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228 kiloqrama yaxın narkotik 
vasitə – heroin aşkarlanıb 
Gömrükçülər tərəfindən daha iki 

fakt üzrə narkotik qaçaqmalçılığı 
cəhdlərinin qarşısı alınıb. 
DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr 

İdarəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası ərazisindən tranzit 
keçməklə Niderland Krallığına unlu qənnadı 
məmulatları aparan, Türkiyə Respublikası 
vətəndaşının idarə etdiyi 76AAG563/76AAK437 
dövlət nömrə nişanlı “Mercedes-Benz” markalı 
nəqliyyat vasitəsi Culfa dövlət sərhədindən 
buraxılış məntəqəsində risk meyarı əsasında 
rentgen qurğusundan keçirilməklə yoxlanılıb. 
Müəyyən olunmuş şübhəli rentgen təsvirləri 
əsasında aparılan əsaslı yoxlama zamanı 
nəqliyyat vasitəsinin qoşqusuna yüklənmiş 32 
ədəd taxta paletin ayaqlarında xüsusi üsulla 
gizlədilmiş ümumi çəkisi 113 kiloqram 820 qram 
olan narkotik vasitə – heroin aşkar edilib.

Həmin nəqliyyat vasitəsinin ardınca Nax-
çıvan Muxtar Respublikası ərazisinə tranzit 
giriş edən, eyni daşıyıcı şirkətə məxsus, 
hərəkət marşrutu, yükü, idxalatçı və ixracatçı-
nın rekvizitləri eyni olan, Türkiyə Respublikası 
vətəndaşının idarə etdiyi 76AAJ134/76AAG184 
dövlət nömrə nişanlı “Mercedes-Benz” markalı 
nəqliyyat vasitəsinə Culfa dövlət sərhədindən 
buraxılış məntəqəsində gömrük baxışı həyata 
keçirilən zaman isə nəqliyyat vasitəsinin qoşqu-
suna yüklənmiş 32 ədəd taxta paletin ayaqla-
rında xüsusi üsulla gizlədilmiş ümumi çəkisi 113 
kiloqram 835 qram olan narkotik vasitə – heroin 
aşkar edilib.

Oxşar gizlətmə üsulundan istifadə edilməklə 
törədilmiş hər iki qaçaqmalçılıq əməli üzrə aş-
karlanmış narkotik vasitənin ümumi xalis çəkisi 
227 kiloqram 655 qram təşkil edib.

Qeyd olunan faktlarla bağlı Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
İstintaq bölməsi tərəfindən Azərbaycan Respub-
likası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinə 
(Qaçaqmalçılıq) uyğun olaraq hər iki şəxs 
barəsində cinayət işi başlanılıb.

“Xalq qəzeti”

 Mədəniyyət Nazirliyindən verilən 
məlumata görə, pandemiyanın 
yaratdığı fəsadlar səbəbindən son 
iki ildə qarşılıqlı görüş və səfərlərin 
sayında azalma olsa da, 2021-ci il 
ərzində türk dövlətlərinin mədəniyyət 
qurumları ilə müxtəlif qarşılıqlı 
səfərlər reallaşdırılıb, əməkdaşlığa 
dair sənədlər imzalanıb. Bu baxımdan 
Türkiyə ilə mədəni əlaqələrin inkişafı 
istiqamətində də mühüm işlər görü-
lüb. Belə ki, Azərbaycan Respublika-
sının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Türkiyə 
Respublikasının Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi arasında Azərbaycan–
Türkiyə Birinci Birgə Mədəniyyət 
Komissiyasının iclası reallaşıb. Hər iki 
ölkənin mədəni irs, kitabxana, musiqi, 
teatr, muzey, kino və digər sahələr 
üzrə səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə keçirilən iclasda qeyd olu-
nan sahələrə dair müzakirələr aparılıb 
və gələcək əməkdaşlıq prioritetləri 
müəyyən edilib. Eyni zamanda, yaxın 
gələcəkdə Türkiyədə Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılması 
da planlaşdırılır.

