ƏHƏM İYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ VƏ İZA H LI QEYDLƏR
31 dekabr 2014-cü il tarixinə
VÖEN: 1400660501
Müəssisə, təşkilat: Böyük Quruluş Partiyası (BQP)
Sahə (Fəaliyyət növü): Digər qrupa daxil edilməyən sair siyasi təşkilatların
fəaliyyəti
Mülkiyyət növü (hüquqi forma): Xüsusi
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə küçəsi 4.
1.

BÖYÜK QURULUŞ PARTİYASI haqqında

Təşkilat Ədliyyə Nazirliyi tərəfındən 12 avqust 2005-ci ildə Dövlət qeydiyyatına
alınıb və həmin vaxtdan rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Hesabat dövrü ərzində
işçilərin sayı orta hesabla 7 nəfər olub.
Missiya və məqsədlər
BQP-nin əsas məqsədi demokratik dəyərlərə söykənən müasir bir cəmiyyət, sivil
qurumlar tərəfındən yönəldilən, insan azadlığının və mülkiyyət toxunulmazlığmm
ən ali prinsiplər kimi qorunduğu, milli iradənin hegemon olduğu bir Azərbaycan
dövləti qurmaqdır.
2.

ƏHƏM İYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ
1. Hesabatın hazırlanmasınm əsasları
BQP-nin maliyyə hesabatı siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarımn forması,
məzmunu və təqdim edilmə qaydasına uyğun hazırlanıb.
2. Qiymətləndirmə metodu

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlar
hazırlanarkən mühasibat uçotunun hesablama metodu tədbiq olunmaqla aktivlər
ilkin dəyər uçot prinsipinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.
3. Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsinə maddi təsir göstərən spesifık uçot
siyasətləri aşağıdakılardır:
I Gəlirin tanınması
Üzvlük haqları -295 AZN
İanələrdən daxilolmalar - 0 AZN
BQP-nin gəlir mənbələri partiya üzvlərinin üzvlük haqları və ianələrdən
daxil ola biləcək gəlirlərdən ibarətdir.

II Uçot siyasətindəki dəyişikliklər
Cari ildə uçot siyasətində heç bir dəyişiklik edilməmişdir.
3. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Hesabat ilinin sonunda partiyanın kassa hesabında qalmış pul qalığı
aşağıdakı kimi olmuşdur:
Kassa-110379.87-106151.97 = 4227.90
Cəmi pul vəsaitləri 106151.97
4. Bölüşdürülmüş mənfəət (Ödəniimiş zərər)
Partiyanın aktivlərində qalan əsas vəsaitlərin, mal və materialların qalıq
dəyərindən dövr ərzində hesablanmış xərcləri çıxdıqdan sonra qalan dəyərin
xalis aktivlərdəki payını göstərir. Bu hesabda yaranan məbləğ 6629.0 AZN
məbləğindədir.
5. Uzvlük haqları
Hesabat dövründə üzvlük haqqı ödəyən partiya üzvlərindən daxil olan və
dövr ərzində hesablanmış üzvlük haqları cəmini əks etdirir. Dövr ərzində
üzvlük haqlarınm məbləği 295 manat olmuşdur.
6. Ianələr şəklində götürülən gəlir
Hesabat dövrü ərzində üzvlər, təəsübkeşlər və ya tərəfdarlar tərəfındən
partiyaya ianə şəklində hər hansı vəsait daxil olmamışdır.
7. Cari işlərə sərf olunan vəsait
Əmək haqqı____________________________ 15683.02
Əmək haqqmdan tutulan vergi_____________ 760.54
DSMF-yə ödəmələr (22%, 3%)____________ 4246.72
Bank xidməti___________________________ 530.02
Avtomobilin icarə vergisi_________________ 337.20
Avtomobildən icarə haqqı_________________ 2064
Təsərrüfat xərcləri_______________________ 22321.49
Ezamiyyət xərcləri_______________________6115
Hesabat dövründə bu maddə 52057.99 o!muşdur.( 15683.02
+760.54.+4246.72+530.02+337.20+2064+22321.49+6115=52057.99)
Partiyanm əsas fəaliy>7ətini davam etdirməsi üçün alınmış texniki və
dəftərxana ləvazimatları üçü n _____ 18879
Tədbirlərin keçirilməsi__________ 34760
Partiya qərargahının icarə haqqı

