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21 may 2021-ci il, cümə10

“Azərxalça” ASC 
Qazonbiçən maşınların satın alınması məqsədilə 

KOTIROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDIR

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş koti-
rovka təkliflərini 25 may 2021-ci il saat 16.00-
dan gec olmamaq şərtilə aşağıdakı ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan 

geri qaytarılacaqdır.
Təkliflər 25 may 2021-ci il saat 16.30-da 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Azərxalça” 
ASC-nin ofisində açılacaqdır. 

Əlaqələndirici şəxs- Emin Xanlarov 
(0502269052). 

 “Gəncə Şərab – 2” ASC-nin 2020-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
manatla

 Активляр
31 dekabr  
2020-ci il

31 dekabr  
2019-cu il

Узунмцддятли активляр 7076997,91 7347184,55

Гейри-мадди активляр 35046,55 38940,55

Торпаг, тикили вя aваданлыглар 7041951,36 7308244,00

Узунмцддятли дебитор борълары   

Sair uzunmяddяtli aktivlяr   

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 7076997,91 7347184,55

Гысамцддятли активляр 12862064,76 15147269,71

Ещтийатлар 12479209,90 11730229,37

Гысамцддятли дебитор борълары 3395690,18+D40 2222623,62

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 342810,04 1160962,66

Саир гысамцддятли малиййя активляри   

Саир гысамцддятли активляр 40044,82 33454,06

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 12862064,76 15147269,71

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 19939062,67 22494454,26

КАПИТАЛ   

Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 10685340,00 10685340,00

Kapital ehtiyatlarы 2601390,45 2151500,46

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 3564288,98 3312218,40

ЪЯМИ КАПИТАЛ 16851019,43 16149058,86

ЮЩДЯЛИКЛЯР   

Узунмцддятли ющдяликляр 0,00 0,00

Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри   

Узунмцддятли кредитор борълары   

Саир узунмцддятли ющдяликляр   

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 0,00 0,00

Гыса мцддятли ющдяликляр 6483733,42 6345395,40

Гыса мцддятли bank kreditlяri 2120977,75 1813753,82

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 1451422,45 1437728,39

Гысамцддятли кредитор борълары 2911333,22 3093913,19

Саир гысaмцддятли ющдяликляр   

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 6483733,42 6345395,40

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 6483733,42 6345395,40

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 23334752,85 22494454,26

Kапиталda dяyiшikliklяr hesabatы

 

Nizamnamя  
kapitalы

Kapital 
ehtiyatlarы

Bюlцшdцrцl-
mяmiш  
mяnfяяt

Cяmi  
kapital

 2020-ci il yanvarыn 
1-nя qalыq

10685340 2151500,46 3312218,4 16149058,86

Mцlkiyyяt  ilяrin 
karital qoyuluшlarы

    

Elan edilmiш 
dividendlяr

    

 2020-ci il yanvarыn 
1-nя qalыq

10685340,00 2151500,46 3312218,40 16149058,86

2020-ci il цzrя xalis 
mяnfяяt-zяrяr

 0,00 3593627,46 3593627,46

Mяnfяяtdяn istifadя   3341556,88 3341556,88

Kapital ehtiyatыna 
яlavя

 449889,99  449889,99

Tяsis  inin borcunun 
яvяzlяшdirilmяsi

    

Elan edilmiш 
dividendlяr

    

2020-ci il dekabrыn 
31-nя qalыq

10685340,00 2601390,45 3564288,98 16851019,43

Mяcmu gяlirlяr haqqыnda hesabat
  2020-ci il  2019-cu il

Ясас ямялиййат эялири 15594629,34 16921415,26

Сатышын майа дяйяри 11047456,53 13477015,13

Цмуми мянфяят 4547172,81 3444400,13

Саир ямялиййат эялирляри 18816,00 33053,29

Kommersiya xяrclяri   

Инзибати хяръляр   

Sair яmяliyyat xяrclяri -58627,98 -59972,41

Ямялиййат (mяnfяяti-zяrяri) 4507360,83 3417481,01

Kurs fяrqi 221585,12 50963,21

Kurs fяrqi -273584,73 -69405,41

Fюvqяladя gяlirlяr  135594,88

ixrac olunan mallara gюrя tяшviq 36673,10  

Верэиtutмадан яввял мянфяят (зяряр) 4492034,32 3534633,69

Мянфяят верэиси 898406,86 706926,74

Щесабат дюврцнdя халис мянфяят (зяряри) 3593627,46 2827706,95

Mяnfяяtdя iшtirak payы:   