TÜRKSOY türkdilli dövlətlər 
arasında mədəni əlaqələrin inkişa-
fına əhəmiyyətli töhfələr verir. Bu 
möhtəşəm qurumun çərçivəsində 
həyata keçirilən tədbirlər, 
möhkəmlənən əməkdaşlıqlar da türk 
dövlətlərinin birliyi üçün formalaşdı-
rılan ümumi geostrateji mənzərənin 
tərkib hissəsidir. Təşkilatın əsas 

məqsədi türk dövlətləri  arasında 
hərtərəfli əməkdaşlığa yardım 
etməkdir. Tərəflər arasında qarşı-
lıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi, 
regionda və dünyada sülhün bərqərar 
olması, xarici siyasət məsələlərinə 
ortaq yanaşmanın təşviqi, beynəlxalq 
terrorizm, separatçılıq, ekstremizm 
və transmilli cinayətkarlığa qarşı 
mübarizənin əlaqələndirilməsi, ortaq 
maraq kəsb edən digər sahələrdə 
regional və ikitərəfli əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi bu qurumun əsas 
məqsədlərindəndir.

Son illər Özbəkistanla da mədəni 
əlaqələrdə ciddi irəliləyişlər əldə 
edilib. TÜRKSOY-un Daimi Şura-
sının 38-ci iclasında iştirak etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası-
nın Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
Özbəkistana səfər edib. Özbəkistanın 

Xivə şəhərində baş tutan tədbirdə 
2022-ci il üçün Türkiyənin  Bursa 
şəhərinin Türk Dünyasının 
Mədəniyyət Paytaxtı seçilməsi, 
TÜRKSOY-a yeni baş katib seçiminin 
2022-ci ildə keçirilməsi, SSRİ Xalq 
artisti, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun anadan  olmasının 
100 illik yubileyinin TÜRKSOY 
miqyasında qeyd olunması razılaş-
dırılıb. Tədbirdə nazir Anar Kərimov 
Şuşa şəhərinin 2023-cü ildə Türk 
Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 
elan edilməsi ilə əlaqədar danışıqlar 
aparıb və məsələ şifahi olaraq üzv 
dövlətlərlə razılaşdırılıb. 

Bundan başqa, ötən ilin 30 
avqust – 2 sentyabr tarixlərində 
Özbəkistanda Azərbaycan kino 
günləri keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan 
və Özbəkistanın kino sahəsində 
mütəxəssisləri, dövlət nümayəndələri, 

diplomatlar, mədəniyyət və incəsənət 
xadimləri, Azərbaycan  diasporunun 
üzvləri, bir sıra universitet müəllim 
və tələbələri, jurnalistlər iştirak 
ediblər. Oktyabrın 20-23-də isə 
Özbəkistandakı Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin layihəsi ilə bu ölkənin 
Qarakalpakstan Respublikası və 

Xarəzm vilayətində Azərbaycan 
mədəniyyəti və ədəbiyyatı günləri 
baş tutub. 2021-ci ilin “Nizami 
Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan və Özbəkistanın 
mədəniyyət nazirliklərinin dəstəyi 
ilə Özbəkistandakı Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi Nizami Gəncəvi və Əlişir 
Nəvai mədəniyyət və ədəbiyyat 
günlərini reallaşdırıb. Özbəkistandakı 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə 
Özbəkistanın tarixi Turon kitabxa-
nası ilə Azərbaycanın Şuşa Rayon 
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 
arasında əməkdaşlığa dair memoran-
dum imzalanıb.

 2021-ci il Türkmənistanla da 
mədəni əlaqələrimizin inkişafı baxı-
mından əlamətdar olub. Azərbaycan 
Respublikasının mədəniyyət nazi-
rinin Türkmənistanın ölkəmizdəki 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mekan 
İşanquliyevlə görüşündə iki ölkənin 
mədəni əlaqələrinin perspektivləri 
müzakirə edilib, həmçinin həyata 
keçirilə biləcək birgə layihələr 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 
Danışıqlar zamanı Azərbaycan və 
Türkmənistanın UNESCO və digər 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlığının əhəmiyyəti qeyd 
edilib, qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlərə dair müzakirələr aparılıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Dünya mədəniyyətinə qiymətli töhfələr vermiş Türk 
dövlətləri zəngin və dəyərli mədəni irsə malikdir. Əminliklə 
demək olar ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) iqtisadi 
əsasları onun sosial və mədəni təməlləri ilə əlaqəlidir.  TDT-yə  
üzv ölkələrlə Azərbaycanın mədəni əlaqələri hər zaman 
yüksək səviyyədə olub. Hazırda da bu əlaqələr yüksələn xətt 
üzrə davam etdirilir.