668

Xərcləri və sair xərclərinin cəmini göstərir. Hesabat dövründə bu maddə 54307.00
olmuşdur (18879+34760+668=54307)
9. Siyasi partiyaların saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən xərciər
Elektrik enerjisi haqqı

50.30

Telefon haqqı_____________ 266.70

Hesabat dövründə bu maddə 317.00 olmuşdur. (50.30+266.70=317.00)

B öyük Q urulu ş P artiyasi
BALANS H ESA BATI
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____________________________________
Azərbaycan Manatı ilə
31 dekabr
Q eyd
31 dek ab r
2013-cü il
2014-cü il
A K T İV L Ə R

Dövriyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Sair aktivlər
Sair debitor borclar
Mal-material dəyərliləri / ehtiyatlar

Qeyriı-dövriyyə aktivləri
Əsas vəsaitlər
Qeyri maddi aktivlər
Başa çatmamış kapital qoyuluşları (inverstisiyalar)
Təxirə salınmış vergi aktivləri
C Ə M İ A K T İV L Ə R
Ö H D Ə L İK L Ə R

4231.11

4379.02

6629.00

6629.00

6629.00
10860.11

6629.00
11008.02

-147.91

11008.02

Qısamüddətli öhdəliklər
Kreditor borclar
Cari vergi öhdəlikləri
Sair öhdəliklər
Uzunmüddətli öhtəliklər
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
K A P İT A L

Nizamnamə kapitalı
Fondlar (yiğım, istehlak)
Hesabat dövrünün mənfəət və zərəri
Bölüşdürülməmiş mənfəət\zərər

11008.02
10860.11
10860.11

C Ə M İ K A P İT A L V Ə Ö H D Ə L İK L Ə R
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.Böyük Q urulu ş P artiyası
M Ə N F Ə Ə T V Ə Z Ə R Ə R L Ə R H E SA B A T I
31 d ekabr 2014-cü il tarixdə başa çatm ış il üzrə

Azərbaycan Manatı ilə
Q eyd

2014-cü il

2013-cü il

31 dekabr

31 dekabr

G Ə L İR L Ə R

Malların təqdim edilməsindən gəlir
İş və xidmətdən gəlir
Icarədən gəlirlər
Sair əməliyyat gəlirləri (maliyyə)

106 534.08

105 969.33

106 534.08

105 969.33

106 681.99

94961.31

XƏRCLƏR

Xidmətlərin/materialların dəyəri
Muzdla işləyənlərə vasait
Köhnəlmə və amortizasiya
Sair əməliyyat xərcləri
V ergiden azad olinan fəaliyyətlə bagiı xərclər
Ə M Ə L İY Y A T M Ə N F Ə Ə T İ ( Z Ə R Ə R İ)

-147.99

11008.02

Keçmiş illərin zərərləri
Vergidən azad olunan gəlirlər
Digər xərclər
V ergiqoym ad an əvvəl m ən fəət (zərər)
M ənfəət vergisi
H esabat dövrü n d ə xalis m ənfəət (zərər)

Başqan.F. Q. Mustafa

-147.99

11008.02

Baş Mühasib : P.A.Həmzəyev

“

”

7-20-ci səhifdlərdd göstərilən Şərhlər və Qeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarımn tərkib hissəsidir.

2015-ci il

31 dekabr_ 2014-cü <7 tarixinə M aliyyə H esabatlan iizrə Şərlılər və Q eyd b r

Maliyyə hesabatlarına şərhlər və qeydlər.
1.

G iriş

Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2014-cü ildə tamamlanan il üzrə Maliyyə Hesabatlarmın Beynəlxalq
Standartlarına (M HB S) uyğun olaraq “B öyü k Q uruluş P artiyası” üçün tərtib edilmişdir.
1.1. C əm iyyət haqqında ünıum i m əlum at.

