
Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər

1. Giriş

Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2014-cü ildə tamamlanan il üzrə “Siyasi partiyalarda 
sadələşdirilmiş nıühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun olaraq Milli Dirçəliş Hərəkatı 
Partiyası (irəlidə Partiya adlanacaq) üçün tərtib edilmişdir.

2. Partiya haqqında ümumi məlumat.

Partiya Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 31 may 2011-ci il tarixində 55 saylı 
Şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmışdır .
Mülküyyət növü -  xüsusi.
Qanunu təmsilçisi (Sədr) -  Quliyev Fərəc İbrahim oğlu.
Partiyaya Bakı şəhəri Vergilər Departamenti tərəfindən 18.04.2012-ci il tarixdə 1502049881 saylı 
VÖEN Şəhadətnamə verilmişdir.
MDHP Azərbaycanın varlığını, inkişaf və təhlükəsizliyini milli gücün tam olmasında görür. 
Azərbaycanda bütövləşmə prosesi öncə toplum içində düşüncə bütövləşməsindən keçir. MDHP 
qütblülük sistemindən bütövlük sisteminə keçərək, düşüncəmizin bütöv cəmiyyətdə hakim olmasına 
çalışır və ilk öncə ictimai legitimliyi qazamnağı əsas sayır. “Bizim düşüncə sistemimiz Azərbaycan 
Məıkəzli Düşüncə Sistemidir. Türklük məhvəri ətrafında azərbaycanlılıq təfəkkürü sistemin təməli 
sayılır. Məqsədimiz ölkədə həyata keçirilən bu siyasi xəttin MDHP tərəfindən həyata keçirilməsinə 
çalışmaqır”. Partiyanm nizamnamə üzrə əsas fəaliyyəti ictimai rəyin formalaşmasına təsir 
göstərmək, öz üzvlərini siyasi fəallığa rəvac vermək, vətəndaşları öz sıralarından seçkili dövlət 
orqanlarına irəli sürmək, siyasi və sosial proqramlar hazırlamaq yolu ilə ölkədə daxili və xarici 
siyasətin formalaşmasına təsir göstərməklə bağlı fəaliyyətlərdən ibarətdir.
Hesabat dövrü ərzində işçilərin orta sayı 7 nəfər olmuşdur.

3. Partiyanın hüquqi ünvanı

Hüquqi ünvan -  Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Mirzəbala Məmmədzadə, ev 5/7.
Faktiki ünvün -  Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Mirzəbala Məmmədzadə, ev 5/7.

4. Əməliyyat valyutası

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

5. Uçot siyasətinin təqdimatı

Uçot siyasətinin bu maliyyə hesabatlarınm 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 edilmişdir.

6. Maliyyə hesabatlarmm tərtib olunmasmm ümumi əsasları

Partiya mühasibat uçotunu Azərbaycan Respublikasınm qanunvericiliyinə uyğun qaydada aparır. 
Bu maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasmın mühasibat uçotu haqqında qanunvericiliyi 
əsasında hazırlanmışır. Bu maliyyə hesabatlarında, aktivlər və öhdəliklər faktiki xərclər üzrə 
qiymətləndirilmişdir. Maliyyə hesabatları hazırlanarkən mühasibat uçotunun hesablama metodu 
tətbiq olunmaqla aktivlər ilkin dəyər uçot prinsipinə əsaslanmışdır.
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*  7. Torpaq, tikili və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər)

Torpaq, tikili və avadanlıqlar elə aktivlərdir ki,
- iıızibati məqsədlər və təehizatında istismar edilir və ya gələcəkdə icarəyə verilmək məqsədlər üçün 
istifadə edilir;
- Bir aövrdən (12 aydan) artıq dövr ərzində istifadə edilməsi gözlənilir.
Bu uzunmüddətli aktivlər əldə ediiərkən ödənilən dəyər əsasında tanınır.

8. Amortizasiya

Toıpaq üzrə amortizasiya ayırmaları hesablanmır.
Bi'ıtün digər əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya azalan qalıq dəyəri metoduna, yəni əsas vəsaitlərin 
faydalı istismar müddəti ərzində aşağıdakı illik amortizasiya dərəcələrini tətbiq etməklə, aktivlərin 
qalıq dəyəıinə və ya yenidənqiymətləndirilmiş dəyərinə vurmaqla həyata keçirilir. Faydalı istismar 
müddəti və ya illik amortizasiya dərəcələri aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
- Binalar və qurğular -  20 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 müddətinə vaxtaşın yenidən baxılır və 
zəruıət olduqda, hər bir hesabat dövrünə təshih edilir.
Əsas vəsaitlərin xaıicolmasından mənfəət və zərərlər bu əsas vəsaitlərin satışı ilə onların balans 
dəyərinin miiqayisə edilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Xaricolmalardan mənfəət və zərərlər maliyyə 
fəaiiyyətinin nəticələri haqqında hesabatda əks etdirilir.

9. 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.

