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“AZƏRBAYCAN METROLOGİYA İNSTİTUTU” PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS -in 

(VÖEN: 1403750111)  rəhbərlərinə: 

Rəy 

 

Biz,  “AZƏRBAYCAN METROLOGİYA İNSTİTUTU” PUBLİK HÜQUQİ 

ŞƏXS -in   31 dekabr 2020-ci il tarixə tərtib edilən maliyyə hesabatlarının Maliyyə 

hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun hazırlanmasının 

düzgünlüyünü yoxladıq.  

Hesab edirik ki, “AZƏRBAYCAN METROLOGİYA İNSTİTUTU” 

PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS tərəfindən başa çatan  31 dekabr 2020-ci il tarixə tərtib 

edilən Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun 

hazırlanmışdır. 

Rəy üçün əsaslar 

Biz, auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu 

standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə 

hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən  maliyyə hesabatlarının 

auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları 

Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq 

Cəmiyyətdən  asılı deyilik və digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin 

tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları 

auditor rəyini 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. 

Dilarə Əliyeva Küçəsi  235A/5 
AZ1010 Bakı - Azərbaycan  
Tel:    (+99412)599 01 11 Pbx 
GSM:(+99450)255 94 11 
E-mail: elza.suleymanova@azelaudit.az 

tel:(+99412)5990111


Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə 

edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının KTMMUS-na uyğun olaraq hazırlanmasına 

və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər 

nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına 

imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.  

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini 

dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ 

olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər 

haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət 

prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.  

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər 

Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət 

daşıyır. 

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 təqdim etməkdir. 

Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli 

təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə 

aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda 

yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları 

əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, 

əhəmiyyətli hesab edilir. 

              

«Azel - Audit» ММC-nin 

Direktoru və auditoru: Süleymanova Elzadə Süleyman qızı    

     

30 aprel 2021 -ci il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası
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Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat 

        manat 

 
Qeyd 

31 Dekabr 

2020 

31 Dekabr 

2019 

Aktivlər    

Uzunmüddətli aktivlər    

Qeyri maddi aktivlər 13 71 752 72 975 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər)   13 3 723 226 4 418 941 

İnvestisiyalar  - - 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR  3 794 978 4 491 916 

Qısamüddətli aktivlər    

Ehtiyatlar 11 - - 

Qısamüddətli debitor borcları 14 45 489 39 657 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri   12 582 420 224 051 

Kapitallaşdırma üçün aktivlər    242 035 - 

Sair qısamüddətli aktivlər   15 92 105 65 256 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR  962 049 328 964 

CƏMİ AKTİVLƏR  4 757 027 4 820 880 

    

Kapital və öhdəliklər     

Kapital    

Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapitalı  3 122 433 3 122 433 

Kapital ehtiyatları  1 389 291 1 726 639 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)  238 445     (36 606) 

CƏMİ KAPİTAL  4 750 169 4 812 466 

    

Öhdəliklər    

Uzunmüddətli öhdəliklər    

Təxirəsalınmış vergi öhdəliyi  - - 

Uzunamüddətli kreditor borcları 17 - - 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR  - - 

Qısamüddətli öhdəliklər    

Qısamüdətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   - - 

Qısamüdətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   - - 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər  18 - - 

Qısamüddətli kreditor borcları  16 6 850 46 385 

Sair qısamüddətli öhdəliklər  18 - 34 821 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLI ÖHDƏLIKLƏR  6 858 81 206 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR  6 858 81 206 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  4 757 027 4 893 672 
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Maliyyə Nəticələri Haqqında Hesabat 

 manat 

 

 
Qeyd 2020 2019 

    

Əsas əməliyyat gəlirləri  6 2 079 458 1 967 402 

Satışın maya dəyəri 7 (2 050 705) (1 947 183) 

Ümumi mənfəət  28 753 20 219 

    

Sair əməliyyat gəlirləri 6 - - 

Sair əməliyyat xərcləri 13 - - 

Marketinq və kommersiya xərcləri  - - 

İnzibati xərclər 8 (20 697) - 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)  8 056 20 219 

    