Sяhmdarlarыn payы   

Azlыqlarыn payы х х

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatы
  2020-ci il  2019-cu il

Яmяliyyat fяaliyyяtindяn pul vяsaitlяrinin hяrяkяti   

 Hesabat dюvrцndя xalis mяnfяяt , zяrяr 3593627 2827707

 Mяnfяяt vergisi цzrя xяrclяr 898406,9 706926,74

 Qeyri-pul maddяlяri цzrя gяlirlяr vя xяrclяr:   

 Яsas vяsaitlяrin amortizasiyasы 358490,9 419496,31

 Qeyri-maddi aktivlяrin amortizasiyasы   

 Яsas vяsaitlяrin satышыndan vя xaric olmasыndan gяlirlяr, 
zяrяrlяr

  

 Dюvriyyя kapitalыnda dяyiшikliklяr:   

 Ehtiyatlar цzrя artыm,azalma   

 Sair qыsamцddяtli aktivlяrdя artыm, azalma -6590,76 244214,62

 Sair maliyyя aktivlяri   

 Cari vergi юhdяliklяri   

 Яmяliyyat kreditor borclarыnda artыm, azalma 1173067 1657429,8

 Sair qыsamцddяtli юhdяliklяrdя artыm, azalma   

Яmяliyyat fяaliyyяtindяn yaranan pul vяsaitlяrinin xalis 
hяrяkяti

  

investisiya fяaliyyяtindяn pul vяsaitlяrinin hяrяkяti   

 Яsas vяsaitlяrin alыnmasы 237246,2 558544,19

 Sяhm alыnmasы ц  цn pul vяsaitinin xaric olmasы   

investisiya fяaliyyяtindяn yaranan pul vяsaitlяrinin xalis 
hяrяkяti

237246,2 558544,19

 юdяnilmяmiш dividendlяr   

 Banklara vя digяr maliyyя qurumlarыna borclarda 
artыm, azalma

307223,93 -1443973

 Maliyyяlяшdirmя цzrя fяaliyyяtdяn pul vяsaitlяrinin 
hяrяkяti

  

 Kapital ehtiyatlarыnыn dяyiшmяsi   

 Tяsis  ilяrin borcunun bюlцшdцrцlmяmiш mяnfяяt 
heabыna яvяzlяшdirilmяsi

  

 Maliyyяlяшdirmя цzrя fяaliyyяtdяn pul vяsaitlяrinin xalis 
hяrяkяti

  

 Pul vяsaitlяrinin vя bank overdraftlarыnыn xalis artmasы 
(azalmasы)

  

 ilin яvvяlinя pul vяsaitlяri vя bank overdraftlarы 1160963 1231498,2

 ilin sonuna pul vяsaitlяri vя bank overdraftlarы 342810,04 1160962,7

 il яrzindя artыm (azalma) -818152,6 -70535,49

Bununla bağlı akademiklə görüşdük və 
ondan bu abidə ilə bağlı məlumat verməsini 
xahiş etdik. Ömər müəllim bildirdi ki, dün-
ya şörətli müğənni Müslüm Maqomayevin 
sənətinin vurğunuyam. Onun mahnılarını 
həmişə sevə-sevə dinləmişəm. Dəfələrlə 
görüşlərimiz olub. Müslüm yüksək intellektə 
sahib insan idi. Müğənninin heykəlinin 
qoyulacağı ilə bağlı xəbəri eşidəndə mən də 
layihə hazırladım və Mədəniyyət Nazirliyinə 
təqdim etdim. Mənim layihəm qəbul edildi və 
heykəli hazırlamağa başladım...