10. Kreditlər bə borclar

Kreditlər və borclar ilkin olaraq sövdələşmənin aparılmasına çəkilən xərclər çıxılmaqla, ədalətli 
dəyər iizrə tanınır. Kreditlər və borclar Partiya tərəfindən bu öhdəliklərin ödənilmə müddətinin 
mühasibat balansınm tərtib edilmə müddətindən ən azı bir ildən artıq olan müddətə ödəniləcəyi 
barədə şərtsiz hüququ olması halları istisna olmaqla, qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir.

11. Gəlirin tanmması

Gəlir aktivlərin artması və öhdəliklərin azalması ilə bağlı iqtisadi səmərənin artımınm baş verdiyi və 
bu artımın etibarh səviyyədə qiymətləndirilməsi mümkün olduğu hallarda və gəlir tamnma 
meyaıına uyğun olaraq tanmdıqdan və qiymətləndirildikdən sonra uçota alınmaqla, təşkilatın 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda əks etdirilir.
Əsas əməliyyat gəliri dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, digər alınmış yardımlaran ibarət 
olduğundan vergiyə cəlb olunmamışdır. Digər vergiyə çəlb olunan gəlirlər isə hesablama metodu 
əsasında tanımr və tanmma alıcı ilə müqavilənin bağlandığı andan başlanır. Əsas əməliyyat gəliri 
bütün vergilər eıxıldıqdan sonra qalan gəlirdir.
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'' 12. Xərclərin tanınması

Partiyada xərçlər lahiyəbr (tərtib olunan büdcələr) əsasında alınan və lahiyə (büdcə) cərcivəsində 
layihələrin büdçələri əsasında ödənilən zamanı tanmaçaqdır. Yəni layihələrdən vəsaitlər daxil ola 
bilər, amnıa layihə içra olunmasa həmin alınan vəsaitlər xərç kimi tanına bilməz.

13. Torpaq, tildli və avadanlıqlar

Məzmun Avadanlıq Cəmi

01 yanvar 2014-cü il tarixinə ilkin dəyər 9080,00 9080,00
Yığılmış amoıtizasiya
01 yanvar 2014-cü il tarixinə balans dəyəri 9080,00 9080,00
Daxilolmalar
Xaricolmalar
Amortizasiya ayırmaları 1816,00 1816,00
Xaricolmalar üzrə yığılmış amoılizasiya
31 dekabr 2014-cü il tarixiııə ilkin dəyər 9080,00 9080,00
Yığılmış amortizasiya 1816,00 1816,00
31 dekabr 2014-cü il tarixinə balans dəyəri 7264,00 7264,00

14. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Göstəricilər 31.12.2014 31.12.2013
Kassada nağd pul vəsaitləri 0,55 257,42
Milli valyutada bank hesabı 6,23 0,79
YEKUNU 6,78 258,21

15. Sair qısamüddətli aktivlər

Göstəriciləı* 31.12.2014 31.12.2013
Vergi aktivi (vergilər üzrə artıq ödəmə) 460,13 9,91 1
YEKUNU 460,13 9,91

16. Ehtiyat Fondu

Göstəricilər 31.12.2014 31.12.2013
Əsas vəsaitlərin daxilolmasından yaranan əlavə kapital 7524.38 9340,38
YEKUNU 7524,38 9340,38

17. Böiüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Göstəricilər 31.12.2014 31.12.2013
Hesabat dövrünün mənfəəti 190,81 0
YEKUNU 190,81 0
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18. Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Göstəricilər 31.12.2014 31.12.2013
Sosial sığorta haqqı üzrə öhdəliklər 15,62 7,74
YEKUNU 15,62 7,74

19. Gəliıiər

Göstəricilər 2014 2013
Dövlət büdcəsindən (Maliyyə Nazirliyi) daxil olan vəsaitlər 106534,08
Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən daxil olan yardım 12000,00
YEKUNU 118534,08

20. Xərclər

Göstəricilər 2014
1. Siyasi partiyaların saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən
xərcıər
Əmək haqqr 16500,00
Sosial sığorta ayırmaları 22% 3630,00
İcarə haqqı 24375,00
Ofısin təmiri xərcləri 19767,00
İnfornıasiya və internet xərcləri 2486,00
Rabitə xərcləri 816,15
Elektrik enerjisi xərcləri 1246,08
Kommunal xərclər 468,00
Yanacaq xərcləri 1079,50
Partiya daxili tədbirlərin təşkili xərcləri 544,00
Dəftərxana xərcləri 101,10
Notariat xərcləri 1040,00
Bank xidməti xərcləri 529,76
2. İctimaiyyətlə əlaqələrə və seşkilərin keçirilməsinə çəkilən xərclər
Seçki xərcləri 14361,00
3. Fərdi xərclər
Ezamiyyə xərcləri 1245,00
4. Sair xərclər
Gülüstan tamaşasınin nümayişi xərcləri 26000,00
Kitab çapı 3500,00
Bayıam təbrik xərcləri 481,80
Cərimələr 22,88
Fiziki şəxsə verilmiş yardım 150,00
YEKUNU 118343,27

Partiyanm sədri: 

Partiyanm baş mühasibi:

-m
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