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27 may 2022-ci il, cümə

Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində
ulu öndərin xatirəsinə həsr edilən elmi konfrans keçirilib
Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu
ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim
və magistrantlarının “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusundakı
konfransında fakültənin professor
və müəllim heyəti də məruzələrlə
çıxış edib. Konfransda açılış
nitqi ilə çıxış edən Şərqşünaslıq
fakültəsinin dekanı Aydan Xəndan
və fakültənin elmi işlər üzrə dekan müavini Nigar İsmayılzadə
ulu öndərin Azərbaycanda elm
və təhsilin inkişafına göstərdiyi
diqqət və qayğıdan, məzunu
olduğu Bakı Dövlət Universitetinin
yüksəlişindəki xidmətlərindən, müasir və güclü Azərbaycan dövlətini
bərqərar etmək yolundakı misilsiz
fəaliyyətlərindən danışıblar.
Konfransın plenar iclasında
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin
klassik irsə qayğısı və Azərbaycan
əlyazma sərvətləırinin toplanması,
öyrənilmısi, nəşri məsələləri” möv-

zusunda məruzə ilə çıxış edən İran
filologiyası kafedrasının professoru,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Rafael Hüseynov deyib: “Türk dünyasının böyük
düşüncə adamı, görkəmli qazax
şairi Oljas Suleymenov unudulmaz
Heydər Əliyevə müraciət edərkən
adətən ona “Ustaz” – “Müəllim”
deyərdi və hər sözün tamını, rəng
çalarlarını, çəkisini dəqiq duyan və
bilən bu parlaq qələm adamı niyə
belə dediyini çox yaxşı anlayırdı.
Heydər Əliyev onun nəhəngliyini
görməyə qadir və hazır olan hər
bəsirətli insanın gözündə misilsiz bir siyasət və dövlət adamı
olmaqdan savayı, ilk növbədə,
əvəzsiz öyrədici, müstəsna müəllim
kimi ucalır. Millət müəllimi kimi!
Tarixin son dərəcə təlatümlü bir
dönəmində, 1990-cı illərin əvvəlləri
və ortalarında, Azərbaycanın yenicə
bərpa edilmiş dövlət müstəqilliyi ilk

kövrək addımlarını atarkən Heydər
Əliyevin xilaskarlıq, quruculuq,
yurdun və xalqın sabahı üçün
möhkəm təməllər yaratmaq yolunda
fədakar çalışmaları və mübarizələri
heç zaman unudulmaz. Artıq yarım
əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan
Heydər Əliyevin adı, siyasəti,
xətti, yolu ilə bağlıdır və bu nadir
şəxsiyyət haqqında düşünmək və
danışmaq həm də elə Azərbaycanın
taleyi haqqında fikir bölüşməkdir”.

 mummilli lideri misilsiz və çox gücÜ
lü edən ən vacib amillərdən birinin
də onun üstün zəkası, hərtərəfli
bilikləri, Azərbaycanı Azərbaycan
edən dəyərlər şəbəkəsinə vaqifliyliyinin olduğunu vurğulayan akademik Rafael Hüseynov əlavə edib ki,
böyük azərbaycanlı Heydər Əliyev
siyasətin incəliklərinə, dövlət işinin
və hakimiyyət idarəediciliyinin hər
xırda ayrıntısına qrosmeystercə sahib olduğu kimi, elmin, ədəbiyyatın,

incəsənətin ən müxtəlif sahələrinə
də elə həmin sahələrin təmsilçisi
kimi dərindən aşina idi və bu
ona yeni güc verirdi. Azərbaycan
əlyazmaşünaslığının tarixi və
problemlərindən bəhs edən Rafael
Hüseynov ulu öndərin bu sahəyə
xüsusi münasibəti və qayğısından
konkret faktlarla söz açaraq sovet
dönəmində Əlyazmalar İnstitutunun yaradılmasının da unudulmaz
rəhbərin uzunmüddətli məqsədyönlü
səylərinin nəticəsi olduğunu bildirib.
Daha sonra professor Jalə
Əliyeva “Azərbaycan elminin
inkişafında Heydər Əliyevin rolu
və xidmətləri”, dosent Kəmalə
Əhmədova “Heydər Əliyev – Türk
dünyasının fenomeni” mövzularında
çıxış ediblər.
Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc
alimləri və magistrantları araşdırdıqları aktual mövzularla bağlı
məruzələrini təqdim ediblər. Müasir
və klassik ibri, yapon, fars, ərəb,
türk, urdu dilləri və ədəbiyyatlarının
müxtəlif məsələlərinə, Şərqdə tarix,
təbabət, kulturologiya və digər
sahələrə aid məruzələr də maraq
doğurub.

