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Sahə (fəaliyyət növü) 

 

Mülkiyyətin növü Dövlət 

 

Ünvan 

 

Ölçü vahidi: manat 

 
Uçot 

siyasəti 

və izahlı 

qeydlərin 

№si 

 

 
Hesabat 

dövrü 

üzrə 

 

 
Əvvəlki 

dövr 

üzrə 

1 2 3 4 

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  3.200  
 

Qrantlar və ya transfertlər və büdcə təşkilatı tərəfindənhəyata keçirilən digər 

vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin 

daxilolmaları 

  
8.557.599 

 
8.930.000 

 

Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul 

vəsaitlərinin daxilolması 

   
10.554 

CƏMİ DAXİLOLMALAR  8.560.799 8.940.554,00 

Pul xaricolmaları:    
1 2 3 3 

Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat 

subyektlərinə pul vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla) 

   

Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri  1.188.162 7.634.369 

İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri  1.069.205 893.552 
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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  2.257.367 8.527.921 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  6.303.433 412.633 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti    
Pul daxilolmaları:    
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin 

satılmasından əldə olunan pul vəsaitləri 

   

Digər təsərrüfat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda 

iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul 

vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və dilinq və ya ticarət 

məqsədləri ucun saxlanılan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna 

olmaqla) 

   

Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından 

pul vəsaitlərinin daxilolmaları (maliyyə institutlarının avans və kreditləri 

istisna 

olmaqla) 

   

Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı və 

daxilolmaların maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət kimi təsnifləşdirildiyi hallar 

istisna olmaqla, fyucers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul 

vəsaitlərinin daxilolmaları 

   

CƏMİ DAXİLOLMALAR    
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 torpaq, tikili və avadanlıqlar, habelə 

layihələr üzrə kapitallaşdırılan xərclərə aid ödənişləri daxil edir 

  

 

114.193 

 

1 2 3 4 

Digər təsərrufat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda 

iştirak paylarının əldə edilməsi üçün odənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları 

(pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və dilinq və ya ticarət 

məqsədləri ucun saxlanılan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna 

olmaqla) 

   

Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri (dövlət maliyyə 

qurumlarına təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla) 

 
6.204.330 

 

Xarici valyutada qiymətli kağızların alınması    

Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı və ödənişlərin 

maliyyələşdirmə fəaliyyəti kimi təsnifləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, 

fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin 

ödənişləri 

   

CƏMİ XARİCOLMALAR  6.318.522  
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  -6.318.522  
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti    
İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov (ipoteka) 

kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların 

buraxılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

   

Borc şəklində alınmış məbləğlərə görə daxilolmalar    
CƏMİ DAXİLOLMALAR    
Pul xaricolmaları    
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Hökumətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanına verilən dividendlər, bölüşdürmələrə görə pul 

vəsaitlərinin 

xaricolmaları 

   

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)  -15.090 412.633 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq  412.633  

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalıq  397.543 412.633 

 

 

Rəhbərlik tərəfindən: 

 

 

   __________________________                                                                                                  _________________________________  
  

Fərid Cəfərov 

İcraçı Direktor 

 
04 aprel 2022-ci il 

Bakı, Azərbaycan Respublikası 

Məhəmməd Əliyev                 

Maliyyə və təsərrüfat şöbəsinin müdiri 

 
   04 aprel 2022-ci il 

   Bakı, Azərbaycan Respublikası 
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