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1. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
(Min Azərbaycan Manatı ilə)

Aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikntii, və avadanlıq
Qeyri- maddi aktivlər
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair aktivlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Sair qısamüddətli aktivləri

Hesabat ilinin
sonuna
AZN

Hesabat ilinin
əvvəlinə
AZN

4 096
1 496

-

44
5 635
58
369
2 909
16

Cəmi qısamüddətli aktivlər

3 352

Cəmi Aktivlər

8 987

Kapital və Öhdəliklər
Kapital
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı
Emissiya gəliri
kapital ehtiyatları 3
Bolüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər)
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
Cəmi Kapital
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Taxirə salınmış vergi öhdəlikləri
Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər
Cəmi Uzunmüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər
Cəmi capital və öhdəliklər
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-

8 352

-

5
630
635
635
8 987

-

5 000
5 680
(2 328)
(2 328)

2. Mənfəət və ya zərər haqqında hesabat
(Min Azərbaycan Manatı ilə)

Əsas əməliyyat gəliri
Sabit ödənişlər
Yığımlar
Qeyri əməliyyat gəliri
Sair gəlirlər

2016

2015

2 222
1 465
755
__________________2
2

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə gəliri
Maliyyə xərcləri
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Məzənnə fərgindən yaranmış mənfəət/ zərər

(2 314)

(1)

_______________-

Hesabat dövrü üçün xalis mənfəət (zərər)

(2 328)

-

Əsas əməliyyat xərcləri
Kommersiya xərcləri
İnzibati xərclər
Sair xərclər

4 536
4 536

14
(2 327)

3. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
Nizamnamə
Kapitalı

Kapital
ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş
mənfəət
(ödənilməmiş
zərər)

Cəmi
Kapital

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

______________________________________________________________________________ ______
01 yanvar 2016-ci ilə qalıq
0
0
0
0
İl üzrə xalis mənfəət (zərər)
Təsis sənədlərinə uyğun olaraq yaradılmış
ehtiyatlar
Aktivlərin yenidənqiymətləndirilməsindən
mənfəət(zərər)
Nizamnamə kapitalının artrılması
31 dekabr 2016-ci ilə qalıq

5 000
5 000

5 680

2016-ci il üzrə kapitalda
dəyişiklərin cəmi

5 000

5 680

( 2 328)
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( 2 328)

5 731

5 731

( 51)
( 2 328)

( 51)
5 000
8 352

( 2 328)

8 352

4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(Min Azərbaycan Manatı ilə)

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər
Mənfəət vergisi üzrə xərclər
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər
Ehtiyatlar
Əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri
Əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar
Ödənilmiş (qaytarılmış) vergilər
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
Xalis hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətidən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Komisyon yığılmarı və digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla,
Torpaq, tikili və avadanlıqların əldə edilməsi üçün, eləcə də,q/maliyyə
aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan məsrəfi ilə əlaqədar pul
vəsaitlərinin daxil olmaları
Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxil
olması
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli
borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaric olmaları
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli
bocların qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Dividendlər və gəlirin buna oxşar digər ödəmələr şəklində
pul vəsaitlərinin daxil olması
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
İnvestisiya fəaliyyəti ilə ələqədar fövqaladə daxil olmaaları
və xaric olmaları
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan
pul vəsaitlərinin hərəkəti
Nizamnamə kapitalının ödənilməsinin nəticəsində yaranan pul
vəsaitlərinin daxil olmaları
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərin geri alınması
məqsadi ilə pul vəsaitlərinin xaric olmaları
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alımış məbləglərin geri
qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaric olmaları
Dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində
pul vəsaitlərinin xaric olmaları
Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaric olmaları
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan
pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması)
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin
ilin əvvəlinə olan məbləği
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı
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2016

2015

(2 328)
0,00

-

(58)
(369)
635
(2 119)

-

28

-

28

5 000

5 000
2 909

-

2 909

-

5. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları
Əməliyyat və təqdimat valyutası
Palatanın əməliyyat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan
manatıdır (“AZN”) və maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər başqa valyuta göstərilmədiyi halda, min manata
qədər yuvarlaqlaşdırılaraq AZN-də əks olunmuşdur.