“Böyük Quruluş Partiyası” Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 12 avqust 2005ci il tarixində 43 saylı Şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmışdır və o vaxtdan fəaliyyət göstərir
(içtimai əsaslarla).
Partiya heç bir qrupa daxil olmayan siyasi təşkilat kimi fəaliyyət göstərir.
Mülküyyət növü - xüsusi.
Qanunu təmsilçısi (sədr) - Fazil Mustafa Qəzənfər oğlu.
Faktiki ünvün - Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə 4 küçəsi.
Hüquqi ünvan - Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli 2 küçəsi.
“Böyük Quruluş Partiyası” Vergi ödəyicisi kimi Bakı şəhəri, 2 saylı Vergilər İdarəsindən
qeydiyyatdan keçmişdir və 1400660501 saylı VÖEN ilə fəaliyyət göstərir
1.2. C əm iyyətin hüq uqi ünvanı
Faktiki tinvün - Bakı şəlıəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə 4 kıiçəsi.
Hüquqi ünvan - Bakı şəhəri, Ceyhıın Hacıbəyli 2 ktiçəsi.

1.3. Ə m əliyyat valyu tası

Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan Manatı (AZN) ilə ifadə olunmuşdur.
2.

U çot siyasətin in təq dim atı

Uçot siyasətinin bu maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən əsas müddəaları aşağıdakı
bəndlərdə göstərilmişdir. Əgər başqa açıqlamalarda istinad qeydləri edilməmişdirsə, göstərilən uçot
siyasəti müddəaları təqdim edilən bütün hesabat dövrlərində ardıcıl tətbiq edilınişdir.
2.1. M aliyyə h esab atlann ın tərtib olunm asının üm um i əsaslan
“ Böyük Quruluş Partiyası” Təşkilatı mühasibat uçotunu Azərbaycan Respublikasınm qanunvericiliyinə
uyğun qaydada aparır. Bu maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının miihasibat uçotu haqqında
qanunvericiliyi əsasmda hazırlanmış və MHBS-na uyğunlaşdırılmışdır. Bu diizəlişlərə əsas əməliyyatların
iqtisadi mahiyyətini əks etdirən yenidən təsnifləşdirmələr. o cümlədən bəzi aktiv və öhdəliklərin yenidən
təsnifləşdiriiməsi daxildir. Bu maliyyə hesabatlarında, aktivlər və öhdəliklər faktiki xərclər iizrə
qiymətləndirilmişdir. Bu maliyyə hesabatları tərtib olıınarkən 31 dekabr 2014-cli il tarixə olan göstəricilər
dəqiqləşdiri Imişdir.
Maliyyə hesabatlarının M HBS-na uyğun tərtib edilməsi nəzərdə tutur ki, rəhbərlik əsas qiymət
göstəricilərini müəyyənləşdirir. Rəhbərlikdən həmçinin tələb edilir ki, Cəmiyyətin uçot siyasətinin həyata
keçirilməsi sahəsində peşəkar mülahizələr açıqlansın

2.2. Valyutaların yenidən h esablanm ası

(a) Funksional valyuta və hesabat valyutası
Funksionat valyuta ınaliyyə hesabatlarında maddələrin ölçülməsi üçün istifadə olunur. Bu miiəssisənin
7-20-ci səhifələrdd göstərilən Şərhlər və Oeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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yerli valyutası olan Azərbaycan Respublikası manatıdır (AZN).

(b) Əməliyyatlar və qalıqlar
Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar əməliyyatların aparılma tarixinə valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq
funksional valyutada əks etdirilir. Məzənnə fəqqləri funksional valyutalardan fərqli valyutalarda aparılan
əməliyyatlar və sövdələşmələr üzrə yaramr və hər bir valyutanın müəyyən sayda vahidlərinin müxtəlif
məzənnə kursunda digər valyutaya çevrilməsi nəticəsində yaranan fərq kiıni mtiəyyən edilir. Xarici
valyutada aparılan əməliyyatlar üzrə yaranan mənfəət və zərərlər, həmçinin xarici valyutada ifadə edilən
monetar aktivlərin və öhdəliklərin hesabat dövriinün sonıına məzənnə kursu iizrə yenidən
hesablanmasından yaranan mənfəət və zərərlər, mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilir. Bu cür
əməliyyatlardan yaranan məzənnə fərqləri mlivəqqəti olaraq pul vəsaitlərinin və netto-investisiyaların
hedcinqləşdirilməsi (aktivlər və öhdəliklərin dəyərinin dəyişməsindən yaranan itkilərdən sığortalanmaq
üçün həyata keçirilən əməliyyatlar) kapital hesabına aid edilmişdirsə, məzənnə fərqləri mənfəət və zərəıiər
haqqında hesabatda əks etdirilmir.
Monetar maddələr mövcud valyuta vahidləri və valyuta vahidlərinin sabit və ya mtiəyyən olunan sayında
əldə edilən və ya ödənilən aktivlər və öhdəliklərdir. Monetar maddələrin əsas xtisusiyyəti sabit və ya
miiəyyən olunan sayda valyuta vahidlərinin əldə edilməsi hiiququdur. Monetar maddələr nəğd, əldə edilən
vəsaitləri, sudaları, ödənilməli olan məbləğləri, uzunmüddətli borcları, təminatları, işçi müavinətləri
öhdəliklərini və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərini daxil edir.
Qeyri-monetar maddələrə səhmlər, ehtiyatlar, əvvəlcədən ödənilmiş gələcək dövrlin xərclər, əmlak, torpaq,
tikili və avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər daxil edilir.