AZAL və LOT aviaşirkətləri səmərəli
əməkdaşlıqdan məmnundurlar

ATMU-da təlimlər başa çatıb

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində “Layihələrin
idarə edilməsi üzrə vacib bacarıqlar” mövzusunda təlimlər başa
çatıb. Layihələrin İdarə edilməsi Assosiasiyası (AzPMA) tərəfindən
təşkil olunan tədbirə universitetin bir qrup əməkdaşı qatılıb.
ATMU əməkdaşlarının cəlb olunduğu təlimlər – MBA, IPMA–B,
PMO–CP, CPS, AzPMA İdarə Heyətinin üzvü, AZS ISO 21500
və AZS ISO 21502 Layihələrin idarə edilməsi üzrə Azərbaycan
Dövlət standartlarının eksperti və təqdimatçısı, PMO.az MMC,
Layihə Düşüncə Məktəbinin Təsisçisi və Direktoru Rəşad İbrahimov
tərəfindən aparılıb. R.İbrahimov təlimlərin gedişatında layihələrin
idarə edilməsi və IPMA standartlarına, o cümlədən Waterfall, Agile,
Scrum və digər metodologiyalardan istifadə qaydalarına münasibət
bildirib. Eyni zamanda, risklər, kommunikasiyalar, satınalmalar və
keyfiyyətin idarə edilməsini şərtləndirən digər məsələlər də diqqətdə
saxlanılıb.
“Layihələrin idarə edilməsi üzrə vacib bacarıqlar” mövzusuna həsr
olunan təlimlərin sonunda ATMU-nun 10 nəfər əməkdaşı AzPMA-nın
sertifikatını alıb.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“Xətai Təchizat” ASC-nin 2021-ci il dekabrın
31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı
manatla
31 dekabr
2021-ci il

31 dekabr
2020-ci il

Əsas vəsaitlər

38 222,00

40 226,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

38 222,00

40 226,00

Ticarət və digər debitor borcları

140 286,91

84 964,00

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

41 157,00

20 292,00

Mal-material ehtiyatları

2 504,00

112 942,00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

183 947,91

218 198,00

Cəmi aktivlər

222 169,91

258 424,00

Nizamnamə kapitalı

62 322,00

62 322,00

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti

36 745,98

24 276,78

Əvvəlki dövrlər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

24 276,78

0,00

Cəmi kapital

123 344,76

86 598,78

Ticarət və digər kreditor borcları

98 825,15

171 825,22

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

98 825,15

171 825,22

Cəmi öhdəliklər

98 825,15

171 825,22

Cəmi kapital və öhdəliklər

222 169,91

258 424,00

Aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər

Qısamüddətli aktivlər

Kapital və öhdəliklər
Kapital

Öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

“İlyas Əfəndiyev. Geriyə baxarkən”
fotoalbomu təqdim olundu
Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim
Tahirov fotoalbom haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, burada Azərbaycan
ədəbiyyatının klassiki İlyas Əfəndiyevin ömür yolunun ən yaddaqalan
anlarının fotoları, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, ədibin yaxın
dostlarının sənətkar haqqında fikirləri, xatirələri, yazıçıya həsr edilmiş şeirlər,
habelə sənətkarın əsərlərinin tamaşalarından fotolar yer alıb.
“AZAL”ın prezidenti Cahangir Əsgərovun dəvəti ilə “LOT” aviaşirkətinin baş
icraçı direktoru və İdarə Heyətinin sədri Rafal Milçarskinin başçılıq etdiyi Polşa
nümayəndə heyəti mayın 26-da Bakıya işgüzar səfərə gəlib.
“Azərbaycan Hava Yolları”nın ofisində
Azərbaycanın Polşadakı səfiri Nərgiz
Qurbanovanın da iştirakı ilə keçirilən
görüşdə C.Əsgərov və R.Milçarski ikitərəfli
əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə
ediblər.
Tərəflər hava əlaqəsinin başlanmasına,
reyslərin davamlı yerinə yetirilməsinə ümid
etdiklərini bildirmişlər. İki ölkə arasında
uçuşların başlanması turizm axınını artırmağa və Azərbaycanla Polşa arasında işgüzar
əlaqələri genişləndirməyə imkan verəcək.
Polşa aviadaşıyıcısı mayın 28-də Varşavadan Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna
ilk reysini həyata keçirəcək. Uçuşlar həftədə
4 dəfə yerinə yetiriləcək.
“AZAL”ın prezidenti C.Əsgərov ölkənin
bütün yeddi beynəlxalq hava limanında beşinci və yeddinci dərəcəli “hava azadlığı” rejiminin tətbiq olunduğunu xüsusilə xatırladıb.
Bu hava azadlığı dərəcələri xarici aviadaşı-