Maliyyə gəlirləri   9 232 000 - 

Maliyyə xərcləri  9 - - 

Fövqaladə gəlirlər  10 - - 

Fövqaladə xərclər  10 - - 

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)   240 056 20 219 

    

Mənfəət vergisi 19 (1 611) - 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 20 238 445 20 219 

    

Xitam verilmiş əməliyyatlar   - - 

Hesabat dövrünə aid olmayan xalis mənfəətdən çıxılmalar  - - 

Xalis mənfəətdən çıxılmalar  - - 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  238 445 20 219 

    

Mənfəətdə iştirak payı:    

- Təsisçilərin payı  - - 

- 1 paya düşən mənfəət  - - 
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Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 

       manat 

 Qeyd 2020 2019 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:    

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (xərclər)  240 056 - 

Mənfəət vergisi üzrə xərclər    (1 611) - 

Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:    

 Bina, qurğu və avadanlıqların amortizasiyası 13 346 648 162 023 

 Qeyri maddi aktivlərin amortizasiyası      4 918    5 465 

 Bina, qurğu və avadanlıqların xaricolmasından mənfəət   - - 

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:    

 Ehtiyatlar üzrə artma/azalma  37 847 - 

 Debitor borcları üzrə artma/azalma  89 842 - 

 Maliyyə aktivlər üzrə artma/azalma  - - 

 Sair aktivlər üzrə artma/azalma  (92 105) - 

 Əməliyyat kreditor borcları üzrə artma/azalma  (82 920) - 

 Vergi və sosial sığorta öhdəlikləri üzrə artma/azalma  - (39 018) 

 Uzunmüddətli kreditor borcları üzrə artma/azalma  - - 

 Alınmış avanslarda artma/azalma  - - 

 Sair kreditor borcları üzrə artma/azalma  (127 916) 3 065 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis 

hərəkəti 
 

414 759 131 535 

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:    

Əsas vəsaitlərin alınması 13 (28 678) (70 708) 

Qeyri-maddi aktivlərin alınması  (9 161) - 

Əsas vəsaitlərin xaricolması üzrə qalıq dəyəri 13 - - 

İnvestisiya yönümlü əməliyyatlar  - - 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis 

hərəkəti 
 

(37 839) (70 708) 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti:    

Borc ödənilməsi/ daxilolmalar  - - 

Kapitalda pay sahiblərinə ödənilən dividendlər  - - 

Kapital ehtiyyatlarından çıxılmalar  - - 

Xalis mənfəətdən çıxılmalar  - - 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin 

xalis hərəkəti 
 - - 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması 

(azalması) 
 

- - 

Valyuta fərqləri  - - 

1 Yanvar tarixinə pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentləri 12 205 500 144 673 

31 Dekabr tarixinə  pul vəsaitləri və pul vəsaitləri 

ekvivalentləri 
12 

582 420 205 500 
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Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat 

 

 manat 

 

 
Q

e

y

d 

Nizam 

namə 

kapitalı 

Kapital 

ehtiyatla

rı 

Bölüşdürül

məmiş 

mənfəət 

Sair 

ehtiyatla

r 

Cəmi 

kapital 

01 yanvar 2019-cu il tarixə   3 122 433 - (56 825) 1 660 413 4 726 021 

Aktivlərin yenidən 

qiymətləndirilməsi 
 - - - - - 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 

(zərər) 
 - - 270 487 - 270 487 

Mülkiyyətçilərin kaptal 

qoyuluşları 
 - - - - - 

Mülkiyyətçilər arasında kaptalın 

bölüşdürülməsi (dividendlər) 
 - - - - - 

31 dekabr 2019-cu il tarixə   3 122 433 - 213 662 1 660 413 4 996 508 

       

       

       

01 yanvar 2020-ci il tarixə   3 122 433 - 213 662 1 660 413 4 996 508 

Aktivlərin yenidən 

qiymətləndirilməsi 
 - - - - - 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 

(zərər) 
 - - 238 445 - 238 445 

Mülkiyyətçilərin kaptal 

qoyuluşları 
 - - - - - 

Mülkiyyətçilər arasında kaptalın 

bölüşdürülməsi (dividendlər) 
 - - - - - 

31 dekabr 2020-ci il tarixə   3 122 433 - 452 107 1 660 413 5 234 953 
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