
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 27 yanvar 

tarixli 16 nömrəli qərarına 
1 nömrəli əlavə

“Qeyri-hökumət təşkilatının 
illik maliyyə hesabatının 
forması, məzmunu və 
təqdim edilməsi Qaydası”na 
2-1 nömrəli əlavə

Maliyyə fəaliyyətinin olmaması barədə arayış 

31 dekabr 20 /</ il tarixə 

Forma

VÖEN / ? 10 0 3 3 6 /

Təşkilatın adı /  _____ l& c e y Z 'f/'

Sahə (fəaliyyət növü)_______ ______________________________

Ünvan . / / M /

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi OSİ-* A'zV_____

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi J?-

Hesabat dövrü ərzində təşkilatın maliyyə fəaliyyəti olmadıqda aşağıda 
göstərilən şərtlərə tam əməl olunması təsdiqlənir:

1.

H esabat dövrü ərzində uzunm üddətli və qısam üddətli aktivlər (o cüm lədən b inalar, qurğular, m aşın və 
avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, qeyri-m addi aktivlər, ehtiyatlar, m aterial ehtiyatlan , pul vəsaitləri və 
onlarm  ekvivalentləri) ödənişli, əvəzsiz və ya dəyəri növbəti illərdə ödənilm əsi tələb o lunan (kreditlə) 
qaydada əldə edilm əm iş və (və ya) verilm əm işdir.

2.

D əyərinin növbəti illərdə ödənilm əsi tələb olunan və ya əvəzsiz olaraq digər hüquqi və ya fiziki şəxslərə 
tədbirlər təşkil edilm əm iş, işlər görülm əm iş və x idm ətlər göstərilm əm işdir, habelə digər hüquqi və ya 
fiziki şəxslər tərəfindən təşkil edilmiş tədbirlər, görülm üş işlər və göstərilm iş x idm ətlər qəbul 
edilm əm işdir.

3. H esabat dövrü ərzində əm ək haqqı, DSM F-yə ayırm alar, dövlət büdcəsinə verg ilər və digər m əcburi 
ödəm ələr hesablanm am ışdır.

Qeydlər: 1. Bu arayışda göstərilən tələblər ödənilmədiyi hallarda bu Qaydamn 5.1.2-ci
yarımbəndinə uyğun olaraq maliyyə hesabatları tərtib olunur.



2. Hesabat dövrü ərzində maliyyə fəaliyyəti olmayan təşkilat Azərbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyində fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışdırsa, onun 
fəaliyyətinin dayandırıldığı dövr göstərilir.



Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 263 nömrəli qərarının 
4.3.1.3. bəndinə uyğun olaraq Müsavat Partiyasının maliyyə fəaliyyətinin 
nəticələri haqqında hesabatda göstərilən bütün maddələrin (o cümlədən 
üzvlük haqqı ödəyən siyasi partiya üzvlərinin sayı və ianə vermiş şəxslər 

barədə məlumatlar) açıqlanmasını təmin edən məlumatlar
ı
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Q urultay ın  
keçirilm əsi 
üçün icarə 

haqqı,
AZN

1 Y anvar 210 600 305 150 - 105 40
2 Fevral 190 630 305 130 40 90 40
3 M art 202 600 305 160 - 92 40
4 Aprel 206 620 305 190 - 108 40
5 M ay 201 590 305 168 - 95 40
6 İyıın 203 610 305 120 - 90 40
7 İyul 198 590 305 130 - 100 40
8 A vqust 195 580 305 150 - 104 40
9 Sentyabr 204 600 305 162 - 95 40 1980
10 O ktyabr 186 570 305 140 - 90 40
11 N oyabr 200 630 305 190 - 105 40
12 D ekabr 200 583 305 150 - 108 40
C ə m i 2399 7203 3660 1840 40 1182 480 1980



Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 263 nömrəli qərarının 
4.3.2. bəndinə uyğun olaraq Müsavat Partiyasına ianə vermiş şəxsin soyadı, 
adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

seriyası, nömrəsi və ianənin məbləği haqqında məlumat

/

Jfc

Soyadı, adı, a tasın ın  adı Ü nvanı Ş əx siy y ə t vəsiq əsin in  
və ya  onu  əvəz  edən  

sənəd in  seriyası, 
nöm rəsi

İanənin
m əbləği,

A ZN

1 Q əm bər İsa Y unis B akı şəh ., A .G əraybəy li küç., ev 
67 /71 , m .12

AZEJffi 0 6 456629 500

2 H acılı A rif  M ustafa Z aq a ta la  ray ., Y .T ala  k. AZENa 09780133 500
oJ A slanlı G ülağa Q ulam Bakı şəh., N ərim anov  küç., ev 1 AZEM? 00888331 500 '..
4 Fəttah  E lm an  V o lo d iy a Şəki ray ., B aş G öynük  kəndi A ZEN s 0 7 241875 480
Cəm i 1980


