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“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”nin Rəhbərliyinə:
Maliyyə Hesabatlarına dair Rəy
Biz, “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”nin (Agentlik) 31 dekabr 2017-ci il tarixinə
əlavə edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə fəaliyyətinin
nəticələri haqqında, pul vəsaitlərinin hərəkəti və xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında
hesabatlardan və əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit
yoxlamasını apardıq.
Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması
Hazırkı maliyyə hesabatları Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları əsas götürülürək
Agentlik tərəfindən hazırlanmışdır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən bu maliyyə hesabatlarına dair rəy
bildirməkdən ibarətdir. Biz audit yoxlamasını Beynəlxalq Audit Standartları əsasında aparmışıq. Həmin
standartların tələbinə görə, biz etik tələblərə əməl etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və
aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin
olaq.
Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə etmək
üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurların auditorların mühafizəsindən, eləcə
də fırıldaqçılıq və ya səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi
risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisəsinin daxili
nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının
işlənib hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir.
Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud mühasibat siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin mühasibat
təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının
dəyərləndirilməsi daxildir.
Biz hesab edirik ki, audit rəyimizi bildirmək üçün əsas verən kifayət qədər və uyğun auditor sübutu əldə
etmişik.
Bizim rəyimizə görə, maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Agentliyin 31 dekabr
2017-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il üzrə onun maliyyə nəticələrini və pul
vəsaitlərinin hərəkətini Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq
düzgün əks etdirir.
Sərbəst auditor
Qarayev Vüsal Məmmədrəsul oğlu
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

________________________
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06 Aprel 2018-ci il

“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir)
Qeydlər

Gəlirlər
Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir
Birja əməliyyatlarından gəlir
Sair əməliyyat gəlirləri
Cəmi gəlirlər
Xərclər
Əmək haqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları
Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri
Sərf edilmiş materialların dəyəri
Amortizasiya xərcləri
Sair əməliyyat xərcləri
Maliyyə xərcləri
Cəmi xərclər
Ümumi mənfəət (zərər)
Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından)
itgilər (qazanc)
Kapital ehtiyatları
Xalis mənfəət
Agentliyin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənmişdir.

__________________________________
Rəhbər

-

2017

2016

4
4

803.913,00
92.215,00
0,00
896.128,00

813.839,00
65.053,00
0,00
878.892,00

5

675.504,00
0,00
31.528,00
77.484,00
149.583,00
0,00
934.099,00
(37971,00)

683.897,00
0,00
31.207,00
80.225,00
94.754,00
0,00
890.082,00
(11.190,00)

0,00
(38.031,00)
61.00

0,00
12.399,00
1.209,00

5
5
5

_________________________________

Kamran İmanov

Şöbə müdiri

06 aprel 2018-ci il

-

Gülarə Mustafayeva

06 aprel 2018-ci il

9-17-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.
Maliyyə Hesabat haqqında Müstəqil Auditor Rəyi 3-cü səhifədə.
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“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2017-ci il TARİXİNƏ
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir)
Qeydlər
AKTİVLƏR
Qısamüddətli aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Qısamüddətli debitor borcları
Ehtiyatlar
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
Cəmi qısamüddətli aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Torpaq, tikili və avadanlıq və digər uzunmüddətli
aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli kreditor borcları
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər
Xalis Aktiv (Kapital)
Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Cəmi xalis aktivlər (kapital)
Cəmi xalis aktivlər (kapital) və öhdəliklər

9
10
8

31 dekabr 2017

31 dekabr 2016

190.663,00
1.078.141,00
3.033,00
0.,00
135,00
1.271.973,00

154.222,00
78.626,00
3.033,00
0,00
135,00
236.016,00

0,00

0,00

295.915,00
226.518,00
20.956,00
543.389,00
1.815.362,00

362.021,00
199.793,00
19.607,00
581.420,00
817.437,00

268.940,00
0,00
0,00
268.940,00
537.880,00

233.051,00
0,00
0,00
232.983,00
466.034,00

0,00
0,00
0,00
0,00
537.880,00

0,00
0,00
0,00
0,00
466.034,00

1.000.000,00
0,00
546.422,00
(268.940,00)
1.277.482,00
1.815.362,00

0,00
0,00
584.453,00
(233.051,00)
351.403,00
817.437,00

6
7
6

12

13

11

Agentliyin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənmişdir.
__________________________________
Rəhbər

-

__________________________________

Kamran İmanov

Şöbə müdiri

-

Gülarə Mustafayeva

06 aprel 2018-ci il
06 aprel 2018-ci il
9-17-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.
Maliyyə Hesabat haqqında Müstəqil Auditor Rəyi 3-cü səhifədə.
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“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”

XALIS AKTIVLƏRDƏ (KAPITALDA) DƏYIŞIKLIKLƏR HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2017-ci il TARİXDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir)
01 yanvar 2016-cı il tarixinə qalıq
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət/(ödənilməmiş zərər)
CƏMİ