– Siz, Müslüm Maqomayevin qəbirüstü 
abidəsinin də müəllifisiniz. 

– Bəli, həmin abidənin də müəllifi mənəm. 
Çalışmışam ki, o da Müslümün adına, 
sənətinə layiq olsun. 

– Heykəlin yaradılması prosesi hazırda 
hansı mərhələdədir?

 – Bilirsiniz, biz çox götür-qoy etdik ki, 
müğənnini hansı vəziyyətdə təqdim edək. 
Onun xeyli foto-şəkillərini nəzərdən keçirdik. 

Qərara aldıq ki, heykəl elə onun mahnı ifa 
etdiyi vəziyyətdə yaradaq. Belə də etdik. 
Şəkillərin çoxunda o elə bu vəziyyətdədir. 
Maqomayevin həyat yoldaşı Tamara xanımla 
da məsləhətləşdik. O da fikrimizi bəyəndi. 
Heykəlin hazırlanması üzərində işlər artıq ye-
kunlaşmışdır. Onun tuncdan tökülməsi üçün 
göndərmişik. Bir ay müddətinə hazır olacağı-
nı bildiriblər. Amma nə vaxt quraşdırılacağını 
deyə bilmərəm. Çünki postamentin hazırlan-
masına müəyyən vaxt lazımdır.

– Heykəlin ucaldılacağı yer 
müəyyənləşibmi?

– Heykəl Dənizkənarı Milli Parkda ucal-
dılacaq. İndi burada tikinti işləri gedir. Yaxın 
zamanlarda heykəlin postamenti də tamamla-
nacaq. İnanıram ki, bu Müslüm Maqomayevin 
əziz xatirəsinə ən yaxşı töhfə olacaq.

Söhbəti yazdı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev martın 12-də görkəmli 
sənətkar, dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi, 
Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi, SSRİ 
Xalq artisti Müslüm Maqomayevin abidəsinin 
hazırlanması haqqında sərəncam imzalayıb. 
Sərəncama uyğun olaraq böyük müğənninin 
heykəlinin hazırlanmasına başlanıldı. Heykəlin 
müəllifi Xalq rəssamı, akademik Ömər Eldarovdur.

Ömər Eldarov: Müslüm Maqomayevin 
heykəlini böyük məsuliyyətlə hazırladım

Yanvar-aprel aylarında 
25 milyard manatlıqdan 

çox ümumi daxili məhsul 
istehsal olunmuşdur 

 � 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında 
ölkədə 25 milyard 78,6 milyon manatlıq və ya 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 faiz 
az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur.

Statistika Komitəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, iqti-
sadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 8,4 faiz azalmış, 
qeyri neft-qaz sektorunda isə 4,1 faiz artmışdır.

ÜDM istehsalının 41,1 faizi sənaye, 10 faizi ticarət, 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,6 faizi nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı, 5,7 faizi tikinti, 3,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,9 faizi informasiya və rabitə, 0,9 
faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrinin, 19,1 
faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis 
vergilər ÜDM-in 10,3 faizini təşkil etmişdir.

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 2506,2 manata 
bərabər olmuşdur.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Gömrük Akademiyası Özbəkistanın gömrük 
əməkdaşları, magistrant və kursantları  
üçün  növbəti mühazirələr təşkil edib

DGİ-nin müraciəti 
əsasında təşkil olunan 
mühazirələrdə azərbaycanlı 
mütəxəssislər gömrük eks-
pertizası laboratoriyalarının 
fəaliyyətinin təşkili sahəsində 
təcrübələrini özbəkistanlı 
həmkarları ilə bölüşüblər. Bu 
sahəyə aid ilk mühazirələr 
gömrük orqanlarının 
fəaliyyətində gömrük eksper-
tizasının təkmilləşdirilməsi 
məsələlərinə həsr olunub.

