
“Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi 
şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin 
(paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus 
olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında 
məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş 
vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan 
informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlaması 
Qaydası”na   1 nömrəli əlavə 

Maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun 
Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatların illik 
maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət 
büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan 

istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya 
ehtiyatlarında açıqlanması 

Forma N 1   2019-cu il üzrə 

 

Təşkilatın adı İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi MMC 

Ünvan Bakı şəhəri Hedər Əliyev prospekti 139 A 

Elektron poçt ünvanı enagiyev@emdk.gov.az 
 

Sıra 
N-
si 

Göstəricilərin adı 
Hesabat dövrü 
üzrə (manatla) 

1 2 3 

 
Gəlirlər - 

1.1. qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir - 
1.2. birja əməliyyatlarından gəlir - 
1.3. sair əməliyyatlar gəlirləri - 

  - 
2. Xərclər - 

2.1. əməkhaqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta 
ayırmaları 

- 

2.2. maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri - 
2.3. sərf edilmiş materialların dəyəri - 
2.4. amortizasiya xərcləri - 
2.5 sair əməliyyat xərcləri - 
2.5.1. o cümlədən, əmlakın ləğv edilməsi və əvəzsiz 

verilməsi üzrə xərclər 
- 

2.6. maliyyə xərcləri - 
 

Rəhbər 

 

Baş mühasib 

VÖEN 1 3 0 2 0 0 5 3 9 1 
 



“Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi 
şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin 
(paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus 
olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında 
məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş 
vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan 
informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlaması 
Qaydası”na  2 nömrəli əlavə 

 

Maliyyə hesabatlarını Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən 
tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət 
büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan 
informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması 

Forma N 2  2019-cu il üzrə 

Təşkilatın adı İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi MMC 

Ünvan Bakı şəhəri Hedər Əliyev prospekti 139 A 

Elektron poçt ünvanı enagiyev@emdk.gov.az 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rəhbər 
 

Baş mühasib 

Sıra 
N-si Göstəricilərin adı 

Hesabat dövrü 
üzrə (manatla) 

 
1. 

 
Gəlirlər 

3031991.32 

1.1. əsas əməliyyat gəlirləri 3024829.79 

1.1.1. o cümlədən, dövlət büdcəsindən verilmiş vəsait 
üzrə gəlirlər 

1678045.79 

1.2. sair əməliyyat gəlirləri 7293.54 

1.2.1. o cümlədən, dövlət büdcəsindən verilmiş vəsait 
üzrə gəlirlər 

- 

1.3. fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər - 
1.4. fövqəladə gəlirlər - 
1.5. maliyyə gəlirləri -132.01 

2. Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul 
ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar) 

- 

3. Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və 
kapitallaşdırılmış işlər 

- 

 
4. 

 
Xərclər 

2721922.06 

4.1. istifadə edilmiş material ehtiyatları 117938.05 
4.2. işçi heyəti üzrə xərclər 1400530.22 
4.3. amortizasiya xərcləri 510483.00 
4.4. digər əməliyyat xərcləri 692970.79 
4.5. sair əməliyyat xərcləri - 
4.6. fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər - 
4.7. maliyyə xərcləri - 
4.8. fövqəladə xərclər - 

5. Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində 
(zərərlərində) pay 

- 