Xarici valyuta məzənnələri
Cəmiyyət maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üçün aşağıdakı valyuta məzənnələrindən istifadə etmişdir:

31 dekabr 2014-cü il
1 ABŞ dolları
1 Avro
1 Rusiya rublu

- 0,7844
- 0,8876
- 0,012

31 dekabr 2013-cü il
- 0,7850
-1 ,0 3 7 7
- 0,0258

2.3. Binalar və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər)
Əsas vəsaitlər elə maddi aktivlərdir ki:
(a) Mal və xidmətlərin istehsalı və təchizatında istismar edilir, gələcəkdə icarəyə verilmək və ya inzibati
məqsədlər üçiin istifadə edilir;
(b) Bir dövrdən artıq dövr ərzində istifadə edilməsi gözlənilir.
Torpaq və binalara əsasən inzibati bina və ofıs sahələri daxildir. Hesabat dövrüntin sonuna torpaq və
binalar bazar qiymətlərinə mtivafıq surətdə ədalətli dəyər lizrə yenidən qiymətləndirilməmişdir.
Ədalətli dəyər - yaxşı məlumatlandırılmış, razılığa gəlmiş və bir-birindən asılı olmayan tərəflər arasında
ticari sövdələşmələrdə aktivin mübadilə edildiyi dəyərdir. Binalar üzrə ədalətli dəyər mtistəqil kənar
qiymətləndirici tərəfındən vaxtaşırı keçirilən (adətən üç ildən bir dəfədən az olmayaraq) qiymətləndirmə ilə
müəyyənləşdirilir (amortizasiya ayırmaları çıxılmaqla). Yenidənqiymətləndirmə tarixinə yığılmış istənilən
amortizsiya məbləği aktivin balans dəyərindən silinir və xalis dəyər yenidənqiyınətləndirınə dəyərinə
hesablanır. Qalan bütün əsas vəsaitlər ilkin dəyərlə amortizasiya ayırmaları çıxılmaqla əks etdirilir.
İlkin dəyər bu aktivlərin əldə edilməsi ilə birbaşa əlaqədar olan xərcləri nəzərdə tutur. İlkin dəyərə
həmçinin valyuta ilə alınmış əsas vəsaitlərin hedcinqi üzrə kapitala keçirilən pul vəsaitlərinin axını üzrə
mənfəət və zərərlər də daxil edilir.
Sonrakı xərclər aktivin balans dəyərinə yalnız o vaxt əlavə edilir və ya ayrıca aktiv kimi qəbul edilir ki, bu
aktivlərlə əlaqədar olan gələcək iqtisadi səmərələr Cəmiyyətə keçsin və dtizgün qiymətləndirilə bilinsin.
Qalan dütün cari təmir və istismar xəcləri o dövriin mənfəət və zərərlər haqqında hesabatında əks etdirilir
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ki, həmin dövrdə bu xərclər çəkilmişdir.
Torpaq və binaların yenidənqiymətləndirilməsi üzrə balans dəyərinin artması kapitalın tərkibində sair
ehtiyatlar (rezervlər) hesabına aid edilir. Balans dəyərinin həmin aktiv iizrə əvvəlki yenidənqiymətləndirmə
artımı həddləri daxilində azalması birbaşa kapitalın tərkibində ədalətli dəyər üzrə ehtiyatlar (rezervlər)
hesabına aid edilir; balans dəyərinin qalan biitün azalmaları mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks
etdirilir.
Hər il aktivin yenidənqiymətləndirilmiş balans dəyəri əsasında hesablanmış amortizasiya ayırmaları
(amortizasiya ayırmaları mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilir) və aktivin ilkin balans dəyəri
əsasında hesablanmış amortizasiya ayırmaları arasındakı fərq, ədalətli dəyər üzrə ehtiyat (rezerv)
hesabından uBölüşdürülməmiş mənfəət” hesabına keçirilir.
2.4. A m ortizasiya
Torpaq üzrə amortizasiya ayırmaları hesablanmır.
Digər əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya azalan qalıq dəyəri metoduna, yəni əsas vəsaitlərin faydalı istismar
müddəti ərzində aşağıdakı illik amortizasiya dərəcələrini tətbiq etməklə, aktivlərin qalıq dəyərinə və ya
yenidənqiymətləndirilmiş dəyərinə vurmaqla həyata keçirilir. Faydalı istismar müddəti və ya illik
amortizasiya dərəcələri aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
- Binalar və q u r ğ u l a r - 5 il və ya illik 7%-dək
- Maşın avadanlıq - 5 il və ya illik 25%-dək
-Nəqliyyat vasitələri - 5 il və ya illik 25%-dək
- Sair əsas vəsaitlər - 5 il və ya illik 20% -dək(ötürücü qurğular)
Aktivlərin ləğv edilmə dəyərinə və onların faydalı istismar mtiddətinə vaxtaşırı yenidən baxılır və zərurət
olduqda, hər bir hesabat dövrünə təshih edilir.
Əsas vəsaitlərin xaricolmasından ınənfəət və zərərlər bu əsas vəsaitlərin satışı ilə onların balans dəyərinin
müqayisə edilməsi yolu ilə miiəyyən edilir. Xaricolmalardan mənfəət və zərərlər mənfəət və zərərlər
haqqında hesabatda əks etdirilir.

