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Bu təlimata 1 saylı əlavə 
 

Siyasi partiya tərəfindən təqdim edilmiş 20___-ci il 
üzrə illik maliyyə hesabatının nəzərdən keçirilməsi 

vəziyyətinə dair məlumat 
(hesabat __ay 20___ci ildən __ay 20___ci ilədək dövrü 

əhatə edir) 
Siyasi partiyanın adı:  
Hüquqi ünvanı: 
Əhatə edilən hesabat dövrü: 
Hesabatın təqdim edilməsi üçün 
müəyyən edilmiş son müddət: 
Hesabat vaxtında təqdim edilmişdir: 
Hesabatın təqdim edilmə  
müddəti pozulmuşdur:                                 (____) gün 
Pozuntular aşkar edilmişdir: 
Sanksiya tətbiq olunmuşdur:  
Sanksiya tətbiq olunmamışdır: 
 

Aparılmış araşdırmaların nəticələrinə dair məlumat 

Siyasi partiyalar və mühasibat strukturları 
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

(1 N-li formaya uyğun) 

Mümkün 
pozuntular 

Nəzər-
dən 

keçiril-
miş 

bəndlər 

Pozuntu-
lar aşkar 
olunma-

mış 
bəndlər 

Pozuntular aşkar 
olunmuş bəndlər 

  

Məlumatlar 
təqdim 

olunma-
mışdır 

Məlumat-
lar yanlış 
təqdim 
olun-

muşdur 
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Aktivlər
  

    

Uzunmüddətli 
aktivlər  

    

Qeyri-maddi 
aktivlər  

    

Torpaq, tikili 
və avadanlıq 

    

Daşınmaz 
əmlaka 
investisiyalar 

    

Uzunmüddətli 
debitor borcları 

    

Sair 
uzunmüddətli 
aktivlər  

    

Cəmi 
uzunmüddətli 
aktivlər 

    

Qısamüddətli 
aktivlər  

    

Ehtiyatlar     

Qısamüddətli 
debitor borclar 

    

Pul vəsaitləri 
və onların 
ekvivalentləri 

    

Sair 
qısamüddətli 
aktivlər  

    

Cəmi 
qısamüddətli 
aktivlər  

    

Cəmi aktivlər     
Xalis aktivlər 
(kapital) və 
öhdəliklər 

    

Xalis aktivlər 
(kapital) 

    

Ehtiyat fondu     
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Bölüşdürülmə-
miş mənfəət 
(ödənilməmiş 
zərər)  

    

Cəmi xalis 
aktivlər 
(kapital) 

    

Uzunmüddətli 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli 
faiz xərcləri 
yaradan 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli 
qiymətləndiril-
miş öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli 
kreditor 
borcları 

    

Sair 
uzunmüddətli 
öhdəliklər 

    

Cəmi 
uzunmüddətli 
öhdəliklər 

    

Qısamüddətli 
öhdəliklər 

    

Qısamüddətli 
faiz xərcləri 
yaradan 
öhdəliklər 

    

Qısamüddətli 
qiymətləndiril-
miş öhdəliklər 

    

Vergi və sair 
məcburi 
ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

    

Qısamüddətli 
kreditor 
borcları 
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Sair 
qısamüddətli 
öhdəliklər 

    

Cəmi 
qısamüddətli 
öhdəliklər 

    

Cəmi 
öhdəliklər 

    

Cəmi xalis 
aktivlər 
(kapital) və 
öhdəliklər 

    

 
 

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 
(2 N-li formaya uyğun) 

Mümkün pozuntular 

Nəzər-
dən 

keçiril-
miş 

bəndlər 

Pozun-
tular 
aşkar 

olunma-
mış 

bəndlər 

Pozuntular aşkar 
olunmuş bəndlər 

 

  Məlu-
matlar 
təqdim 
olun-

mamış-
dır 

Məlu-
matlar 
yanlış 
təqdim 
olun-

muşdur 

Gəlirlər 
o cümlədən:  

    

üzvlük haqları      

əmlakdan  
götürülən gəlir  

    

tədbirlərdən, mətbu 
nəşrlərin və məqalələrin 
yayılmasından, gəlirlə 
bağlı olan buna bənzər 
başqa fəaliyyətdən 
götürülən gəlir  