 manatla

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

I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 2 678 006,64 2 656 309,31
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması   
Daşınmaz əmlaka investisiyalar   
Qeyri-maddi aktivlər 80 475,61 261 428,05
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 hesablaş-
malar   
Sair aktivlər   
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 2 758 482,25 2 917 737,36
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Ehtiyatlar 38 226,41 51 295,81
Debitor borcları: 2 184 787,88 3 110 944,14
 birbaşa sığorta üzrə 1 723 762,36 1 412 501,22
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :  22 977,66
 - təkrarsığortaçı üzrə  22 977,66
 - təkrarsığortalı üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə 334 043,84 1 167 236,18
 iddia tələbləri üzrə  14 035,36
 işçi heyəti üzrə 9 300,00 6 100,00
 sığortalılara verilən borclar üzrə   
 sair debitorlar 117 681,68 488 093,72
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 21 326 342,35 17 276 940,16
 kassa 15 315,68 2 291,89
 hesablaşma hesabı 6 314 621,81 2 816 592,05
 valyuta hesabı 8 807 089,38 7 378 740,74
 depozit hesablar 5 760 000,00 6 650 000,00
 sair pul vəsaitləri 429 315,48 429 315,48
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:   
 dövlət qiymətli kağızları   
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
 sair maliyyə aktivləri   
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 1 970 416,53 2 035 319,36
 həyat sığortası sahəsi üzrə   
 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 1 970 416,53 2 035 319,36
Sair qısamüddətli aktivlər: 2 327,30  
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri   
 verilmiş avanslar   
 təhtəl hesablar 2 327,30  
Sair aktivlər   
Cəmi qısamüddətli aktivlər 25 522 100,47 22 474 499,47
CƏMİ AKTİVLƏR 28 280 582,72 25 392 236,83

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə
Hesabat 
dövrünün 
sonuna

I. KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı 10 005 250,00 10 005 250,00
Emissiya gəliri 1 401 226,48 1 401 226,48
Geri alınmış kapital (səhmlər)   

Kapital ehtiyatları:   
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   
 digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 2 726 960,62 929 023,78
 Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 2 813 170,82 1 013 075,21
 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər -86210,2 -84051,43
 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)   
 Elan edilmiş dividendlər   
Cəmi kapital 14 133 437,10 12 335 500,26
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları: 12 854 928,81 12 742 724,04
 Həyat sığortası sahəsi üzrə :   
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 12 854 928,81 12 742 724,04
Qarşısıalınma tədbirləri fondu -212,74 6 425,80
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları : 5 176,72 30 405,77
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə 5 176,72 30 405,77
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 1 031 949,90  
 təkrarsığortaçı üzrə 1 031 949,90  
 təkrarsığortalı üzrə   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesab-
laşmalar 449,24 449,24
Sair öhdəliklər 76 071,43 112 125,83
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 13 968 363,36 12 892 130,68
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər   
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər   
Kreditor borcları: 178 782,26 164 605,89
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə   
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar 178 782,26 164 605,89
Sair qısamüddətli öhdəliklər:   
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesab-
laşmalar   
Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 178 782,26 164 605,89
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 14 147 145,62 13 056 736,57
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 28 280 582,72 25 392 236,83

 MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)
Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri:
 19961338,35

 birbaşa sığorta üzrə sığorta 
haqları 19072054,16

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta 
haqları  

 sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə 715332,68

 təkrarsığortaya verilmiş 
müqavilələr üzrə komissyon 
 muzdlar 

173951,51

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya 
mənfi)