2.5. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri asanlıqla müəyyən nəğd pul məbləğinə çevrilə bilən və dəyəri cuzi
dəyişikliklərə məruz qalan maddələrdir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsində kassada olan
nəğd pul vəsaitləri, yolda olan pul köçürmələri, bank hesablaşma hesabları, digər tələbli bank hesabları, pul
vəsaitlərinin ekvivalentləri, bank overdraftları və ödənilmə müddəti üç aydan artıq olmayan digər
yüksəklikvidli investisiyalar əks etdirilir. Mühasibat balansında bank overdraftları qısamtiddətli
öhdəliklərin tərkibində qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər maddəsi üzrə əks etdirilir.
2.6.K red itlər və borclar
Kreditlər və borclar ilkin olaraq sövdələşmənin aparılmasına çəkilən xərclər çıxılmaqla, ədalətli dəyər
üzrə tanınır. Kreditlər və borclar, Cəmiyyət tərəfındən bu öhdəliklərin ödənilmə müddətinin mtihasibat
balansının tərtib edilmə müddətindən ən azı bir ildən artıq olan müddətə ödəniləcəyi barədə şərtsiz
htiququ olması halları istisna olmaqla, qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir.İlin sonuna
cəmiyyətin 0.00 manat debitor borcu və 0.00 manat kreditor borcu var.

2.7. G əlirin tanınm ası
7-20-ci səhifələrdə göstərilən Şərhlər və Qeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Hesabat dövründə Təşkilat

106 534.08

maııat pııl daxil olmuşdur.

2.8.İcarə
Mülkiyyət hüququndan irəli gələn risklərin və səmərələrin əhəmiyyətli hissəsinin icarəyə verəndə
qalması hallarındakı icarə, əməliyyat icarəsi kimi təsnifləşdirilir.Əınəliyyat icarəsi müqaviləsi üzrə
ödənişlər bütün icarə müddəti
üzrə bərabər hissələrə bölunməklə, mənfəət və zərər haqqında
hesabatlarda əks etdirilir.

3.

U çot siyasətin in tətbiqi zam an ı əhəm iyyətli m ühasib at təxm inləri və fərziyyələri

Cəmiyət növbəti maliyyə ili ərzində hesabatlarda əks etdirilən aktiv və öhdəliklərin məbləğinə
təsir göstərən təxminlər və fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm
olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fıkrincə mövcud şəraitə
uyğun olaraq əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edir.Uçot
siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik həmçinin peşəkar miilahizələr və fərziyyələr irəli sürür.
Maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və
növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin
edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar daxildir:

3.1.