Qiymətləndirmə əsasları
Bu maliyyə hesabatları satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri, investisiya mülkiyyəti və
ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə alətləri istisna olmaqla ilkin dəyər
prinsipi

əsasında

hazırlanmışdır.

Ədalətli

dəyər

müstəqil

şəkildə

fəaliyyət

göstərən

yaxşı

məlumatlandırmış müstəqil tərəflər arasında əməliyyatın ümumi şərtlər əsasında həyata keçirildiyi zaman
aktivin mübadilə edilə bildiyi və ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi məbləği təşkil edir. Ədalətli dəyər aktiv
bazarda alınıb satılan maliyyə aktivləri üzrə cari tələb qiymətini və maliyyə öhdəlikləri üzrə cari təklif
qiymətini əks etdirir
İlkin dəyər alış tarixinə aktivi almaq üçün ödənilmiş pul vəsaitlərini və ya onların ekvivalentlərinin
məbləğini və yaxud verilmiş digər resusların ədalətli dəyərini əks etdirir və əməliyyat xərclərini ehtiva
edir.

Ehtimalların və mülahizələrin tətbiqi
Hazırkı maliyyə hesabatları, “Milli Mühasibat Uçotu Standartları”-na uyğun olaraq ilkin dəyər
prinsipinə əsasən hazırlanmışdır.
Maliyyə hesabatlarının hazırlamasında bəzi əhəmiyyətli uçot təxminlərinin istifadəsi tələb olunur.
Hesabatların hazırlanması həmçinin Palatanın uçot siyasətinin tətbiq edilməsi prosesində rəhbərlikdən öz
mülahizəsini irəli sürməyi tələb edir.
Aşağıdakı uçot siyasətləri hazırkı maliyyə hesabatlarında əks olunmuş bütün dövrlərə ardıcıl olaraq
tətbiq olunur.

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə malik pul vəsaitlərinin əvvəlcədən
məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin cüzi dəyişməsi kimi riskə məruz qalan qoyuluşlardır.

Maliyyə aktivlərinin uçotdan silinməsi
Maliyyə aktivləri bu aktivlər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı hüquqların müddətli başa
çatdıqda və ya pul vəsaitlərinin axını üzrə mülküyyət hüququ ötürüldükdə və Palatanın bu aktivlərin
mülküyyət hüququ ilə bağlı bütün risk və faydaları əsas etibarlə ötürüldükdə uçotdan silinir.
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Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və dəyərdən düşmə üzrə zərər
çıxılmaqla ilkin dəyərlə uçota alınır.

Amortizasiya
Amortizasiya ayrı-ayrı aktivlərin hesablanmış faydalı istifadə müddətləri üzrə düz xətt prinsipi
əsasında illik köhnəlmə dərəcələri tətbiq etməklə aktivin ilkin dəyərini onun qalıq dəyərinədək
azaltmaqla hesablanır. Amortizasiyanın hesablanması aktiv istifadə üçün hazır olduğu tarixdən başlanır.
Torpaq üzrə amortizasiya hesablanmır. Aktivlər üzrə təxmin edilən faydalı istifadə müddətləri aşağıdakı
illik köhnəlmə dərəcələri ilə müəyyən olunur:
%
Binalar və qurğular

7

Mebel və avadanlıqlar

20

Kompüter və rabitə avadanlıqları

25

Nəqliyyat vasitələri

25

Qeyri-maddi aktivlər
Palatanın bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla əsasən
kapitallaşdırılmış proqram təminatlarından və lisenziyalardan ibarətdir.
Alınmış qeyri-maddi aktivlərin uçotu yığılmış amortizasiyanın və keyfiyyətin dəyərdən düşməsi ilə
bağlı zərər çıxılmaqla ilkin dəyərlə uçota alınır.
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası həmin aktivlərin hesablanmış faydalı istifadə müddəti üzrə
düz xətt prinsipi əsasında il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. Onların təxmin edilən faydalı istifadə
müddəti 1 – 10 il təşkil edir.

