İZAHLI QEYDLƏR
"31" dekabr 2021-ci il tarixə
Müəssisə, təşkilat "Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu"PHŞ
Uçot siyasəti Hesabatı
1. Maliyyə hesabatlarının əsasları
Təşkilatın maliyyə hesabatları İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanıb.
2. Qiymətləndirmə əsasları
Maliyyə hesabatlarının tərtibi zamanı ilkin dəyər konsepsiyası istifadə edilmişdir.
3. Əhəmiyyətli uçot siyasətləri
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərən əsas uçot siyasətləri
- Gəlirin tanınması
Dövlət büdcəsindən maliyyələşmələr büdcəyə qaytarılan məbləğlər çıxılmaqla qeyri-birja gəliri kimi tanınmışdır.
- Debitor borcları
Debitor borcları, şübhəli borclar üçün yaradılmış ehtiyat fondları çıxıldıqdan sonra onların güman edilən satış dəyəri ilə yazılır.
- İşçilərin mükafatlandırılması
İşçilərə hesablanmış əmək haqqı, illik məzuniyyət, müavinətlər, mükafatlar və təqaüdlər və s. gəlir haqları onların aid olduğu hesabat
dövrünə aid edilir. İllik məzuniyyət ödənişi cari dövr üçün əmək haqqı normasına əsasən hesablanır. "Azərbaycan Respublikasının Gənclər
Fondu"PHŞ Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna hər bir işçinin əmək haqqından 25,5% (22,5% və 3%) ödəyir. Bu məbləğlər
yaranma tarixində xərc kimi tanınır.
- Ehtiyatlar
Təşkilat tərəfindən ehtiyatların əldə edilməsi üzrə məsrəflərə alış qiyməti, idxal rüsumları və digər vergilər (vergi orqanları tərəfindən
əvəzləşdirilən vergilər istisna olmaqla), daşınma, boşaldılma, və hazır məhsulların, xammal-materialların və xidmətlərin əldə edilməsi ilə
birbaşa bağlı olan digər məsrəflər daxil edilir. Ehtiyatların əldə edilməsinə çəkilən məsrəflərin müəyyən edilməsi zamanı ticarət endirimləri
və digər oxşar güzəştlər uçota alınmır. Təşkilat tərəfindən ehtiyatların emal edilməsi məsrəflərinə məhsul emalı ilə bağlı olan məsrəflər daxil
edilir. Əlavə olaraq, hazır məhsulun əldə edilməsi üçün xammalın emalı zamanı yaranan daimi və dəyişən istehsal qaimə xərclərinin
müntəzəm şəkildə bölüşdürülməsi də emal məsrəflərinə aiddir. Materialların, sərf edilən əməyin, səmərəliliyin və istehsal gücünün
istifadəsinin normativ dərəcələri mütəmadi olaraq təhlil edilir və lazım gəldikdə, cari şərtlər nəzərə alınmaqla yenidən baxılacaqdır.
- Torpaq, tikili və avadanlıqlar
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Torpaq, tikili və avadanlıqlar onların satınalma dəyəri və ya istehsal qiyməti və onlara hesablanmış amortizasiya məbləği çıxılmaqla
göstərilir. Təsərrüfatdaxili istehsal olunmuş tikili və avadanlıqlar, onlara sərf edilmiş material dəyəri, əmək haqqı və qaimə xərclərinin
müvafiq payı aid edilir. Torpaq, tikili və avadanlıqların tanınma meyarlarına cavab verən obyektlər ilkin dəyəri ilə qiymətləndirilir.
İlkin dəyər - aktivin satın alınması və ya tikilməsi, daşınması və quraşdırılması zamanı, onun əldə edilməsi üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya
pul vəsaitlərinin ekvivalentləri və yaxud, tətbiq edilməsi mümkün olan təqdirdə, digər Standartların xüsusi tələblərinə uyğun olaraq ilkin
mərhələdə tanınmış aid edilən məbləğdir.
- Amortizasiya
Amortizasiya, tikili və avadanlıqların alındığı və ya təsərrüfat daxili istehsal olunarsa, istifadəyə yararlı olduğu gündən etibarən, faydalı
istismar müddətinə müvafiq olaraq düzxətli metod tətbiq olunmaqla hesablanır. Tikili və avadanlıqların kateqoriyaları üçün istifadə olunan
amortizasiya normaları aşağıdakılardır:
Binalar, tikililər
Avadanlıqlar
Mebel və qarnitura
Nəqliyyat vasitəsi

