AZӘRBAYCAN
RESPUBLİKASININ DÖVLӘT
İMTAHAN MӘRKӘZİ PUBLİK
HÜQUQİ ŞӘXS
31 dekabr 2020-cu il tarixinə
Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarına
Uyğun Ayrica Maliyyә Hesabatları vә
Müstәqil Auditor Rəyi

31 DEKABR 2020-CI İL TARİXİNƏ AYRICA MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ
İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANATI
Aşağıdakı bәyanat, müstәqil auditorun hesabatının 1-ci sәhifәsindә göstәrilmiş auditorun rәyindә olan vәzifәlәr
haqqında müddәalarla birgә oxunmalıdır vә Azərbaycan Respublikasının Dövlәt İmtahan Mәrkәzi Publik Hüquqi
Şәxsin (bundan sonra Mərkəz) ayrica maliyyә hesabatları ilә әlaqәdar rәhbәrlik vә müstәqil auditor arasında müvafiq
vәzifә bölgüsünü әks etdirmәk mәqsәdi daşıyır.
Mәrkәzin 31 dekabr 2020-ci il tarixindә bitәn il üzrә maliyyә vәziyyәtini, fәaliyyәtinin nәticәlәrini, pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti vә kapitalda dәyişikliklәri Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına (“MHBS”) müvafiq qaydada әks
etdirәn ayrıca maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına görә rәhbәrlik mәsuliyyәt daşıyır.
Ayrica maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən rəhbərlik:
•

Müvafiq mühasibat prinsiplərinin seçilməsi və uyğun olaraq tətbiq edilməsi;

•

Məntiqli və məqsədəuyğun qərarların və təxminlərin qəbul edilməsi;

•

Hər hansı əhəmiyyətli kənarlaşmaların açıqlanması və ayrica maliyyə hesabatlarında izah edilməsi şərti ilə
MHBS-nın tələblərinə riayət olunması və;

•

Əgər yaxın gələcəkdə, Mәrkәzin normal şərtlər altında fəaliyyətini davam etdirəcəyi güman edilirsə, hesabat
tarixinə ayrica maliyyə hesabatlarının fəaliyyətin davamlılığı prinsipi əsasında hazırlanmasına görə məsuliyyət
daşıyır.

Rəhbərlik, həmçinin:
•

Mәrkәz daxilində səmərəli və adekvat daxili nəzarət sisteminin təşkili, tətbiqi və qorunması;

•

Mәrkәzin ayrica maliyyə hesabatlarının MHBS-na uyğun olaraq hazırlanması və maliyyə vəziyyətini istənilən
zaman düzgün əks etdirən mühasibat uçotu sisteminin təşkil olunması;

•

Mühasibat uçotunun Mәrkәzin fəaliyyət göstərdiyi ölkədə qəbul edilmiş qanunvericilik və mühasibat uçotu
standartlarına müvafiq qaydada aparılması;

•

Mümkün imkanlardan istifadə edərək Mәrkәzin aktivlərinin mühafizə edilməsinin təşkil olunması və;

•

Saxtakarlıq, yanlışlıq və digər qanuna uyğunsuzluq hallarının müəyyən edilməsi və qarşısının alınması üçün
məsuliyyət daşıyır.

31 dekabr 2020-ci il tarixində bitən il üzrə ayrica maliyyə hesabatları Mәrkәzin rəhbərliyi tərəfindən 4 noyabr 2021ci ildə təsdiq edilmişdir.

Rəhbərlik adından:

Mәleykә Abbaszadә
Sәdr

4 noyabr 2021-ci il
Azәrbaycan Respublikası, Bakı

İlgar İsayev
Maliyyә şöbәsinin müdiri

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
Azərbaycan Respublikasının Dövlәt İmtahan Mәrkәzi Publik Hüquqi Şәxsinin təsisçisinə