0,00
596.852,00
(234.259,00)
362.591,00

2016-cı il ərzində dəyişiklik
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Mənfəət/( zərər)
CƏMİ

0,00
(12.399,00)
1.209,00
(11.190,00)

01 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət/(ödənilməmiş zərər)
CƏMİ

0,00
584.453,00
(233.050,00)
351.403,00

2017-ci il ərzində dəyişiklik
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Mənfəət/( zərər)
CƏMİ

1.000.000,00
(38.031,00)
61,00
962.030,00

31 dekabr 2017-ci il tarixinə qalıq
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Mənfəət/( zərər)
CƏMİ

1.000.000,0
546.422,00
(268.940,00)
1.277.482,00

Agentliyin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənmişdir.

__________________________________
Rəhbər

-

__________________________________

Kamran İmanov

Şöbə müdiri

-

Gülarə Mustafayeva

06 aprel 2018-ci il
06 aprel 2018-ci il
9-17-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.
Maliyyə Hesabat haqqında Müstəqil Auditor Rəyi 3-cü səhifədə.
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“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
31 DEKABR 2017-ci il TARİXDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir)
Qeyd
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Pul daxilolmaları:
Vergilər, rüsumlar və cərimələr nəticəsində
yaranan pul vəsaiti daxilolmaları
Mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul
vəsaitlərinin daxilolmaları
Qrantlar və ya transfertlər və büdcə təşkilatları
tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə
ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin
daxilolmaları
Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər
gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolması
Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya
iddialar, annuitetlər və digər müavinət siyasətləri
üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları
CƏMİ DAXİLOLMALAR
Pul xaricolmaları:
Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə
təşkilatlarının digər təsərrüfat subyektlərinə pul
vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)
Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul
vəsaitlərinin ödənişləri
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri
Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya iddialar,
annuitetlər və digər müavinət siyasətləri üzrə pul
vəsaitlərinin ödənişləri
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan müvafiq
vergilərin, tədiyələrin ödənilməsi ilə bağlı pul
vəsaitlərinin ödənişləri
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin
ödənişləri
Büdcəyə qaytarılan vəsait
CƏMİ XARİCOLMALAR
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Pul daxilolmaları:
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər
uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan
pul vəsaitləri
Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və
kreditlərin qaytarılmasıdan pul vəsaitlərinin
daxilolmaları (maliyyə institutlarının avans və
kreditləri istisna olmaqla)
İnvestisiyaların satılmasından gəlirlər
CƏMİ DAXİLOLMALAR

7

2017

2016

128.656,00

96.928,00

849.224,00

852.538,00

977.880,00

949.466,00

169.338,00
684.664,00

132.277,00
675.337,00

45.310,00
899.312,00

41.453,00
849.067,00

78.568,00

98.534,00

0,00

0,00

Pul xaricolmaları
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər
uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul
vəsaitlərinin ödənişləri. Bu ödənişlər təsərrüfat
subyekti tərəfindən öz gücünə inşa edilmiş tikili və
avadanlıqlar, habelə layihələr üzrə kapitallaşdırılan
xərclərə aid ödənişləri daxil edir.
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc
vəsaitləri (dövlət maliyyə qurumlarına təqdim edilən
avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla)
Xarici valyutada qiymətli kağızların alınması
CƏMİ XARİCOLMALAR
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Pul daxilolmaları
İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz
vərəqələrinin, girov (ipoteka) kağızlarının və digər
qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların
buraxılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
CƏMİ DAXİLOLMALAR
Pul xaricolmaları
Hökumətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri
həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına
verilən dividendlər, bölüşdürmələr
Maliyyə icarəsi üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliyin
qalıq məbləğinin azaldılması üçün icarəyə götürən
tərəfindən pul vəsaitlərinin ödənişləri
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri
qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
CƏMİ XARİCOLMALAR
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis
artması (azalması)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin
əvvəlinə olan qalıq
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin
sonuna olan qalıq
Agentliyin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənmişdir.
__________________________________
Rəhbər
Kamran İmanov

42.127,00

71.285,00

42.127,00

71.284,00

(42.127,00)