    

 ianələr şəklində gəlir      
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 seçki kampaniyası 
üçün xərclərin 
ödənilməsi şəklində 
daxil olan vəsait 

    

aşağı təşkilatların 
ödəncləri  

    

 dövlət büdcəsindən 
ayrılan vəsait  

    

 borcun və ya kreditin 
alınmasından əldə 
edilmiş məbləğ  

    

 hüquq varisliyi və ya 
vərəsəlik yolu 
ilə əldə edilmiş əmlak  

    

 digər gəlirlər     

 Xərclər, 
o cümlədən:  

    

 cari işlərə sərf olunan 
vəsait  

    

 siyasi partiyanın 
saxlanmasına və 
informasiya təminatına 
çəkilən xərclər 

    

ictimaiyyətlə əlaqələrə 
və seçkilərin 
keçirilməsinə çəkilən 
xərclər  

    

 aşağı təşkilatlara 
ödənclər  

    

 kreditlər üzrə faizlər      

 fərdi xərclər      

 sair xərclər      

 ümumi mənfəət (zərər)     
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Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlərin məzmunu 

Mümkün pozuntular 

Nəzər-
dən 

keçiril-
miş 

bəndlər 

Pozun-
tular 
aşkar 
olun-

mamış 
bəndlər 

Pozuntular aşkar 
olunmuş bəndlər 

  Məlu-
matlar 
təqdim 
olun-

mamış-
dır 

Məlu-
matlar 
yanlış 
təqdim 

olunmuş
dur 

siyasi partiyaların 
maliyyə hesabatlarının 
tərtibi ilə bağlı 
əhəmiyyətli uçot 
siyasətlərinin 
açıqlanmasını təmin 
edən məlumatlar; 

    

maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda 
göstərilən bütün 
maddələrin 
açıqlanmasını təmin 
edən məlumatlar; 

    

maliyyə fəaliyyətinin 
nəticələri haqqında 
hesabatda göstərilən 
bütün maddələrin (o 
cümlədən, üzvlük 
haqqı ödəyən siyasi 
partiya üzvlərinin sayı 
və ianəni vermiş 
şəxslər barədə 
məlumatlar) 
açıqlanmasını təmin 
edən məlumatlar; 

    

ianə vermiş şəxsin 
soyadı, adı, atasının 
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adı, ünvanı, şəxsyyət 
vəsiqəsinin və ya onu 
əvəz edən sənədin 
seriyası, nömrəsi və 
ianənin məbləği, 
əhəmiyyətli uçot 
siyasəti və izahlı 
qeydlərdə əks 
etdirilməlidir. 

 
Siyasi partiyaların yol verilmiş pozuntulara və  

həmin pozuntuların aradan qaldırılmasına münasibəti 
 

Pozuntuların ehtiyatsızlıqdan 
baş verməsini bildirib aradan 
qaldırılması üçün səmərəli 
əməkdaşlıq edən siyasi 
partiyalar  

Yol verilmiş pozuntularla 
əlaqədar xəbərdarlıq 
edilməsinə baxmayaraq 
qüsurların aradan qaldırılması 
üçün əməkdaşlıqdan yayınan 
və imtina edən siyasi partiyalar   

  

 
 
MSK Katibliyinin Maliyyə şöbəsinin 
siyasi partiyaların hesabatları üzrə  
iş sektorunun müdiri: 
 

Bakı  şəhəri,                       “___”__________20____ il 
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 Bu təlimata 2 saylı əlavə 

 
Siyasi partiyaların 20___-ci il üzrə illik maliyyə 
hesabatlarının təqdim olunması və nəzərdən 

keçirilməsi vəziyyətinə dair ümumi  
m ə l u m a t 

 
Hesabat təqdim 

etməli olan siyasi 
partiyalar   

Hesabatları 
təqdim etmiş 

siyasi partiyalar 

Nəzərdən keçirilmiş 
hesabatlar 

   