yıcılara Azərbaycan aviaşirkətləri ilə bərabər
hüquqlar təqdim edir və Azərbaycanın hava
limanları vasitəsilə tranzit reyslər yerinə
yetirmək imkanı verir.
“LOT” aviaşirkətinin rəhbəri Rafal
Milçarski Azərbaycan və Polşa arasında
reyslərin yerinə yetirilməsinə böyük maraq
göstərdiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə,
müntəzəm reyslərin yerinə yetirilməsi hər iki
ölkənin qarşılıqlı faydalı maraqlarının inkişafına təkan verəcək.
“Azərbaycan Hava Yolları”nın mətbuat
xidməti bildirir ki, görüşün sonunda qonaqlar beşulduzlu Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunun imkanları, xüsusilə, təyyarələrə
göstərilən yerüstü xidmət və aerovağzal
kompleksində sərnişinlər üçün yaradılmış
rahat şəraitlə təmin olunublar.

“Xalq qəzeti”

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət
naziri Anar Kərimov dedi ki, bu gün
ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən
biri, Azərbaycan tarixi yaddaşının, milli
məfkurəsinin inkişafında müstəsna xidmətləri
olan İlyas Əfəndiyevin doğum günü
ərəfəsində böyük sənətkarın həyat və yaradıcılığının maraqlı məqamlarının əks olunduğu
fotoalbomun təqdimat mərasiminə toplaşmışıq. İlyas Əfəndiyev Azərbaycan ədəbiyyatı
üçün çox önəmli irs qoyub gedib.
İlyas Əfəndiyev yaradıcılığının ölkəmizlə
yanaşı, xaricdə də tanındığını bildirən nazir
əlavə etdi ki, Prezident İlham Əliyev İlyas
Əfəndiyevin yaradıcılığına böyük dəyər
verib. Ədibin 90 və 100 illik yubileylərinin
qeyd olunması ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən 2004 və 2014-cü illərdə
sərəncamlar imzalanıb. Yazıçının 100 illiyi
UNESCO səviyyəsində də geniş qeyd olunub. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığını yüksək
qiymətləndirən ulu öndər Heydər Əliyev
ədibin Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulan pyeslərinin premyerasında iştirak edib.
Təsadüfi deyil ki, uzun illərdir ki, Akademik

Milli Dram Teatrı yeni mövsümünü məhz
ədibin “Hökmdar və qızı” pyesi əsasında hazırlanan “Qarabağnamə” tamaşası ilə açır.
AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin
deputatı, akademik İsa Həbibbəyli, Üzeyir
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli,
Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov yazıçı ilə bağlı xatirələrini
bölüşdülər.
Çıxışlardan sonra Milli Kitabxananın
əməkdaşları tərəfindən hazırlanan “Bədii
fikir tariximizin fenomeni – Xalq yazıçısı İlyas
Əfəndiyev” adlı elektron məlumat bazası
təqdim olundu.
Görkəmli dramaturqun ailəsi adından
çıxış edən Xalq yazıçısı Elçin fotoalbomun nəşri və tədbirin təşkilatçılığına görə
Mədəniyyət Nazirliyinə və Milli Kitabxanaya
təşəkkürünü bildirdi. Sonda tədbir iştirakçıları “Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev” adlı kitab
sərgisi ilə tanış oldular.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Xalq qəzeti .- 2022.- 27 may.- S.15.