V ergi q an u n vericiliyi və əm ək qanu nvericiliyi

“Böyük Q uruluş P artiyası” Azərbaycan Respublikasının vergi, əmək, sosial sığorta, valyuta və
gömrük qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan tələblərə təlimata uyğun əməl etmişdir. Büdcə və
sosial sığorta ayırmaları düzgün hesablanmışdır. Audit başa çatan günə Cəmiyyətin vergi borcu
olmuşdur. (Üzləşmə aktlarmın surəti hesabata əlavə olunur).

7-20-ci səhifələrdə göstərilən Şərhlər və Qeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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4.

Sair kreditor borcları
31 dekabr
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il

31 dekabr
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il

Malgöndərən və podratçılara qısaınüddətli kreditor borcları
İşçi heyətinə qısaıniiddətli kreditor borcları
Digər qısamüddətli kreditor borcları

5.

Sair öhdəliklər

-

Alınmış qısamüddətli kreditlər
Xərclər və ödəınələr ucun ehtiyatlar

6.

Q rup daxilində və digər əiaq əli tərəflərin kreditor borcları
31 dekabr
2014-cü ii

31 dekabr
2013-cü il

31 dekabr
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il

Qısaınüddətli borc öhdəlikləri
Təsisçilərə olan kreditor borcları

7.

K om m ersiya gəliri

M a lla rın tə q d im e d ilm ə s in d ə n g əlir
Xidınətdən gəlir
Digər gəlir

8.

Sair əm əliyyat gəlirləri

Sair gəlirlər

31 dek ab r
2014-cü il
106534.08

106534.08
9.

F övqəladə gəlirlər

31 dekabr
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il
105969.33
105969.33
31 dekabr
2013-cü il

Məzənnə fərqindən gəlirlər
Ümidsiz kreditor borcların silinməsindən gəlir
Əsas vəsaitlərin xaricolmasından gəlirlər

10. X idm ətlərin / m aterialların dəyəri

31 dekabr
2014-cü il

Bank xidınəti
Rabitə xidməti
İcarə haqqı
7-20-ci sdhifələrdə göstərilən Şərhlər və Qeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.

530.02
266.70
668.00

31 dekabr
2013-cü il
533.18
101.60
607.00

31 dekabr 2014-cü // tcırixinə M aliyyə H esabatlan iizrd Şərhlər və Qeydlər

Təmir xərcləri
Enerji,su,qaz xərcləri

50.3

Kommunal xidmətlər
Amortizasiya
Material xərcləri
Digər xidmətlər və xərclər

11. Sair əm əliyyat xərcləri
Ezamiyyət
Sair xərclər (Əmlak vergisi)
Sığorta xərcləri

83368.95

63208.63

84883.97

64563.11

31 dek ab r
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il

6115.00

15591.00

6115.00

12. M uzdla işləyənlərə vəsait
Əmək haqqı

112.70

15591.00

31 dekabr
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il

15683.02

14807.20

Sosial sığorta ayırmaları
15683.02

14807.20

13. F övqəladə xərclərin elenıentləri
31 dekabr
2014-cü il

31 dekabr
2013-cü il

Ümidsiz debitor borclarınm silinməsi

14. M ənfəət vergisi, təxirə salınm ış vergi aktivləri və öhdəiikləri

Hazırkı maliyyə hesabatlarının əhatə etdiyi hesabat dövrlərində cəmiyyətin mənfəəti olmadığından mənfəət
vergisi hesablanmamışdır.
MHBS və Azərbaycan Respublikasınm vergi qanunvericiliyi arasındakı fərqlər nəticəsində maliyyə
hesabatlarınm hazırlanması və mənfəət vergisinin hesablanması çərçivəsində aktiv və passivlərin balans dəyəri
arasında müvəqqəti zaman fərqləri əmələ gəlir. Bu müvəqqəti zaman fərqləri üzrə dövriyyələrin vergi təsiri
cari ilin sonuna mövcud olmuş mənfəət vergisi dərəcəsində 20% (2010-cu il- 20%) qeydə alınır.
Azərbaycan Respublikasınm Vergi Məcəlləsində müəssisənin zərərlərinin 5 il ərzində məhdudiyyət
qoyulmadan növbəti illərin vergidən əvvəlki mənfəəti hesabına silinməsi nəzərdə tutulduğundan hazırkı
maliyyə hesabatlarında təxirə salınmış vergi aktivləri müəssisənin vergi uçotu üzrə zərər məbləğlərinə əsasən
hesablanmışdır. Təxirə salınmış vergi aktivləri aşağıdakı qaydada hesablanmışdır:
01 yan var 2012-ci il tarixə təxirə salınm ış m ənfəət üzrə vergi aktivləri