(71.284,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.441,00

29.114,00

154.222,00

125.108,00

190.663,00

154.222,00

9
9

__________________________________
Şöbə müdiri - Gülarə Mustafayeva

06 aprel 2018-ci il
06 aprel 2018-ci il
9-17-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.
Maliyyə Hesabat haqqında Müstəqil Auditor Rəyi 3-cü səhifədə.
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“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”
Əhəmiyyətli üçot siyasəti və izahlı qeydlər
31 DEKABR 2017-ci il TARİXDƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir)
1. FƏALİYYƏTİ
“Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi” (“Agentlik”), dövlət
mülkiyyətindədir və müəlliflik hüququ, əlaqəli hüquqlar, Azərbaycan folkloru nümunələrinə
(ənənəvi mədəni nümunələrə) və digər qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinə, inteqral sxem
topologiyalarına və məlumat toplularına əqli mülkiyyət hüquqları (bundan sonra - əqli mülkiyyət
hüquqları) sahəsinin inkişafını təmin edən, bu sahədə vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata
keçirən və fəaliyyəti əlaqələndirən publik hüquqi şəxsdir. Agentlik “Azərbaycan Respublikasında
dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 1125 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən
yaradılmışdır. Agentliyin nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6
sentyabr tarixli 1593 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Agentlik Bakı şəhəri, Hökumət Evi, giriş 5, 1-ci mərtəbədə yerləşir. Agentliyin hüquqi ünvanı
belədir: Bakı şəhəri, AZ1000, Ü.Hacıbəyli 84, Hökumət Evi, giriş 5, mərtəbə1.
Agentliyin işçilərinin orta sayı 2016-cı və 2017-ciillər üçün müvafiq olaraq 52 və 52 nəfərdir.
2. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ HESABATLARININ ƏSASLARI
Hesabatı təqdim etməyin əsasları. Agentlik mühasibat uçotunu Azərbaycan
Respublikasının Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına və Vergi
Qanunvericiliyinə əsasən aparır və yerli standartlara uyğun maliyyə hesabatlarını Azərbaycan
Manatı ilə hazırlayır. Təqdim edilən maliyyə hesabatları, əsas vəsaitlərin qiymətdən düşməsi
istisna olmaqla, ilkin dəyər metoduna uyğun aparılan mühasibat qeydləri əsasında
hazırlanmışdır.
Agentlik maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatı xərclərin xarakter təsnifatına
əsaslanan elementlərinə uyğun olaraq təqdim edir. Agentlik belə qəbul edir ki, bu tip təqdimetmə
prinsipi maliyyə hesabatının oxuyucuları üçün daha ətraflı məlumat verir, belə ki, təsərrüfat
nöqteyi-nəzərən əməliyyatların aparılmasının yollarını daha düzgün əks etdirən bir yanaşmadır.
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat isə maddələrin cari və uzunmüddətli hissələrə bölünməsi
prinsipinə dayanan bir təqdimat formasıdır.
Seqmentlər üzrə hesabat. Seqment Agentliyin tamamilə fərqli bir yönü kimi xidmət
göstərən (coğrafi seqment) və eyni zmanda risk və ya ayrılıqda gəlir predmeti olan fəaliyyəti
şəklində tanımlanır. Xarici müştərilərdən alınan ümumu gəlirin böyük hissəsini cəlb edən
segment, ya da bütün digər segmentlərinin gəlir, maliyyə nəticələri və aktivlərin dəyərlərinin 10%dən çox olan segmentin ayrıca hesabatları hazırlanmalıdır.
Əməliyyat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı ilə
(“manat”) əks olunmuşdur.
Torpaq, tikili və avadanlıqlar. Torpaq, tikili və avadanlıqlar, yığılmış amortizasiya və
qiymətdən düşmə məbləğləri çıxılmaqla ilkin dəyərində qeydə alınır.
Torpaq, tikili və avadanlıqlara əlavələr maya dəyəri ilə qeydə alınır. Əvəz edilmiş aktivlər
istismardan çıxarılır və borclar üzrə yaranan xərclər kapitallaşdırılır. Xidmət və xırda istismar
xərcləri çəkildiyi zaman xərcə aid edilir. Torpaq, tikili və avadanlıqların təmir məsrəfləri
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-19 nömrəli 23 sentyabr 2014-cü il
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair
Qaydalar”a uyğun olaraq mühasibat uçotunda əks etdirilir. Torpaq, tikili və avadanlıqların
istifadəyə yararsız hala gəlməsindən və ya silinməsindən yaranan gəlir və zərər, yarandığı zaman