Fondu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
(DİDK) ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu arasında əməkdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Memorandumu Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və Qarabağ Dirçəliş
Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev imzalayıblar.
DİDK-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, Anlaşma Memorandumunun əsas məqsədi əməkdaşlıq
çərçivəsində birgə layihələr və
tədbirlər həyata keçirməklə, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yüksək
rifaha malik regiona çevrilməsinə
töhfə verməkdir. Sənəd xaricdə
yaşayan azərbaycanlılar, diaspor təşkilatları və digər xalqların
nümayəndələri tərəfindən erməni
işğalı nəticəsində Azərbaycan
xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən mədəni irsə, təbii sərvətlər və
bioloji tərəfdaşlığa vurulan zərər

haqqında dünya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılmasını, Qarabağda
həyata keçirilən tədbirlərin və investisiya potensialının dəstəklənməsi
məqsədilə ianəçiliyi, dövlət-özəl
tərəfdaşlığının təşviq edilməsini
əhatə edir.
İmzalanma mərasimində çıxış
edən Dövlət Komitəsinin sədri
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
Qarabağda aparılan quruculuq
işləri və Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyəti barədə mütəmadi
məlumatlandırılmasının vacib-

liyini vurğulayıb. Qeyd edilib ki,
Anlaşma Memorandumunun
əhatə etdiyi fəaliyyət istiqaməti
Dünya Azərbaycanlılarının Şuşada keçirilmiş V Qurultayı zamanı
müəyyənləşdirilən strategiyada da
öz əksini tapıb. Təsadüfi deyil ki,
Zəfər Qurultayının iki panelindən

biri “Qarabağın bərpası və yenidən
qurulmasında Azərbaycan diasporunun töhfələri” mövzusuna həsr
olunub.
Qarabağ Dirçəliş Fondunun
fəaliyyətə başladığı ilk gündən
DİDK-dan dəstək gördüyünü deyən
Rəhman Hacıyev müzəffər Ali

Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşada
keçirilən Zəfər Qurultayında iştirakını və tədbir iştirakçıları ilə
təmaslarını məmnunluqla xatırlayıb. O, eyni zamanda, diaspor
təşkilatlarının Qarabağ Dirçəliş
Fondu ilə səmərəli əməkdaşlıq
edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Həmçinin Rəhman Hacıyev Fondun ötən ilin yekunlarına dair və cari
fəaliyyəti barədə məlumat verib.
Sonra birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində görülməsi nəzərdə
tutulan layihələr barədə ətraflı
fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər
bu əməkdaşlığın işğaldan azad
edilən ərazilərdə dayanıqlı
məskunlaşmaya, əlverişli həyat
şəraitinin yaradılmasına töhfə
verəcəyinə əminliklərini ifadə
ediblər.

Satışdan gəlirlər

428 547,53

347 183,00

Əməliyyat və digər inzibati xərclər

(382615,05)

(316 837,02)

Əməliyyat mənfəəti

45 932,48

30 345,98

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

45 932,48

30 345,98

Mənfəət vergisi

(9 186,50)

(6 069,20)

Cəmi il üzrə mənfəət (zərər)

36 745,98

24 276,78

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
Əməliyyat fəaliyyəti
Vergidən əvvəl mənfəət

45 932,48

30 345,98

Vergidən əvvəl zərəri xalis pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə üzləşdirmək məqsədilə aparılmış
qeyri-nağd düzəlişlər
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

(2 004,00)

(2 667,00)

Digər xərclər

0,00

(27 384,98)

Dövriyyə vəsaitlərində dəyişikliklər

43 928,48

294,00

Mal-material ehtiyatlarının azalması (artması)

105 259,50

(112 942,00)

Ticarət və digər kreditor borclarının artması
(73 000,07)
(azalması)
Ticarət və digər debitor borclarının azalması
(55 322,91)
(artması)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə olunan xalis pul (23 063,48)
vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyəti

160 284,00

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti

0,00

0,00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul
vəsaitləri
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentlərində xalis artım (azalma)
İlin sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri

0,00

0,00

20 292,00

1 461,00

20 865,00

18 831,00

41 157,00

20 292,00

(28 805,00)
18 537,00

KAPİTALDA DƏYİŞİKLƏR HAQQINDA HESABAT
Nizamnamə
kapitalı
62 322,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət
0,00

Cəmi kapital
62 322,00

Hesabat ili üzrə cəmi mənfəət

-

24 276,78

24 276,78

Mənfəətin istifadəsi

-

2020-ci il dekabrın 31-nə

62 322,00

24 276,78

86 598,78

2021-ci il yanvarın 1-nə

62 322,00

24 276,78

86 598,78

Hesabat ili üzrə cəmi mənfəət

-

36 745,98

36 745,98

Mənfəətin istifadəsi

-

2021-ci il dekabrın 31-nə

62 322,00

2020-ci il yanvarın 1-nə

0,00

0,00
61 022,76

123 344,76

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Xətai Təchizat” ASC-nin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə
Biz “Xətai Təchizat” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə әlavә edilәn maliyyә
vәziyyәti haqqında hesabatdan və həmin tarixlərdə tamamlanan il üzrə mənfəət və
ya zərər haqqında hesabatdan, habelə əsas uçot siyasəti də daxil olmaqla maliyyə hesabatlarına dair qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Auditin predmeti
Şirkətin maliyyə hesabatlarına aşağıdakılar daxildir:
• 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
• əsas uçot siyasətlərinin qısa xülasəsi, digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla
maliyyə hesabatları ilə bağlı qeydlər.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rәhbәrlik hazırkı maliyyә hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına vә düzgün təqdim edilmәsinә, hәmçinin fırıldaqçılıq vә ya sәhvə görə әhәmiyyәtli tәhriflәr olmayan maliyyә hesabatlarının hazırlanması
üçün rәhbәrliyin fikrincә zәruri daxili nәzarәt sisteminә görә mәsuliyyәt daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim mәsuliyyәtimiz apardığımız audit әsasında hәmin maliyyә hesabatları üzrә
rәy bildirmәkdir. Biz auditi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun aparmışıq. Hәmin standartlar bizdәn etik normalara riayәt etmәyi, auditin planlaşdırılması
vә aparılmasını maliyyә hesabatlarında әhәmiyyәtli sәhvlәrә yol verilmәdiyinә kifayәt
qәdәr əmin olacaq tәrzdә hәyata keçirmәyi tәlәb edir.
Auditә maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr vә açıqlamalara dair audit sübutunun
әldә edilmәsi üçün prosedurların hәyata keçirilmәsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar
auditorun mülahizәsindәn, elәcәdә fırıldaqçılıq vә ya sәhv nәticәsindә maliyyә hesabatlarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhrif edilmәsi risklәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn asılıdır. Hәmin risklәri qiymәtlәndirәrkәn auditor müәssisәnin daxili nәzarәt sisteminin
səmərəliliyinә dair rәy bildirmәk üçün deyil, şәraitә görә müvafiq audit prosedurlarının işlәnib hazırlanması mәqsәdilә müәssisә tәrәfindәn maliyyә hesabatlarının hazırlanması vә düzgün tәqdim edilmәsi üçün müvafiq daxili nәzarәt sistemini nәzәrdәn
keçirir. Bundan әlavә, auditә mövcud uçot siyasәtinin uyğunluğunun vә rәhbәrliyin
uçot ehtimallarının әsaslandırılmasının qiymәtlәndirilmәsi, elәcәdә maliyyә-vergi
hesabatlarının ümumi tәqdimatının dәyәrlәndirilmәsi daxildir.
Bizcə, әldә etdiyimiz audit sübutu auditor rәyinin bildirilmәsi üçün yetәrli vә
müvafiq әsası tәmin edir.
Rəy üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun aparmışıq və
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və
müvafiq əsası təmin edir.
Rəy
Bizim fikrimizcә, әlavә edilәn maliyyә hesabatları şirkәtin 2021-ci il dekabrın
31-nə maliyyә vәziyyәtini və həmin tarixlərdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini
bütün әhәmiyyәtli aspektlәr baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına
uyğun olaraq düzgün әks etdirir
Bakı, 15 aprel 2022-ci il.