Dövlət Gömrük  
Komitəsinin (DGK) Mərkəzi 
Gömrük Ekspertizası 
İdarəsinin rəisi, gömrük 
xidməti polkovniki Təyyar 
İbrahimov tədbirin əvvəlində 
özbəkistanlı dinləyiciləri 
salamlayaraq, iki ölkənin 
gömrük orqanlarının struktur-
ları arasında yaradılan belə 
əlaqələrin ekspert labora-
toriyalarının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi üçün 
əhəmiyyətini qeyd edib.

Özbəkistan Respublikası 
DGK-nin rəhbərliyi adından 
tədbir iştirakçılarını Qeyri-ta-

rif tənzimlənməsi və gömrük 
ekspertizası idarəsinin rəis 
müavini, gömrük xidməti 
mayoru Otabek Hasanov 
salamlayıb.

DGK-nin Mərkəzi  Gömrük 
Ekspertizası İdarəsinin 
Dərman vasitələrinin, baytar-
lıq, heyvandarlıq və bitkiçi-
lik mallarının ekspertizası 
şöbəsinin baş eksperti, göm-
rük xidməti mayoru Nurlanə  
Məmmədli özbəkistanlı 
dinləyicilərə gömrük ittifaqı 
ölkələrinin arasında ekspert-
tədqiqat fəaliyyətində vahid 
bazanın rolu, Texnoloji və 
mexaniki avadanlıqların 
ekspertizası şöbəsinin baş 
eksperti, gömrük xidməti baş 
leytenantı Günay Yusifova 
isə gömrük ekspertizasında 
texniki təminat və qarşılıqlı 
fəaliyyət haqqında ətraflı 
məlumat verib və sualları 
cavablandırıblar. Həmçinin 
sözügedən idarənin gömrük 
ekspertizası laboratoriya-
larının işinə həsr olunmuş 
videofilm nümayiş etdirilib.

Daşkənd Gömrük İnsti-
tutunun Kadrların yenidən 
hazırlanması və ixtisası-
nın artırılması fakültəsinin 
“Xüsusi fənlər” kafedrasının 
rəisi, texnika elmləri doktoru, 
gömrük xidməti polkovniki 
Lola Pulatovanın “Gömrük 
nəzarəti zamanı malların  

təhlükəsizliyi məsələlərinin 
həllində gömrük eksperti-
zasının rolu və əhəmiyyəti” 
mövzusunda məruzəsi də 
təqdim olunub.

Cari il ərzində 
azərbaycanlı mütəxəssislər 
tərəfindən özbəkistanlı 
dinləyicilərə gömrük orqan-
larının fəaliyyətinin müxtəlif 
sahələrinə aid məsələlərə 
həsr olunacaq daha bir neçə 
distant  mühazirənin təqdim 
olunacağı planlaşdırılıb.

 Qeyd edək ki, bu 
mühazirələr Özbəkistan Res-
publikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Göm-
rük Komitəsinə müraciəti 
əsasında, hər iki ölkənin 
hökumətləri arasında 27 may 
1996-cı il tarixində imza-
lanmış “Gömrük işlərində 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yar-
dım haqqında Razılaşma”ya 
müvafiq olaraq keçirilir.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

 Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
Özbəkistanın Daşkənd Gömrük İnstitutunun 
(DGİ)  kursantları, magistrantları və Özbəkistan 
Respublikası gömrük xidmətinin əməkdaşları 
üçün onlayn formatda növbəti distant mühazirələr 
təşkil edilib.

ADAU-da daha bir yenilik

Ölkəmizdə aqrar təhsilə və aqrar elmə dövlət qayğısı 
tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni-
versitetinin maddi-texniki bazası ən müasir tələblərə 

uyğun yenidən qurulmuşdur. Gənclər arasında aqrar təhsilə 
maraq artmış, əcnəbi dillərdə təhsil və ikili diplom proqram-
larının icrasına başlanılmış, bütövlükdə isə təhsil prosesi 
və elmi-tədqiqat işləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 
qoymuşdur. 