əməliyyatlar haqqında hesabata daxil edilir.
Agentlik Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyasını Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin Kollegiyasının Q-12 nömrəli 24 dekabr 2012-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını
tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya
normaları barədə Təlimat”a uyğun olaraq hesablayır.
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2. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ HESABATLARININ ƏSASLARI (davamı)
Mənfəət vergisi. Agentlik mənfəət vergisi ödəyicisi deyildir.
Mal-material ehtiyatları. Mal-material ehtiyatları maya dəyəri ilə xalis satış dəyərindən ən aşağı
olanı ilə qeydə alınır. Mal-material ehtiyatlarının maya dəyəri, orta çəkili maya dəyəri metodu ilə
müəyyən edilir. Hazır məhsul və quraşdırılası avadanlıqlar və tikinti işlərinin maya dəyərinə xammal,
işçi qüvvəsi və digər birbaşa xərclər daxildir. Xalis satış dəyəri, işin başa çatdırılma və satış xərcləri
çıxılmaqla, fəaliyyətin adi gedişində təxmin edilən satış qiymətidir.
Debitor borcları və digər borclar. Debitor borcları və digər borclar aktiv bazarda satılmayan və
sabit və ya müəyyən ödəmə sisteminə tabe tutulan qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir. Agentliyin dərhal
satmaq istədiyi və ya satmaq niyyəti olduğu aktivlər bu kateqoriyada təsnifləşdirilə bilməz. Debitor
borclar və digər borclar effektiv faiz dərəcəsinə uyğun olaraq amortizasiya olunmuş maya dəyərində
əks olunur.
Ehtimal edilən itkilərə ehtiyat ayırmaları. Maliyyə aktivlərinin və ya aktivlər qrupunun
qiymətdən düşməsi ilə bağlı rəhbərliyin əlində hər hansı bir obyektiv sübut olduğu hallarda Agentlik
bu aktivlər üzrə itkiləri qarşılamaq məqsədilə ehtiyat yaradır. Ehtimal edilən itkilər, gələcəkdə zəmanət
və alınan girovlar da daxil olmaqla, amortizasiya olunmuş maya dəyərində ölçülən aktivlər üzrə
gələcəkdə əldə edilə biləcək pul vəsaitlərinin, maliyyə aktivinin yaranması tarixində ilkin effektiv faiz
dərəcəsindən istifadə edilərək diskont edilməsi nəticəsində yaranmış dəyərlə bu aktivlərin qalıq
dəyəri arasındakı fərq kimi hesablanır. Sonrakı dövrlərdə, ehtimal edilən itkinin məbləği azalırsa, və
azalış həqiqətən də ehtiyat yaradılmasından sonra baş vermiş hər hansı bir hadisə ilə bağlıdırsa, bu
zaman belə aktivlər üzrə yaradılan ehtiyatlar geri qaytarılır.
Ehtimal edilən itkilərin hesablanması aktivlər üzrə risk analizinə əsaslanır, və yaradılan ehtiyat
bu aktivlər üzrə itkiləri qarşılamaq üçün kafi hesab edilir. Ehtiyatlar, portfel üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən risk daşıyan aktivlərin fərdi olaraq, daha az əhəmiyyətli aktivlərin isə kollektiv şəkildə
qiymətləndirilməsi əsasında yaradılır.
Ehtimal edilən itkilərdəki dəyişikliklər birbaşa mənfəət və zərər hesabatına aid edilir, və balansda
yaradılmış ehtiyatlar aktivlərin qalıq dəyərini təqdim edərkən onların balans dəyərindən çıxılır.
Agentlik ehtiyat yaradılması üçün obyektiv sübutun olmasına baxarkən borc götürənin və ya qiymətli
kağızı buraxan tərəfin likvidlik, ödəmə qabiliyyəti, biznes və maliyyə risklərinə məruz qalması, bu kimi
maliyyə aktivlərinin pula çevriləbilmə qabiliyyətindəki dinamika, milli və yerli iqtisadiyyatın
inkişafındakı trendlər, alınmış zəmanət və girovların bazar dəyəri kimi göstəricilərdən də istifadə edir.
Bu və digər göstəricilər, fərdi olaraq və ya qrup şəklində aktivlər üzrə ehtimal edilən zərərin yaranması
üçün obyektiv sübutun olmasını təmin edir.
Agentlik amortizasiya olunmuş maya dəyəri üzrə ölçülən aktivlər üçün ehtimal olunan itkilər üzrə
ehtiyat hesabı yaradır, maya dəyəri üzrə ölçülən aktivlər üçün isə birbaşa silinmə üsulundan istifadə
edir.
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə kassada olan
nağd pul vəsaitləri, bank hesablarındakı tələb edilənədək və ilkin ödəmə müddəti on iki ay və ya az
olan digər qısamüddətli və yüksək likvidli investisiyalar daxildir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