Debitor və kreditor borcları
Debitor borcları - Palataya nəzarət və digər subyektlərin tərəfindən ödənilməli olan borc
məbləğindən ibarət olan maliyyə aktivləridir.
Kreditor borcları - Palatanın bütün növlər üzrə büdcəyə ödəmələrini, işçilərə əməkhaqlarının və
digər ödəmələr üzrə, habelə podratçılara ödənilməli olan ödənişləri özündə təsbit edən pul öhdəlikləridir.
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Nizamnamə fondu və kapital ehtiyatları
Palatanın kapitalı onun Nizamnamə fondundan və kapital ehtiyatlarından ibarətdir. Nizamnamə
fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilən
Nizamnamənin 10-cu bəndində qeyd olunmuş 5 000 000 (beş milyon) manat vəsaitdən ibarətdir.
Kapital ehtiyatları isə ləğv edilmiş AR Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin, AR
Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsinin və AR Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin
ləğvetmə prosesinin başa çatdırılması nəticəsində Palataya istifadəyə təhvil verilmiş əmlakdan və qeyrimaddi aktivlərdən ibarətdir, o cümlədən, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin istifadəsində olan inzibati
binadan (3 560 000), nəqliyyat vasitələrindən (82 000), maşın və avadanlıqdan (477 000), digər əsas
vəsaitlərdən (72 000) və qeyri-maddi aktivlərdən (1 489 000).

Vergilər
Palata Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, işçilərin əmək haqqı üzrə və
digər vergi agenti kimi ödəməli olduğu vergilər və sosial ödəmələr istisna olmaqla, bütün vergilərdən
azaddır. Palatanın yaradılmış vergi öhdəlikləri Vergi məcəlləsinin tələblərinə müvafiq qaydada
hesablanaraq büdcəyə ödənilir.

Gəlirlərin və xərclərin uçota alınması
Gəlirlər və xərclər hesablama metoduna əsasən qeydə alınır.

Mənfəət (zərər)
Yuxarıda qeyd edilən kimi, Palata sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Onun əsas məqsədi
mənfəət götürmək deyildir. Lakin İlin yekunu üzrə gəlir və xərclər arasında yaranmış müsbət fərq əldə
edilmiş mənfəət, mənfi fərq isə zərər kimi tanınır. Yekunun qalan hissəsi Palatanın bölüşdürülməmiş
mənfəəti hesabına yazılır.

Əlavə 1. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
2016

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

2015

Nağd pul
Hesablaşma hesabı
Valyuta hesabı

9
2900
0

-

Cəmi pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

2909

-
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Əlavə 2. Debitor borcları
(Min Azərbaycan Manatı ilə) ______________________

2016_________2015

Əsas fəaliyyətlə bağlı debitor borcları
369
Sair debitor borcları
0
________________________________________________________________________
Cəmi debitor borcları
369
31 dekabr 2016-ci il tarixinə debitor borcları onların ədalətli dəyərinə bərabərdir.

Əlavə 3. Sair aktivlər
(Min Azərbaycan Manatı ilə) __________________________

Ehtiyatlar

2016____________2015_

58

-

Sair qısamüddətli aktivlər

16
_______________________________________________________________________
Cəmi debitor borcları

74

-

Əlavə 4. Torpaq, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

Torpaq

Binalar

Mebel və
avadanlıqlar

Kompüter və
rabitə
avadanlığı

Qeyrimaddi
aktivlər

Nəqliyyat
vasitələri

Cəmi

İlkin dəyər
1 yanvar 2016-cü il tarixinə

0

0

0

0

0

0

Dövr ərzində alış və sair daxilolmalar

0

4486

610

3059

414

2199

Dövr ərzində satış

0

0

4486

600

3059

252

2199

0
10769
(38)
(134)
10596

1 yanvar 2016-cü il tarixinə
Dövr ərzində köhnəlmə və
amortizasiya
Köçürmələr

0

0

0

0

0

0

0

0

1193

481

2443

229

704

5050

Dövr ərzində silinən

0

(80)