Hesabatların təqdim edilməsi müddətinə əməl olunması 
vəziyyəti 

Qanunvericiliyin tələblərinə əməl 
olunmaqla 2015-ci il aprelin 1-dək 

təqdim olunmuş hesabatlar 

Qanunvericiliklə 
müəyyən olunmuş 

müddətə dair 
tələblərinin pozulması 

ilə təqdim olunmuş 
hesabatlar 

  

Təqdim edilmiş hesabatların mahiyyətcə qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğunluğu vəziyyəti  və görülmüş tədbirlər 

Pozuntular aşkar 
olunmamış  
hesabatlar 

Pozuntu-
lar aşkar 
olunmuş  
hesabat-

lar 

Pozuntu-
lara görə 

barə-
lərində 

sanksiya 
tətbiq 

olunmuş 
siyasi 

partiyalar 

Pozuntular 
az 

əhəmiyyət 
kəsb 

etdiyinə  
görə 

barələrində 
sanksiyalar 

tətbiq 
olunmamış 

siyasi 
partiyalar 
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Yol verilmiş pozuntulara və  
həmin pozuntuların aradan qaldırılmasına siyasi partiyaların 

münasibəti 

Pozuntuların ehtiyatsızlıqdan baş 
verməsini bildirib aradan qaldırılması 

üçün səmərəli əməkdaşlıq edən siyasi 
partiyalar 

Yol verilmiş pozuntularla 
əlaqədar xəbərdarlıq 

edilməsinə baxmayaraq 
qüsurların aradan 
qaldırılması üçün 

əməkdaşlıqdan yayınan 
və ya imtina edən siyasi 

partiyalar 

  

 
Hesabatlar  nəzərdən keçirilərkən  bəndlər üzrə 

müəyyən olunmuş vəziyyət 
Siyasi partiyalar və mühasibat strukturları 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 
(1 N-li formaya uyğun) 

Mümkün 
pozuntular 

 

Nəzər-
dən 

keçiril-
miş 

bənd-
lər 

 

Pozun-
tular 
aşkar 
olun-

mamış 
bənd-

lər 

Hesabatın 
bəndləri üzrə 

aşkar olunmuş 
pozuntular 

Məlu-
matlar 
təqdim 

edil-
məmiş-

dir 

Məlu-
matlar 
yanlış 
təqdim 

edil-
mişdir 

Aktivlər      

Uzunmüddətli 
aktivlər  

    

Qeyri-maddi 
aktivlər  

    

Torpaq, tikili 
və avadanlıq  
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Daşınmaz 
əmlaka 
investisiyalar 

    

Uzunmüddətli 
debitor 
borcları 

    

Sair 
uzunmüddətli 
aktivlər  

    

Cəmi 
uzunmüddətli 
aktivlər 

    

Qısamüddətli 
aktivlər  

    

Ehtiyatlar      

Qısamüddətli 
debitor 
borcları  

    

Pul vəsaitləri 
və onların 
ekvivalentləri  

    

Sair 
qısamüddətli 
aktivlər  

    

Cəmi 
qısamüddətli 
aktivlər  

    

Cəmi aktivlər     

Xalis aktivlər 
(kapital) və 
öhdəliklər 

    

Xalis aktivlər 
(kapital)  

    

Ehtiyat fondu      
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Bölüşdürülmə
miş mənfəət 
(ödənilməmiş 
zərər)  

    

Cəmi xalis 
aktivlər 
(kapital)  

    

Uzunmüddətli 
öhdəliklər  

    

Uzunmüddətli 
faiz xərcləri 
yaradan 
öhdəliklər  

    

Uzunmüddətli 
qiymətləndiril-
miş öhdəliklər  

    

Uzunmüddətli 
kreditor borcları 

    

Sair 
uzunmüddətli 
öhdəliklər  

    

Cəmi 
uzunmüddətli 
öhdəliklər  

    

Qısamüddətli 
öhdəliklər  

    

Qısamüddətli 
faiz xərcləri 
yaradan 
öhdəliklər  

    

Qısamüddətli 
qiymətləndiril-
miş öhdəliklər
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Vergi və sair 
məcburi 
ödənişlər üzrə 
öhdəliklər  

    

Qısamüddətli 
kreditor borcları 

    

Sair 
qısamüddətli 
öhdəliklər  

    

Cəmi 
qısamüddətli 
öhdəliklər 

    