effektiv faiz dərəcəsi metoduna əsasən hesablanmış amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə qeydə
alınır. Bloklaşdırılmış qalıqlar pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının tərtib edilməsi məqsədilə pul
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə aid edilmir. Mübadiləsi və ya hesabat tarixindən sonra minimum
on iki ay ərzində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün istifadəsi məhdudlaşdırılan pul vəsaitlərinin
qalıqları digər uzunmüddətli aktivlərə aid edilir.
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2. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ HESABATLARININ ƏSASLARI (davamı)
Dayandırılmış əməliyyatlar. Dayandırılmış əməliyyatlar Agentlik tərəfindən aparılmış o
əməliyyatlardır ki, Agentlik ya ondan artıq təcrid olunmuşdur, ya da satış üçün saxlanılanlar
olaraq təsnifləndirilmişdir və: (a) ayrı və əhəmiyyətli biznes xəttini və ya fəaliyyətin cografi
sahəsini təmsil edir; (BH) ayrı və əhəmiyyətli biznes xəttinin və ya fəaliyyətin cografi sahəsinin
silinməsi Agentliyin ümumi qəbul olunmuş fəaliyyət planının bir hissəsini təşkil edir; və ya (c)
təkrar satılması üçün nəzərdə tutulan törəmə müəssisənin alışıdır. Dayandırılmış əməliyyatlar
üzrə mənfəət və pul vəsaitlərinin axını, əğər varsa, cari və müqayisəli rəqəmlər olaraq ayrıca
təqdim olunmalıdırlar.
Əlavə dəyər vergisi. Agentlik Əlavə Dəyər Vergisi (“ƏDV”) ödəyicisi deyildir.
Borc vəsaitləri. Borc götürülmüş vəsaitlər əməliyyat xərcləri çıxılmaqla, alınmış məbləğin
ədalətli dəyərində qeydə alınır (əməliyyat qiymətindən xeyli fərqləndikdə, analoji vasitə üçün
qüvvədə olan bazar faiz dərəcəsindən istifadə etməklə müəyyən edilir). Sonradan, borc
götürülmüş vəsaitlər effektiv gəlir metodundan istifadə etməklə amortizasiya olunmuş maya
dəyərində qeydə alınır; alınmış məbləğin ədalətli dəyəri (əməliyyat xərcləri çıxılmaqla) ilə
qaytarılacaq məbləğ arasındakı fərq, borcların qüvvədə olduğu müddət ərzində faiz xərci kimi
tanınır.
Kreditor borcları və digər borclar. Kreditor borcları və digər borclar qarşı tərəfin müqavilə
üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi zamanı qeydə alınır və effektiv faiz dərəcəsi metoduna
əsasən amortizasiya olunmuş maya dəyərində qeydə alınır.
Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlar. Ehtiyatlar, Agentlik keçmişdə baş vermiş
müəyyən hadisənin nəticəsində hüquqi və ya könüllü şəkildə qəbul edilmiş öhdəliklərə malik
olduqda maliyyə hesabatlarında əks etdirilir. Həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün
resursların sərf olunması ehtimalının yüksək olması və öhdəliklərin məbləğinin kifayət qədər
dəqiqliklə müəyyən edilməsi bu ehtiyatların tanınmasını şərtləndirən amillərdir. Bir sıra analoji
öhdəliklər mövcud olduqda, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədilə resursların sərf
olunması ehtimalı ümumilikdə bütün öhdəliklər üçün müəyyən edilir.
Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi. Agentliyin funksional valyutası onun
fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutası hesab edilir. Agentliyin funksional və hesabat
valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatıdır.
Monetar aktiv və passivlər, ARMB-nin müvafiq hesabat tarixinə qüvvədə olan rəsmi valyuta
məzənnəsinə əsasən Agentliyin funksional valyutasına çevrilir.
Bu cür əməliyyatlar üzrə hesablaşmaların həyata keçirilməsi və ARMB-nin ilin sonuna olan
rəsmi valyuta məzənnəsi ilə monetar aktiv və passivlərin funksional valyutaya çevrilməsi
nəticəsində yaranan müsbət və mənfi məzənnə fərqləri mənfəət və zərər hesabatında qeydə
alınır.
Gəlirlərin uçotu. Dövlət büdcəsindən maliyyələşmələr büdcəyə qaytarılan məbləğlər
çıxılmaqla qeyri-birja gəliri kimi tanınmışdır. Əsas vəsaitlərin icarəyə verilməsindən əldə edilən
gəlirlər 13 saylı “İcarə” adlı Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun
olaraq qeydə alınır.
Maliyyə gəlir və xərcləri. Maliyyə gəlir və xərcləri borc vəsaitləri üzrə faiz xərcləri,
investisiya qoyuluşları üzrə faiz gəlirləri, məzənnə fərqlərindən və sair bu tip xərclərdən ibarətdir.