-1,7%
-11,1%
-11,1%
-10,0%

Bina və avadanlıqların təmiri və xidmət xərcləri baş verdiyi dövrün xərcləri kimi tanınır. Əsaslı təmir xərcləri isə gələcək dövrün xərcləri
kimi tanınaraq hissələrlə və ya təmir fondu ehtiyatı yaradıldığı halda ehtiyat hesabına silinir.
- Xarici valyuta
Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar əməliyyat tarixindəki məzənnəyə uyğun olaraq manata çevrilir. Xarici valyutalarda balans tarixindəki
aktiv və öhdəliklər tarixə uyğun mübadilə normalarına uyğun olaraq çevrilir. Son (yekun) gəlir və ya xərc maliyyə fəaliyyətinin nəticələri
haqqında hesabatda əks olunur.
- Uçot siyasətlərində dəyişikliklər
Cari ildə uçot siyasətində yeni standartlara keçidlə əlaqədar dəyişiklik edilmişdir. Keçid azqiymətli və tezköhnələn əşyalar kimi
təsnifləşdirilən aktivlər digər ehtiyatlar kimi yenidən təsnifləşdirilmişdir.

"Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu" PHŞ-in Əhəmiyyətli Uçot Siyasətləri və Maliyyə Hesabatlarına Qeydləri
31 dekabr 2021-ci il tarixə
"Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu" PHŞ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07.03.2018-ci il tarixli 1871 nömrəli Fərmanı
ilə yaradılmışdır.
"Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu" PHŞ gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönəlmiş
ictimai və sosial əhəmiyyətli, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən layihə və proqramları qrant şəklində məqsədli
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maliyyələşdirmək, həmin sahədə konfrans,seminar, festival, olimpiada və digər tədbirlərin təşkili üzrə layihələri dəstəkləmək, maddi-texniki
bazanın gücləndirilməsinə və müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasına yardım etmək Fondun əsas məqsədidir. Fond gənclərin, gənclər
təşkilatlarının, eləcə də yerlərdə gənclər siyasətini həyata keçirən dövlət və yerli özünüidarəetmə qurumlarının elmi-tətbiqi, sosial
əhəmiyyətli və idarəetmə sahəsindəki innovativ ideyalarını dəstəkləyir, dövlətin və cəmiyyətin inkişafında gənc nəslin təşəbbüskarlığını və
iştirakını artırır, ideyaların yaradılması və idarəedilməsində bacarığını stimullaşdırır.
"Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu" PHŞ öz fəaliyyətini əsas etibarıilə Büdcə sistemi,Qanunu və digər qanunvericilik aktları
əsasında aparır.
Təşkilatın əmlakı bütövlükdə dövlətə məxsusdur.
"Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu" PHŞ-in maliyyə hesabatıları üçün hesabat ili 01 yanvar tarixindən
31 dekabr 2021-ci ilə olan dövrü əhatə edir.
Maliyyə hesabatlarında göstəricilər Azərbaycan manatı ilə əks etdirilmişdir.
"Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu"PHŞ-in hüquqi ünvanı : Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva-93
1. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
2021
Kassa
Bank hesabı milli valyuta ilə
Bank hesabı xarici valyuta ilə
Xəzinə hesab kitab üzrə
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

394.343,00
3.200,00

Cəmi

2020
412.633,00
0,00

397.543,00

412.633,00

2021

2020

2. Ehtiyatlar
Material ehtiyatları (121)
Digər ehtiyatlar (126)
Məsrəflər (122)

22.385,00
263.123,00

Cəmi

285.508,00

240.928,00

240.928,00

3. Sair qısamüddətli aktivlər
Sair qısamüddətli aktivlərdə təşkilatın əməliyyat dövrü ərzində qabaqcadan ödənilmiş və artıq ödənilmiş məbləğləri göstərilir.
2021
2020
Təhtəlhesab məbləğlər
Podratçılara avans ödənişlər (debitor)
Digər kreditorlara avanslar

Cəmi

8.402.052,00
-

8.402.052,00

6.792.164,00
15.854,00

6.808.018,00
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4.Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Maşın və
Avadanlıqlar

Binalar
Torpaq,tikili və avadanlıqların məbləği
(31 dekabr 2020-ci il)
Daxilolma Büdcə hesabına
Əvəzsiz daxil olub
Əvəzsiz xaric olub
Silinmə
Yenidən qiymətləndirmə
Yerdəyişmə
(31 dekabr 2021-ci il)
Yığılmış amortizasiya məbləği
(31 dekabr 2020-ci il)
İl ərzində amortizasiya hesablanması
Əvəzsiz alınanlara
Silinən aktivə aid
(31 dekabr 2021-ci il)
Xalis balans dəyəri
(31 dekabr 2020-ci il)
(31 dekabr 2021-ci il)