Cəmi 
öhdəliklər  

    

Cəmi xalis 
aktivlər 
(kapital) və 
öhdəliklər 

    

 

Hesabatlar  nəzərdən keçirilərkən  bəndlər üzrə 
müəyyən olunmuş vəziyyət 

 

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 
 (2 N-li formaya uyğun) 

Mümkün pozuntular 
 

Nəzər-
dən 

keçiril-
miş 

bəndlər 
 

 
Pozun-

tular 
aşkar 
olun-

mamış 
bənd-

lər 

Hesabatın 
bəndləri üzrə 

aşkar olunmuş 
pozuntular 

 

Məlu-
matlar 
təqdim 

edil-
məmiş-

dir 

Məlu-
matlar 
yanlış 
təqdim 

edil-
mişdir 

Gəlirlər, 
o cümlədən:  
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üzvlük haqları      

 əmlakdan götürülən 
gəlir  

    

tədbirlərdən, mətbu 
nəşrlərin və 
məqalələrin 
yayılmasından, gəlirlə 
bağlı olan buna bənzər 
başqa fəaliyyətdən 
götürülən gəlir  

    

 ianələr şəklində gəlir     

 seçki kampaniyası 
üçün xərclərin 
ödənilməsi şəklində 
daxil olan vəsait 

    

aşağı təşkilatların 
ödəncləri  

    

 dövlət büdcəsindən 
ayrılan vəsait  

    

 borcun və ya kreditin 
alınmasından əldə 
edilmiş məbləğ 

    

 hüquq varisliyi və ya 
vərəsəlik yolu 
ilə əldə edilmiş əmlak 

 
 

 
 

  

 digər gəlirlər     

 Xərclər, 
o cümlədən:  

 
 

 
 

  

 cari işlərə sərf olunan 
vəsait  

    

 siyasi partiyanın 
saxlanmasına və 
informasiya təminatına 
çəkilən xərclər 

    

ictimaiyyətlə əlaqələrə 
və seçkilərin 
keçirilməsinə çəkilən 
xərclər  

    

aşağı təşkilatlara 
ödənclər  
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 kreditlər üzrə faizlər     

 fərdi xərclər     

 sair xərclər      

 ümumi mənfəət (zərər)     

 
Hesabatlar  nəzərdən keçirilərkən  məyyən olunmuş 

vəziyyət 
 

Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlərin məzmunu  
 

Mümkün pozuntular 
 

Nəzər-
dən 
keçi-
rilmiş 
məlu-
matlar 

 

Pozun-
tular 
aşkar 
olun-

mamış 
məlu-
matlar 

 

Aşkar olunmuş 
pozuntular 

 

Məlu-
matlar 

təq-
dim 
edil- 

məmiş-
dir 

Məlu-
matlar 
yanlış 
təqdim 

edil-
mişdir 

siyasi partiyaların 
maliyyə hesabatlarının 
tərtibi ilə bağlı 
əhəmiyyətli uçot 
siyasətlərinin 
açıqlanmasını təmin 
edən məlumatlar; 

    

maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda 
göstərilən bütün 
maddələrin 
açıqlanmasını təmin 
edən məlumatlar; 

    

maliyyə fəaliyyətinin 
nəticələri haqqında 
hesabatda göstərilən 
bütün maddələrin (o 
cümlədən, üzvlük haqqı 
ödəyən siyasi partiya 
üzvlərinin sayı və ianəni 

    

HP
Rectangle



 28

vermiş şəxslər barədə 
məlumatlar) 
açıqlanmasını təmin 
edən məlumatlar; 

ianə vermiş şəxsin 
soyadı, adı, atasının adı, 
ünvanı, şəxsyyət 
vəsiqəsinin və ya onu 
əvəz edən sənədin 
seriyası, nömrəsi və 
ianənin məbləği, 
əhəmiyyətli uçot siyasəti 
və izahlı qeydlərdə əks 
etdirilməlidir. 

    

 
 
MSK Katibliyinin Maliyyə şöbəsinin 
siyasi partiyaların hesabatları üzrə  
iş sektorunun müdiri: 
                                                                                                              
 

 
“___”__________20____ il 
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