0

31 dekabr 2016-cü il tarixinə qalıq

0

1193

472

2443

149

704

0
(89)
4961

0

3293

127

616

103

1496

5635

(11)

(28)

Dövr ərzində silinən
31 dekabr 2016-cü il tarixinə qalıq

(134)

Köhnəlmə və amortizasiya

(9)

Balans dəyəri
31 dekabr 2016-cü il tarixinə qalıq
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Əlavə 5. Kreditor borcları
(Min Azərbaycan Manatı ilə) _________________________

Alınmış avanslar üzrə kreditor borcları
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər
Sair kreditor borcları
Cəmi debitor borcları

2016____

2015

633

-

0
5

-

638

-

Əlavə 6. Nizamnamə kapitalı
31 dekabr 2016-ci il tarixinə Palatanın təsisçinin və iştirak payı aşağıdakı kimi olmuşdur.
Təsisçinin adı

Təsis payı %

Məbləğ(AZN)

1. Azərbaycan Respublikası

100 %

5 000 000 AZN

Əlavə 7. Əsas əməliyyat gəlirləri
(Min Azərbaycan Manatı ilə) _____________________________________________2016____

Sığorta və təkrarsığorta şirkətləri üzrə ödənişlər
1 465
Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestr üzrə ödənişlər
755
____________________________________________________________________
Cəmi əsas əməliyyat gəlirləri
2 220

Əlavə 8. Qeyri-əməliyyat gəlirləri
(Min Azərbaycan Manatı ilə)_________________

___________________

2016___

Sair gəlirlər
2
_____________________________________________________________________
Cəmi əsas əməliyyat gəlirləri
2
Yekun gəlirlər

2 222
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Əlavə 9. Əsas əməliyyat xərcləri
(Min Azərbaycan Manatı ilə)

2016

İşçi heyəti üzrə xərclər
Amortizasiya xərcləri
Mühafizə xərcləri
Ezamiyyə xərcləri
İT xərcləri
Sair əməliyyat xərcləri
Cəmi əməliyyat xərcləri

3 554
439
101
62
68
312
4 536

Əlavə 10. Qeyri əməliyyat xərcləri
(Min Azərbaycan Manatı ilə)

2016

Maliyyə xərcləri
Cəmi qeyri əməliyyat xərcləri

14
14

Yekun xərclər

4 550

Əlavə 11. Maliyyə mənfəəti (zərəri)
(Min Azərbaycan Manatı ilə)

Maliyyə mənfəəti(zərəri)
Məzənnə fərgindən yaranmış mənfəət/ zərər
Mənfəət vergisi
Hesabat dövrü üçün xalis mənfəət(zərər)

2016
(2 327)
(1)
0
(2 328)

Mənfəət vergisi
Palata Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 106 saylı Maddəsinə “Azadolmalar və
güzəştlər “ əsasən Mənfəət Vergisindən azaddır.

Kapitalın idarə olunması
Kapitalın idarə olunmasında Palatanın məqsədi Azərbaycan Respublikasının qanunları kapitalın
www.fimsa.az

məbləği ilə bağlı müəyyən etdiyi tələblərə riayət edilməsini, Palatanın fasiləsiz fəaliyyət göstərmək
qabiliyyətinin saxlanılmasını təmin etməkdən ibarətdir.

Əlavə 12. Kapital
31.12.2016 ilin
sonuna

(Min Azərbaycan Manatı ilə)
Nizamnamə Kapitalı
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş
zərər)
Cəmi Kapital

5 000
5 680
(2 328)
8 352

www.fimsa.az