Bütün bunları, eləcə də 
qlobal çağırışların tələblərini 
nəzərə alaraq universitetin real 
vəziyyətini özündə əks etdirən 
yenidən hazırlanmış www.adau.
edu.az saytı istifadəyə verilmiş-
dir. Bununla əlaqədar keçirilən 
tədbirdə təhsil müəssisəsinin 
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor İbrahim Cəfərov çıxış 
edərək yeni dizaynda hazırlanmış 
saytın xüsusilə abituriyentlərin 
seçim mərhələsində rolundan, 
bütövlükdə universitetin regional, 
milli və beynəlxalq səviyyədə  ta-
nıdılmasına verəcəyi töhfələrdən 
danışıb. 

Təqdimatda bildirilib ki, 
Azərbaycan, rus və ingilis dilləri 
ilə yanaşı, müvafiq proqram 
vasitəsilə alman, fransız, ispan, 
italyan, çin, ərəb dillərinə çevrilən 
sayt universitet həyatının bütün 
sahələrini, o cümlədən təhsil 
müəssisəsi haqqında məlumat, 
tələbə qəbulu, təhsil, elmi-
tədqiqat, beynəlxalq əlaqələr, 

tələbə həyatı, təcrübə və karyera 
bölmələrini əhatə edir. Say-
tın universitet haqqında olan 
bölməsində təhsil müəssisəsinin 
tarixi, Gəncə şəhəri, ölkə başçısı-
nın təhsil müəssisəsinə səfərləri, 
rektorun müraciəti, sabıq rek-
torlar, uğurlu məzunlar, tanıtım 
materialları, inkişaf strategiyası 
yarım bölmələri mövcuddur. 

ADAU-da təhsil imkanları 
barədə abituriyentlərə geniş 
məlumat vermək məqsədilə 
dövlət sifarişli ixtisaslar, ikili 
diplom proqramları, təqaüdlər, 
əcnəbi tələbələrin təhsili kimi 
bölmələr yer almışdır. Univer-
sitetin beynəlxalq əlaqələrinin 
inkişafının müasir vəziyyətini 
nəzərə alaraq müvafiq bölmədə 
mübadilə proqramları, xarici 
dillərdə ixtisaslar, ikili diplom 
proqramları, qəbul qaydaları, 
əcnəbi tələbələrin asudə vaxtına 
dair məlumatlar əksini tapmış, 
onlayn müraciət imkanları yara-
dılmışdır.

Universitetin idarə 
edilməsində tələbələrin fikir və 
rəylərini daim diqqət mərkəzində 
saxlanılması ilə əlaqədar olaraq, 
tələbə həyatı bölməsində tələbə 
məmnunluq soğrusu,  ideya 
bankı, Aqrar İnkişaf Könüllüləri 
və digər tələbə təşkilatlarının 
fəaliyyəti, habelə karyera, 
tələbələrin asudə vaxtının təşkili 
məsələləri öz əksini tapmışdır. 
Həmçinin universitet-sənaye 
əməkdaşlığı, ADAU-TV, kitab-
xana, tədris və elmi-tədqiqat 
mərkəzləri, laboratoriyalar, 
muzeylər, tələbə evləri, tədris-
təcrübə təsərrüfatı, klinikalar, 
fermerlər üçün aqrar məsləhət 
xidməti və digər məlumatlar da 
yer almışdır. 

Diqqəti cəlb edən 
məqamlardan biri də ayrı-
ayrılıqda hər bir fakültənin 
internet saytının, kafedralar 
haqqında məlumatların, habelə 
professor-müəllim heyətinin 
müvafiq dillərdə tərcümeyi-
hallarının mövcudluğudur ki, 
bu da beynəlxalq əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulması və inkişafı 
baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasından daha 893 nəfər 

müalicə olunaraq sağalıb 
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 

daha 893 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,  437 yeni  yoluxma faktı 
qeydə alınıb.   

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən 
məlumata görə,  COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 14 nəfər vəfat edib. 

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə  331 min 477 nəfərin koronavirus 
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 318 min 502 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4828 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə 
sayı 8147 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 3 milyon 425 min 183 test aparılıb. 
Dünənki test sayı isə 10569-dur. 
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