177107,6

İnvestisiya gəlirləri üzrə 104249,26
Subroqasiya gəlirləri 114193,69
Sair gəlirlər 171466,45
CƏMİ GƏLİRLƏR 20528355,35
Xərclər  
Əsas əməliyyat xərcləri: 15491170,62
 sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 11739982,69

 qaytarılan sığorta haqları üzrə 1099297,77
 tənzimləmə xərcləri 4415,43
 təkrarsığortaya verilmiş sığorta 
haqları üzrə 2641037,94

 qarşısıalınma tədbirləri fondu-
na ayırmalar üzrə 6436,79

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair 
xərclər  

İşlərin aparılması xərcləri 3591002,65
Sair xərclər 179838,07
CƏMİ XƏRCLƏR 19262011,34
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 1266344,01
Mənfəətin nizamnamə kapitalı-
na yönəldilən hissəsi  

Vergiqoyulmadan əvvəl 
mənfəət (zərər) 1266344,01

Mənfəət vergisi 253268,80
Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 1013075,21

 BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 
ödənilmişdir

Mənfəətdən vergi 253743,21 1116454,32
Əlavə dəyər vergisi   
Gəlir vergisi 174524,63 168864,31
Əmlak vergisi 28784,43 30140,02
Torpaq vergisi   
Aksizlər   
Ödəmə mənbəyində vergi (4%)   
Sair vergilər 46989,52 23675,36
Sosial sığorta və təminat 441554,29 416325,24
Məcburi ödənişlər (0,3%) -89116,68 -89116,68
İqtisadi sanksiyalar   

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin qanuni təmsilçisi 
Miskərli Abas İlqar oğlunun nəzərinə!
Rəy
Biz “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 

31-nə əhəmiyyətli uçot siyasətinin və digər izahedici qeydlərin qısa 
xülasəsindən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini 
aparmışıq.

Bizcə, cəmiyyətin qoşma maliyyə hesabatları bütün  
əhəmiyyətli aspektlərdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Rəy üçün əsaslar
Biz, auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmı-

şıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımı-
zın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində 
təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normalarla 
mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika Məcəlləsinin” 
(IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və 
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də IESBA məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, 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 hesabat-
larına aid rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və 
biz bu məsələlərə aid ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin 
idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun hazırlanması-
na, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə dələduzluq və ya 
səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə 
məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və 
ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa 
münasib alternativin yaranmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz 
fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda 
fasiləsiz fəaliyyətə aid məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına 
və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə 
görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər 
cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarətə görə 
məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, 

dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadı-
ğına aid 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 aparıl-
mış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər, dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin 
maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir etmək 
ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi 
biz audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq edir və peşəkar 
skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz, həmçinin:. Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndirir, bu risklərə 
cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçirir və 
rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə 
edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski 
səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, 
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan 
və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər. . Cəmiyyətin daxili nəzarətin səmərəliliyinə aid rəy bildirmək 
məqsədi üçün deyil, bu şərtlər çərçivəsində uyğun olan audit prosedurla-
rını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürük.. İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik 
tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli 
məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndiririk. . Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən 
istifadə ediməsinin uyğunluğuna və əldə olunan audit sübutlarının 
əsasında cəmiyyətin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi 
şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığı barədə nəticə çıxarırıq. 
Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxar-
dığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli 
məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və ya belə məlumatların 
açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. 
Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübut-
larına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər cəmiyyətin 
fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər. 

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

“Caspian Consulting and Partners” MMC-nin  
direktor-auditoru – Elnurə Abdinova.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Dənizçi MTK-nın balansında olan yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında qazanxanaya 
avadanlıqların quraşdırılması və avtomatika sisteminin yığılması xidmətlərinin  

(mal-material və işçi qüvvəsi ilə birlikdə) satın alınması məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə da-
xil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 30 
mart 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 
1263.

Ünvan - Bakı şəhəri, Neftçilər  
prospekti 2.

“A-Qroup “Sığorta Şirkəti ASC-nin 2021-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə mühasibat balansı

Türk dövlətləri ilə mədəni 
əlaqələr genişlənir
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