə 
hazırladığı hesabatda qeyd 
olunur ki, ölkənin neft və 
qaz istehlakı ildən-ilə çoxalır. 
Ötən il Çində emal və istehlak 
edilmiş neftin hər birinin həcmi 
600 milyon tonu ötüb. Bunun 
460 milyon tonu idxal edilmiş 
neftdir. İdxal edilən neftin həcmi 
əvvəlki illə müqayisədə 10,9 
faiz çox olub. Çin 2017-ci ildən 
dünyada ən çox xam neft idxal 
edən ölkədir.