2012-ci ildə vergi uçotu üzrə mənfəət
2012-ci il üzrə hesablanmış təxirə salınmış vergi aktivləri (20%)
31 dekabr 2012-ci il tarixə təxirə salınm ış m ənfəət üzrə vergi aktivləri

2013-cü ildə vergi uçotu üzrə mənfəət
2013-cü il üzrə hesablanmış təxirə salınmış vergi aktivləri (20%)
31 dekabr 2013-cü il tarixə təxirə salınm ış m ənfəət üzrə vergi aktivləri
7-20-ci səhifdlərdd göstərilən Şərhlər və Oeydlər hazırkı Maliyy’ə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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15.

H esabat tarixindən sonra baş verm iş h ad isələr

31 dekabr 2014-cü il tarixə maliyyə hesabatlarında borc qalıqları aşağidakı kimi olmuşdur.
Vergüər üzrə. 31 dekabr 2014-cü il tarixinə cəmiyyətin vergilər üzrə kreditor borcu olmamışdır. Cəmiyyətin
2013-cü il üzrə borcu olmamışdır.
Şoşial şığorta aymngları üzrə. 31 dekabr 2014-cü il tarixinə cəmiyyətin sosial sığorta ayırmaları üzrə borcu
olmamışdır. Cəmiyyətin 2013-cü il üzrə dövlət sosial sığorta ayırmaları üzrə borc olmamışdır.
Əmək haqqı üzrə, 31 dekabr 2014-cü il tarixinə cəmiyyətin əmək haqqı üzrə işçi heyətinə borcu olmamışdır.
İşçilərə əmək haqqı “Əmək Müqavilələrinin” şərtlərinə uyğun və ştat cədvəlinə əsasən hesablanmış və
ödənilmişdir.
MMC-nin Rəhbərliyi işçilər və Təşkilatlarla əmək və icarə müqavilələrini Azərbaycan Respublikasınm
Əmək Məcəlləsinin Tələblərinə əsasən düzgün bağlanmışdır.
Kassa əməliyyatları : Cəmiyyətin mühasibatlığı tərəfındən kassa kitabı açılmışdır. Audit dövrü ərzində
kassa hesabatları tərtib edilmiş,mədaxil məxaric orderləri təlimata uyğun yazılmış, hesabatda düzgün əks
etdirilmişdir.01.01.2014-cü il tarixinə kassa qalğı 4376.87 manat olmuşdur.
Audit dövründə kassanm Mədaxili 106 003,00 manat, Məxarici isə 106 151.97 manat təşkil etmişdir.
01.01.2015-ci ilə Kassa qalığı 4227.90 manat olmuşdur.
“Böyük Quruluş Partiyası” Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfındən 12 avqust 2005-ci il
tarixində 43 saylı Şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmışdır və o vaxtdan fəaliyyət göstərir (ietimai əsaslarla).
Partiya heç bir qrupa daxil olmayan siyasi təşkilat kimi fəaliyyət göstərir.
Mülküyyət növü - xüsusi.
Qanunu təmsilçisi (sədr) - Fazil Mustafa Qəzənfər oğlu.
Faktiki ünvün - Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə 4 küçəsi.
Hüquqi ünvan - Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli 2 küçəsi.
“Böyük Quruluş Partiyası” Vergi ödəyicisi kimi Bakı şəhəri, 2 saylı Vergilər İdarəsindən
qeydiyyatdan keçmişdir və 1400660501 saylı VÖEN ilə fəaliyyət göstərir

7-20-ci səhifələrdə göstərilən Şərhlər və Qeydlər hazırkı Maliyyə Hesabatlarının tərkib hissəsidir.