Rəy
Biz Azərbaycan Respublikasının Dövlәt İmtahan Mәrkәzi Publik Hüquqi Şәxsinin (“Mərkəz”) 31 dekabr 2020-ci il
tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında ayrica hesabatdan və həmin tarixdə bitmiş il üzrə mənfəət və ya zərər və sair
məcmu gəlir, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında ayrica hesabatlardan, eləcə də əsas uçot
siyasətlərinin xülasəsi və sair izahedici məlumatları özündə ehtiva edən qeydlərdən ibarət olan ayrica maliyyə
hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim rəyimizə görə, maliyyə hesabatları bütün əhəmiyətli aspektlər baxımından Mərkəzin 31 dekabr 2020-ci il
tarixinə ayrica maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitmiş il üzrə onun maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standardlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.
Rəy üçün Əsas
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (“BAS”) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz
əlavə olaraq hesabatımızın Maliyyə hesabatlarının auditinə dair auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir edilir.
Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşakar Mühasiblər üçün Etika Məcəlləsinə (“BMESŞ
Məcəlləsi”) uyğun olaraq biz Mərkəzdən müstəqilik və digər etik məsuliyyətlərimizi BMESŞ Məcəlləsinə uyğun olaraq
yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu audit rəyimizi bildirmək üçün yetərli və müvafiq əsası
təmin edir.
Ayrica Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin və İdarəetmədə məsul olan şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik ayrica maliyyə hesabatlarının MHBS-na uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və
rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.
Ayrica maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Mərkəzi ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı
yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Mərkəzin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların
açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
İdarəetmədə məsul olan şəxslər Mərkəzin ayrica maliyyə hesabatlarının verilmə prossesinə nəzarətə görə
məsuliyyət daşıyır.
Ayrica Maliyyə Hesabatlarının Auditi üzrə Auditorların Məsuliyyəti
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli
təhriflərin olub-olmadığına dair ağlabatan əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir.
Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BASlarına uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana
bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə ayrica maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

BAS-a uyğun olaraq aparılmış auditin bir hissəsi olaraq biz audit zamanı peşakar mühakimə və peşakar skeptisizm
tətbiq edirik. Biz həmçinin:
•

Ayrica maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması risklərini müəyyən
edir və qiymətləndirir, həmin risklərə cavab olaraq audit prosedurlarını hazırlayır və həyata keçirir, eləcə də
rəyimiz üçün əsas yaratmaq məqsədilə kifayət və müvafiq olan audit sübutunu əldə edirirk. Fırıldaqçılıq
nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhvlər nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli
təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən yüksəkdir, çünki fırıldaqçılığa gizli sözləşmə, saxtakarlıq, bilərəkdən səhv
buraxma, yanlış təqdimat və ya daxili nəzarət qaydalarına əməl olunmaması daxil ola bilər.

•

Müəyyən şəraitdə münasib olan audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə auditə aid olan daxili
nəzarət elementləri haqqında anlayış əldə edir, lakin bu zaman Mərkəzin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi
haqqında rəy bildirmək məqsədini güdmürük.

•

Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilmiş uçot prinsiplərinin münasibliyini, uçot təxminlərinin və əlaqəli açıqlamaların
əsaslılığını qiymətləndiririk.

•

Rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunun daim fəaliyyətdə olan müəssisə konsepsiyasının tətbiqinin münasibliyi
və əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanaraq Mərkəzin daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam
etməsi ilə bağlı əhəmiyyətli şübhə doğuran hadisə və ya şəraitlərlə əlaqədar mühüm qeyri-müəyyənliyin olubolmaması haqqında nəticə çıxarırıq. Mühüm qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu qənaətinə gələcəyimiz halda,
biz auditor hesabatımızda ayrica maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli açıqlamalara diqqəti yönəltməliyik və ya, əgər
bu cür açıqlamalar qeyri-münasib olarsa, rəyimizə düzəliş etməliyik. Bizim nəticələr audit hesabatımızın
tarixinədək əldə etdiyimiz audit sübutlarına əsaslanır. Lakin gələcək hadisə və ya şəraitlər Mərkəzin daim
fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam etməməsinə gətirib çıxara bilər.

•

Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla ayrica maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatı, strukturu və
məzmunu, eləcə də ayrica maliyyə hesabatlarının müvafiq əməliyyat və hadisələri düzgün təqdim edib-etmədiyini
qiymətləndiririk.

Biz idarəetmədə məsul olan şəxslərə, digər məsələlərlə yanaşı, auditin planlaşdırılmış miqyası və vaxtı, audit zamanı
daxili nəzarət sistemində aşkarladığımız çatışmazlıqlar da daxil olmaqla mühüm audit tapıntıları barədə məlumat
veririk.
Bundan əlavə biz idarəetmədə məsul olan şəxslərə müstəqilliklə bağlı müvafiq etik tələblərə riayət etdiyimiz, eləcə
də müstəqilliyimizə təsir göstərə bilməsi əsaslı olaraq ehtimal edilə bilən bütün münasibətlər və digər məsələlər və
tələb olunan hallarda müvafiq ehtiyat tədbirləri haqqında xəbər verdiyimiz barədə məlumat təqdim edirik.