Nəqliyyat vasitələri

199.517,00
54.917,00
5.212,00
-12.640,00
-19.726,00

28.814,00
34.200,00
8.854,00
-24.357,00

227.280,00

Digər

Cəmi

86.104,00

314.435,00
89.117,00
14.066,00
-12.640,00
-44.083,00
0,00

47.511,00

86.104,00

360.895,00

56.863,00
22.584,00

24.357,00
2.881,00

26.576,00
9.558,00

-19.726,00
59.721,00

-24.357,00
2.881,00

36.134,00

107.796,00
35.023,00
0,00
-44.083,00
98.736,00

142.654,00
167.559,00

4.457,00
44.630,00

59.528,00
49.970,00

206.639,00
262.159,00

5. Qeyri Maddi Aktivlər
Qeyri Maddi Aktivlər
(31 dekabr 2020-ci il)

35.400,00

Daxilolma Büdcə hesabına

45.216,00

Əvəzsiz daxil olub

0,00

Əvəzsiz xaric olub

0,00

Silinmə

0,00

Yenidən qiymətləndirmə
Yerdəyişmə
(31 dekabr 2021-ci il)

80.616,00

Yığılmış amortizasiya məbləği
(31 dekabr 2020-ci il)
İl ərzində amortizasiya hesablanması
Əvəzsiz alınanlara
Silinən aktivə aid
(31 dekabr 2021-ci il)

0,00
72,00
0,00
0,00
72,00

Xalis balans dəyəri
(31 dekabr 2020-ci il)

35.400,00

(31 dekabr 2021-ci il)

80.544,00

6. Qısamüddətli kreditor borcları:
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2021
Malsatanlara qısamüddətli kreditor borcları
İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları
Digər qısamüddətli kreditor borcları
Cəmi

2020

949,00

949

0

7. Sair qısamüddətli öhdəliklər:
Büdcə vəsaitləri üzrə
Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə
Cəmi

2021

2020

8.796.396,00

7.220.651,00

8.796.396,00

7.220.651,00

2021

2020

8. Vergi və məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər:
Vergi öhdəlikləri
Dövlət sosial müdafiə fonduna
Digər qısamüddətli məcburi öhdəliklər
Cəmi

0

0

9. Gəlirlər
Qeyri-birja gəlirləri
Büdcə hesabına
Cəmi qeyri-birja gəlirləri

2021

2020

6.941.118,83
6.941.118,83

7.846.517,00
7.846.517,00

Birja gəlirləri
Mal satışı
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Xidmət satışı

3.200,00

İcarə xidmətindən
Digər gəlirlər

14.065,60

10.554,00

Cəmi birja gəlirləri

17.265,60

10.554,00

6.958.384,43

7.857.071,00

2021

2020

859.486,54
192.587,54
17.130,50
0,00
0,00
1.069.204,58

729.968,94
159.948,20
3.635,21
0,00
0,00
893.552,35

Sərf edilmiş mаtеriаlların dəyəri

2021
167.073,40

2020
0,00

Amortizasiya xərcləri

2021
35.094,61

2020
24.884,00

Sair əməliyyat xərcləri
Vergi öhdəlikləri (122.8)
Göstərilmiş xidmətlər üzrə məsrəflər (122.9)
DSMF öhdəlikləri (122.10)
Balansdan çıxarılan uzunmüddətli aktivlərin qalıq dəyəri
Əvəzsiz verilmiş ehtiyatların dəyəri və uzunmüddətli aktivlərin qalıq
Xərc kimi tanınan dövlət büdcəsi hesabına silinmiş vəsaitlər
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri üzrə azalma
Cəmi

2021
0,00
5.526.876
0,00
0,00
12.640
0,00
0,00
5.539.517

2020
0,00
6.983.221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.983.221

Cəmi xərclər

6.810.889

7.901.657

2021

2020

0

0

628.211

482.967

2.251

0

630.462

482.967

Cəmi gəlirlər
10. Xərclər

Əmək haqqı xərcləri
Əmək haqqı
DSMF-yə ayırmalar
İşçilərin icbari sığortası
Təqaüd və ya müavinətlər
Digər mükafatlandırmalar
Cəmi

11. Xalis Aktivlər/Kapital
Xalis Aktivlər/Kapital
Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
Digər ehtiyyat fondları
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət və zərər

Cəmi
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12. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
Yoxlanılan dövr ərzində təşkilat əlaqəli tərəflərlə əməliyyat aparmamışdır.

13. Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr
Hesabat tarixindən sonrakı dövr ərzində Təşkilatda hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməmişdir
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