
“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”na1 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-ci ilüzrə 
 

Təşkilatınadı "Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi" MMC 

Ünvan ___________  

Elektronpoçtünvanı 
 

Sıra 
N-
si 

Göstəricilərinadı 
Hesabatdövrüüzrə 

(manatla) 
1 2 3 
 Gəlirlər  

1.1. qeyri-birjaəməliyyatlarındangəlir  
1.2. birjaəməliyyatlarındangəlir  
1.3. sairəməliyyatlargəlirləri  

   
2. Xərclər  

2.1. əməkhaqqı xərcləri və dövlət sosial 
sığorta ayırmaları 

 

2.2. maliyyəyardımlarıvəsair transfer 
ödənişləri 

 

2.3. sərfedilmişmateriallarındəyəri  
2.4. amortizasiyaxərcləri  
2.5 sairəməliyyatxərcləri  
2.5.1. o cümlədən, əmlakın ləğv edilməsi və 

əvəzsiz verilməsi üzrə xərclər 
 

2.6. maliyyəxərcləri  
 

Rəhbər 

 

Baş mühasib 

VÖEN 1 3 0 2 0 0 5 6 7 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”na2 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-ci ilüzrə 

 

Təşkilatınadı "Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi" MMC 

Ünvan  

Elektron poçt ünvanı 
 

Sıra 
N-si Göstəricilərinadı 

Hesabatdövrüüzrə 
(manatla) 

 
1. 

 
Gəlirlər 

 
17 742 632,26 

1.1. əsasəməliyyatgəlirləri 17 742 632,26 

1.1.1. o cümlədən, 
dövlətbüdcəsindənverilmişvəsaitüzrəgəlirlər 

 
 
14 885 095,60 

1.2. sairəməliyyatgəlirləri  

1.2.1. o cümlədən, 
dövlətbüdcəsindənverilmişvəsaitüzrəgəlirlər 

 

1.3. fəaliyyətindayandırılmasındanyaranangəlirlər  
1.4. fövqəladəgəlirlər  
1.5. maliyyəgəlirləri  

2. Bitməmişistehsalatvəhazırməhsulehtiyatlarındakıartımlar 
(azalmalar) 

 

3. Təşkilattərəfindənyerinəyetirilmişvəkapitallaşdırılmışişlər  
 
4. 

 
Xərclər 

 
15 392 392,76 

4.1. istifadəedilmişmaterialehtiyatları 584 992,76 
4.2. işçiheyətiüzrəxərclər 8 037 779,46 
4.3. amortizasiyaxərcləri 3 404 579,41 
4.4. digərəməliyyatxərcləri 3 365 041,57 
4.5. sairəməliyyatxərcləri  
4.6. fəaliyyətindayandırılmasındanyarananxərclər  

VÖEN 1 3 0 2 0 0 5 6 7 1 
 



4.7. maliyyəxərcləri  
4.8. fövqəladəxərclər  

5. Asılıvəbirgəmüəssisələrinmənfəətlərində (zərərlərində) 
pay 

 

   
   
   
   
 

Rəhbər 
 

Baş mühasib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