Bakı, Azərbaycan
4 noyabr 2021

AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞӘXS
31 DEKABR 2020-CI İL TARİXİNӘ MALİYYӘ VӘZİYYӘTİ HAQQINDA AYRICA HESABAT
Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

31 dekabr 2020

31 dekabr 2019

7
8
9
10
11
12

887,646
25,736
84,470
1,335,884
1,086,533
3,420,269

1,629,893
1,007,102
85,502
17,644
878,601
16,120
3,634,862

13
14
13

19,090,809
6,418,175
613,600
500
298,413

13,593,674
7,412,225
693,849
500
28,340

Cәmi uzunmüddәtli aktivlәr

26,421,497

21,728,588

CӘMİ AKTİVLӘR

29,841,766

25,363,450

497,121
261,908
668,488
36,111
354,948

88,496
96,254
152,024
35,816

Cәmi cari öhdәliklәr

1,818,576

372,590

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR

1,818,576

372,590

1,000,000
9,838,931
17,184,259

1,000,000
7,838,931
16,151,929

CӘMİ KAPİTAL

28,023,190

24,990,860

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR VӘ KAPİTAL

29,841,766

25,363,450

AKTİVLӘR
Cari aktivlәr
Pul vәsaitlәri vә pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri
Banklarda müddәtli depozitlәr
Ticarәt vә digәr debitor borcları
Avans ödәnişlәri
Mal-material ehtiyatları
Digәr cari aktivlәr
Cәmi cari aktivlәr
Uzunmüddәtli aktivlәr
Әmlak vә avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlәr
Әmlak vә avadanlıqlar üçün ödәnilmiş avanslar
Törəmə şirkətə investisiya
Tәxirә salınmış vergi aktivlәri

24

ÖHDӘLİKLӘR
Cari öhdәliklәr
Banklardan alınmış borc vəsaitləri
Tәxirә salınmış gәlir
Ticarәt vә digәr kreditor borcları
Mәnfәәt vergisi öhdәliyi
Digәr cari öhdәliklәr

15
16
17
18

KAPİTAL
Nizamnamә kapitalı
Digәr kapital
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

19
20

Rəhbərlik adından:

İlgar İsayev
Maliyyә şöbәsinin müdiri

Mәleykә Abbaszadә
Sәdr
4 noyabr 2020-ci il
Azәrbaycan Respublikası, Bakı
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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞӘXS
31 DEKABR 2020-CI İL TARİXİNDӘ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRӘ MӘNFӘӘT VӘ YA ZӘRӘR VӘ DİGӘR MӘCMU
GӘLİR HAQQINDA AYRICA HESABAT
Qeyd

Azərbaycan Manatı ilə
Әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlir
İşçi heyәti üçün xәrclәr
Köhnәlmә vә amortizasiya
Material xәrclәri
İcarә xәrclәri
Tәmir vә texniki qulluq xәrclәri
Mühafizә xәrclәri
Digәr әmәliyyat xәrclәri

21

22

Ümumi mənfəət
Digәr xәrclәr
Digәr gәlirlәr

23
23

Әmәliyyat mənfəəti
Faiz gәlirlәri

8

Vergidәn әvvәlki mənfəət
Mәnfәәt vergisi xәrci

24

Xalis mәnfәәt
Digər məcmu gəlir
Cәmi mәcmu gәlir

2020

2019

10,906,694
(8,340,180)
(2,211,998)
(1,148,751)
(739,008)
(364,800)
(310,424)
(757,893)

16,769,194
(9,446,702)
(2,262,980)
(2,009,039)
(698,919)
(375,101)
(152,253)
(1,220,345)

(2,966,360)

603,855

(292,882)
4,060,182

(106,872)
144,608

800,940

641,591

73,075

31,200

874,015

672,791

158,315

(123,684)

1,032,330

549,107

-

-

1,032,330

549,107

* Hesabat dövründə Mərkəz, xərclərini təbiətinə görə xarakteri maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə daha aktual
məlumatların təqdim edilməsini təmin etdiyi üçün xərclərin təqdim edilmə formatını dəyişdirdi.