Borc vəsaitləri ilə əlaqədar çəkilmiş bütün faiz və digər xərclər çəkildiyi zaman xərcə silinir. Faiz
gəlirləri isə aktiv üzrə effektiv gəlirliliyi nəzərə almaqla, hesablandığı zaman qeydə alınır.
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2. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ HESABATLARININ ƏSASLARI (davamı)
Əmək haqqı xərcləri və müvafiq ayırmalar. Əmək haqları, məvaciblər, Dövlət Sosial
Müdafiə Fonduna ödənişlər, məzuniyyət və bülletenlər (əmək qabiliyyətinin olmaması vərəqələri)
üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və digər imtiyazlar Agentliyin işçiləri tərəfindən müvafiq xidmətlərin
göstərildiyi ildə hesablanır.
Pensiya ödənişləri. Agentlik öz işçilərinə pensiya və ya əmək fəaliyyətindən sonrakı dövr
ərzində digər ödənişlər üzrə heç bir ödəniş həyata keçirmir. Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə əsasən, Agentlik işçilərin əmək haqlarından pensiya ödənişləri tutaraq, dövlət
sosial müdafiə fonduna köçürür. Ödənişlər həyata keçirildikdən sonra, Agentliyin pensiya təminatı
ilə əlaqədar öhdəlikləri dayanır.
Təqaüdə çıxdıqdan sonra bütün pensiya ödənişləri birbaşa olaraq dövlət sosial müdafiə
fondu tərəfindən idarə olunur.
3. UÇOT SİYASƏTİNİN TƏTBİQİ ZAMANI ƏHƏMİYYƏTLİ MÜHASİBAT TƏXMİNLƏRİ VƏ
FƏRZİYYƏLƏR
Agentlik aktiv, öhdəlik və kapitalının gələcək dövrlərdəki qalıq dəyərlərinə təsir edə biləcək
müxtəlif təxmin və ehtimallara əsaslanan mühasibat qeydləri aparır. İstifadə olunan təxminlər və
mühakimələr rəhbərliyin təcrübəsinə
və
digər
faktorlara
əsaslanır və
daim
dəyərləndirilir. Rəhbərlik Agentliyin uçot siyasətinin tətbiqi prosesi boyu təxminlərdə istifadə
etdiyi mühakimələrindən başqa yerlərdə də bir neçə mühakimələr aparır.
Maliyyə hesabatlarında qeyd olunan məbləğlər təsir gücünə malik mühakimələr və eləcə də,
aktiv, öhdəlik və kapitalın növbəti maliyyə ilindəki qalıq dəyərlərini dəyişdirilməsində istifadə
olunan təxminlər aşağıdakılardan ibarətdir:
Şübhəli alacaqlar üzrə zərər üzrə ehtiyyat. Müştərilərdən alınacaq vəsaitlərin toplanıla
bilən məbləğinin müəyyənləşdirilməsi üçün qiymətdəndüşməyə yetərincə obyektiv sübutun
olması vacibdir. Tam zərər çəkmiş alacaqlar müəyyən olunduqları zaman xərcə silinirlər.
Qiymətdəndüşmə ortaya çıxdığı vaxt hər maddə üçün ayrıca fərdi yanaşma ilə ehtiyyat ayrılır.
Qiymətdəndüşmə tam olaraq ortaya çıxmadığı vaxt kollektiv yanaşma ilə ehtiyyat dəyərləndirilir.
Nəticədə, istər fərdi dəyərləndirmə olsun, istər kollektiv dəyərləndirmə, istərsə də
qiymətdəndüşməyə obyektiv sübutun zamanı müəyyənləşsin, hamısı mühakimə aparmağı tələb
edir, və bu debitorların qalıq dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmək gücünə malikdir.
Aktivlərin qiymətdəndüşməsi testi. Maliyyə aktivləri və maliyyə aktivləri qrupu o zaman
qiymətdən düşmüş sayılır ki, Agentlik həmin aktivlərlə bağlı pul vəsaiti hərəkətinə dair təxminləri
dəyişdirəcək “itki hadisəsi”nin olduğuna dair əminlik qazansın. Mümkündür ki,
qiymətdəndüşməyə səbəb olan konkret bir hadisəni müəyyən etmək çətin olsun, lakin itki
hadisəsi baş verdikdə mühüm mühakimələr aparmaq ehtiyacı yaranacaqdır.
Mal və material ehtiyyatların xalis satış dəyəri. Mal-material ehtiyyatlar üzrə zərər üzrə
ehtiyatın müəyyənləşməsi bir təxmin prosesidir. Mal-material ehtiyyatları zərər gördükdə, tam və
ya qismən yararsız hala gəldikdə, satış qiyməti azaldıqda, onlar qiymətdəndüşmüş sayılır, və
mal-material ehtiyyatların qalıq dəyərinin onun təxmin edilən satış dəyərinə azaldılır. İstənilən
halda satış dəyəri mal-material ehtiyyatların toplana bilən dəyərinin ən yaxşı təxminini əks etdirir
və balans tarixində mövcud olan ən etibarlı sübuta əsaslanır. Ehtiyyatın ayrılmasında və
silinmədə istifadə olunan metodlar yaşlanma analizi, texniki dəyərləndirmə və balans tarixindən
sonrakı dövrdə baş vermiş hadisələrin analizidir.
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(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilmişdir)
4. GƏLİRLƏR
31 dekabr 2017 və 2016-cı ildə tamamlanan illər üzrə gəlirlər aşağıdakı tərkibdə olmuşdur:

Qeyri birja gəlirləri
Birja gəlirləri
Cəmi gəlirlər

2017

2016

803.913,00
92.215,00
896.128,00

813.839,00
65.053,00
878.892,00

5. XƏRCLƏR
31 dekabr 2017 və 2016-cı ildə tamamlanan illər üzrə gəlirlərin maya dəyəri aşağıdakı
tərkibdə olmuşdur:

İstifadə olunan materiallar
Əmək haqqı xərcləri
Qonorar
Əmək haqqı xərclərinə görə ayırmalar
Amortizasiya xərcləri
Digər əməliyyat xərcləri
Cəmi xərclər

2017

2016

31.528,00
479.859,00
92.215,00
103.430,00
77.484,00
253.013,00
934.099,00

31.207,00
492.032,00
84.399,69
107.465,00
80.225,00
94.733,31
890.082,00

6. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar aşağıdakılardan ibarətdir:

İLKİN DƏYƏR
31 dekabr 2016-cı il
Daxilolma
Təmir hesabına
artım
Yerdəyişmə
Silinmələr
31 dekabr 2017-ci il
AMORTİZASİYA
31 dekabr 2016-cı il
Hesablanmış
amortizasiya
Köçürmələr
Silinmələr
31 dekabr 2017-ci il
BALANS DƏYƏRİ
31 dekabr 2016-cı il
31 dekabr 2017-ci il

Binalar,
qurğular,
ötürücü
qurğular

Maşın və
avadanlıql
ar

İnventar
və
alətlər

0,00

519.050
4.012

125.392
2.664

0,00

(1.636)
(20.887)
500.539

(1.688)
(13.582)
112.787

0,00

266.567

71.735,16
9.996

54.946

0,00

(20.887)
300.626

(562)
(13.582)
67.589

0,00
0,00

252.483
199.914

53.657
45.198
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Nəqliyyat
vasitələri

118.270

Kitabxa
na
fondu

Cəmi

19.607
1.350

782.319
8.027

126.294

20.957

4.701
0,00
(34.469)
760.577

62.389

0,00

400.692,16

75.491

0,00

77.484
0,00
(34.469)
443.706

55.881
50.803

19.607
20.957

381.627
316.871

4.701
3.324

12.540
562
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6. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR (davamı)
Quraşdırılası avadanlıqlar və tikinti işləri istehsala daxil edilməmiş əsas vəsaitlərin faktura
dəyərini əks etdirir. Bu cür əsas vəsaitlər üzrə tam istifadəyə hazır olan zamana qədər heç bir
köhnəlmə hesablanmır.
7. QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR
QMA
İLKİN DƏYƏR
31 dekabr 2016-cı il
Daxilolma
Təmir hesabına artım
Yerdəyişmə
Silinmələr
31 dekabr 2017-ci il

204.957
34.100

(12.539)
226.518

AMORTİZASİYA
31 dekabr 2016-cı il
Hesablanmış amortizasiya
Köçürmələr
Silinmələr
31 dekabr 2017-ci il
BALANS DƏYƏRİ
31 dekabr 2016-cı il
31 dekabr 2017-ci il

5.164

(5.164)
0,00
199.973
226.518

8. MAL-MATERİAL EHTİYATLARI
Yanacaq

Dəftərxana
ləvazimatı

Digər ehtiyatlar

31 dekabr 2016-cı il
Alınma
İstifadə

Cəmi

3.033
8.000
8.000

22.643
22.643

31 dekabr 2017-ci il

3.033
885
885

31.528
31.528

3.033

3.033

9. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ

Bank hesabları – milli valyuta ilə
Kassa
31 dekabr tarixlərinə qalıq

2017

2016

190.663
0,00
190.663

154.222
0,00
154.222

31 dekabr 2017-ci il tarixə pul vəsaitləri və pul ekvivalentlərinə daxil olmuş 190.663 manat
pul vəsaitinin qalığıdır. Agentliyin kassasında pul vəsaitlərinin qalığı yoxdur.
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10. DEBİTOR BORCU VƏ DİGƏR BORCLAR
2017

2016

Agentliyin hesabat tarixlərinə debitor borcları
Nizamnamə kapitalına görə debitor borc

78.141
1.000.000

78.626
0,00

31 dekabr tarixlərinə qalıq

1.078.141

78.626

11. SAHİBKAR KAPİTALI
Agentlik 100% dövlət mülkiyyətindədir.

12. KREDİTOR BORCLARI VƏ DİGƏR BORCLAR
2017
Kreditor borcları və digər borclar
Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəlik

265.773
3.167

Cəmi borclar

268.940

2016

232.142
909
233.051

13. SAİR QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
2017

Öhdəliklər
Digər öhdəliklər

268.940

Cəmi borclar

268.940

2016

232.983

232.983

14. ƏLAQƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR
Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, tərəflərdən biri digərinə nəzarət edə bilsin, onunla
ümumi nəzarət altında olsun və ya maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər üzrə qərar
qəbul edərkən ona əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər arasındakı münasibətləri
nəzərə alarkən həmin münasibətlərin hüquqi forması deyil, mahiyyəti nəzərə alınır.
Agentliyin əhəmiyyətli əməliyyatlar həyata keçirdiyi əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin xarakteri
və 31 dekabr tarixinə əhəmiyyətli mühasibat qalıqları aşağıda göstərilir.
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14. ƏLAQƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR (davamı)
31 dekabr
2017