Rəhbərlik adından:

İlgar İsayev
Maliyyә şöbәsinin müdiri

Mәleykә Abbaszadә
Sәdr
4 noyabr 2021-ci il
Azәrbaycan Respublikası, Bakı
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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞӘXS
31 DEKABR 2020-CI İL TARİXİNDӘ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRӘ KAPİTALDA DӘYİŞİKLİKLӘR HAQQINDA
AYRICA HESABAT

Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd

1 yanvar 2019-cu il
Digәr kapitalda artım

Nizamnamә
kapitalı

Digәr kapitalda artım
Dövr üzrә cәmi mәcmu
gәlir
31 dekabr 2020-ci- il

Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

Cәmi:

1,000,000

6,838,931

15,602,822

23,441,753

-

1,000,000

-

1,000,000

-

-

549,107

549,107

1,000,000

7,838,931

16,151,929

24,990,860

-

2,000,000

-

2,000,000

-

-

1,032,330

1,032,330

1,000,000

9,838,931

17,184,259

28,023,1890

20

Dövr üzrә cәmi mәcmu
gәlir
31 dekabr 2019-cu il

Digәr kapital

20

Rəhbərlik adından:

Mәleykә Abbaszadә
Sәdr

İlgar İsayev
Maliyyә şöbәsinin müdiri

4 noyabr 2021-ci il
Azәrbaycan Respublikası, Bakı
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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞӘXS
31 DEKABR 2020-CI İL TARİXİNDӘ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRӘ PUL VӘSAİTLӘRİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA
AYRICA HESABAT
Azərbaycan Manatı ilə
İl üzrә vergidәn әvvәlki mənfəət
Amortizasiya xәrci
Әmlak vә avadanlıqlar, qeyri-maddi aktivlәrin
dәyәrsizlәşmәsi
Әsas vәsaitlәrin vә qeyrimaddi aktivlərin silinmәsi üzrә
zәrәr
Faiz xәrclәri
Faiz gәlirlәri
Әmәliyyat aktiv vә öhdəliklərində dәyişikliklәrdәn
әvvәl әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul
vәsaitlәrinin axını
Әmәliyyat aktiv vә passivlәrindә dəyişiklik
Debitor borclarında azalma
Avans ödәnişlәrindә artım
Mal-material ehtiyatlarında artım
Digәr aktivlәrdә artım
Kreditor vә digәr öhdәliklәrdә azalma
Tәxirә salınmış gәlirdә azalma
Digәr öhdәliklәrdә azalma
Vergi vә faizlәrdәn әvvәl әmәliyyat fәaliyyәtindәn
әldә edillәn xalis pul vәsaitlәri
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi
Әmәliyyat fәaliyyәtlәrindәn daxil olan xalis pul
vәsaitlәri

Qeyd

31 dekabr 2020

31 dekabr 2019

13.14

874,015
2,211,998

672,791
2,262,980

-

411,309

244,916
1,521
(70,537)

62,242
(31,200)

3,261,913

3,378,122

59,766
(66,826)
(457,283)
(1,070,413)
572,234
173,412
319,132

(45,356)
210,657
247,927
(14,880)
74,611
4,589
35,816

2,791,935

3,891,486

(227,671)
2,564,264

3,891,486

İnvestisiya fәaliyyәti
Әmlak, tikili vә avadanlıqların alınması
Banklarda müddәtli depozitlәr
Depozitlәrin banklardan çıxarılması
Alınan faizlәr

(6,879,750)
1,000,000
77,639

(5,045,660)
(1,600,000)
900,000
33,098

İnvestisiya fәaliyyәtinә daxil olan xalis pul vәsaitlәri

(5,802,111)

(5,712,562)

2,000,000
495,600

1,000,000
-

2,495,600

1,000,000

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrindә xalis azalma
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri ilin әvvәlindә

(742,247)
1,629,893

(821,076)
2,450,969

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri ilin sonunda

887,646

1,629,893

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti
Digәr kapitaldan daxilolmalar
Borc götürülmüş vәsaitlәrdәn daxilolmalar
Maliyyә fәaliyyәtlәrindәn daxil olan xalis pul
vәsaitlәri

Rəhbərlik adından:

Mәleykә Abbaszadә
Sәdr

İlgar İsayev
Maliyyә şöbәsinin müdiri

4 noyabr 2020-ci il
Azәrbaycan Respublikası, Bakı
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