31 dekabr
2016

Debitor borclar və digər borclar
Pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

0.00

0.00

Kreditor borclar və digər borclar
Uzunmüddətli kredit borcları
Qısamüddətli kredit borcları

0.00

0.00

2017 və 2016-cı illər üzrə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlardan yaranan gəlir və xərclər
aşağıdakı kimidi :

Gəlir
Xərclər

2017

2016

0.00
0.00

0.00
0.00

31 dekabr tarixlərində tamamlanan il üzrə əsas rəhbər işçilərə görə ödənişlər haqqında
məlumat aşağıda təqdim edilir:
2017
Qısamüddətli ödənişlər:
Əmək haqqı
165.836,00
DSMF-yə ayırmalar
36.484,00
202.320,00
15. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Faiz dərəcəsi riski. Agentlik, faiz hesablanan uzunmüddətli kreditlərdəki bazar dəyərinin
dəyişməsi nəticəsində faiz dərəcəsi riskinə məruz qalır. Agentliyin faizli aktiv və passivləri yoxdur.
Likvidlik riski. Düzgün likvidlik risk idarəsi kifayət qədər pul vəsaiti və qiymətli kağızların
təmin edilməsi, gözlənilən kredit imkanları vasitəsilə fondun mövcudluğu və bazar mövqeyinin
dayandırıla bilinməsi deməkdir. Agentliyin likvidlik idarəsi ilə əlaqədar hər hansı bir siyasəti və
ya qaydaları mövcud deyil.
Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri. Ədalətli dəyər, məcburi satış və ya ləğv etmə halları
istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari əməliyyat zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə
bildiyi məbləği əks etdirir və ən yaxşı olaraq aktiv bazar qiyməti ilə təsdiqlənir.
Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri Agentlik tərəfindən mövcud bazar
məlumatlarından (əgər mövcud olarsa) və müvafiq qiymətləndirmə metodlarından istifadə
etməklə müəyyən edilmişdir. Lakin, təxmin edilən ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün bazar
məlumatlarını şərh edərkən peşəkar mülahizələr irəli sürmək tələb edilir. Azərbaycan
Respublikasında inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatına xas xüsusiyyətlər müşahidə
olunmaqdadır, lakin iqtisadi şərtlər maliyyə bazarlarında aktivliyin həcmini məhdudlaşdırmaqda
davam edir. Bazar qiymətləri köhnəlmiş ola bilər və ya aşağı qiymətlərlə satışın dəyərini əks
etdirə bilər və bu səbəbdən maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirməyə bilər. Maliyyə
alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən rəhbərlik bütün mövcud bazar məlumatlarından
istifadə edir.
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15. MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ (davamı)
Maliyyə aktivləri amortizasiya olunmuş maya dəyərində əks olunurlar. Normal halda maliyyə
aktivlərinin ədalətli dəyəri elə onların qalıq dəyərlərinə bərabər olur. Sabit faiz dərəcəsi ilə təqdim
edilən maliyyə alətlərinin təxmini ədalətli dəyəri həmin alətlər ilə bağlı gələcəkdə nəzərdə tutulan
pul vəsaitləri axınlarının cari faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılmasına əsasən hesablanılır. İstifadə
olunan diskont dərəcəsi qarşı tərəfin kredit riskinin dərəcəsindən asılıdır. Debitor borclarının və
digər borcların ədalətli dəyəri onların qalıq dəyərinə yaxın rəqəmdir.
Öhdəliklər də amortizasiya olunmuş maya dətərində əks olunurlar. Sabit faizli və müəyyən
olunmuş ödəmə tarixinə malik və hərrac bazarında qiyməti müəyyənləşməyən alətin ədalətli
dəyəri həmin alət ilə bağlı gələcəkdə nəzərdə tutulan pul vəsaitləri axınlarının cari faiz dərəcəsi
ilə diskontlaşdırılmasına əsasən hesablanılır. Tələbolunanadək ödənilən depozitlərin ədalətli
dəyəri tələb olunan məbləğin ödənilməsi planlaşdırılan ilk gündən etibarən diskonlaşdırılması
nəticəsində alınan dəyərə yaxın məbləğdə təxmin edilir.
16. HESABAT TARİXİNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR
Hesabat dövründən sonra açıqlanma üçün heç bir vacib əməliyyat qeydə alınmamışdır.
Agentlik 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatlarını “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 12-1-ci maddəsinə əsasən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına əsasən tərtib edəcəkdir.
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