ƏHƏMİYYƏTLİ UCOT SİYASƏTİ VƏ İZAHLI QEYDLƏR

31 dekabr 2015-ci il tarixinə

VÖEN: 1300709001
Müəssisə,təşkilat: Azərbaycan "Ümid” Partiyası
Sahə (fəaliyyət növü): Digər qrupa daxil edilməyən sair siyasi təşkilatların
fəaliyyəti
Ünvan: Bakı səhəri, Yasamal rayonu, B.Bağırova küc, ev. 15
1. Azərbaycan "Ümid" Partiyası haqqında
Təşkilat Ədliyyə Nazirliyində 05.05.1993-cü ildə qeydiyyatdan keçmiş və o vaxtdan
da fəaliyyətə başlayıb. Hesabat dövründə işçilərin sayı 14 nəfər olmuşdur.

Missiya və məqsədlər
Azərbaycan “Ümid" Partiyasının missiyası siyasi fəaliyyət, məqsədi isə Azərbaycan
əhalisinin bütün təbəqələrinin ictimai həmrəyliyinə, vətəndaş məsuliyyətinə və onun
fəallığının inkişafına çalışmaq.

2. ƏHƏMİYYƏTLİ UCOT SİYASƏTİ
1. Hesabatın hazırlanmasının əsasları
Azərbaycan
"Ümid"
Partiyasının
hesabatı
Siyasi partiyaların
maliyyə
hesabatlarının forması,məzmunu və təqdim edilmə Qaydasına uyğun hazırlanıb.
Maliyyə hasabatı Azərbaycan manatı ilə hazırlanmışdır.

2. Qiymətləndirmə metodu
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatları
hazırlanarkən mühasibat uçotunun hesablama metodu tətbiq olmaqla aktivlər ilkin
dəyər uçot prinsipinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.

3.
Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsinə maddi təsir göstərən spesifik uçot siyasətləri
aşağıdakılardır:
I. Gəlirin tanınması
Üzvlük haqqları, İanələr, Dövlət büdcəsindən daxilolmalar və sair
Azərbaycan "Ümid" Partiyasının gəlir mənbələri Partiya üzvlərinin üzvlük haqqları,
ianələr və dövlət büdcəsindən daxil ola biləcək gəlirlərdən ibarətdir.
II. İşçilərin mükafatlandırılması
İşçilərə hesablanmış əmək haqqı,illik məzuniyyət təqaüd və.s. gəlir haqları onların
aid olduğu hesabat dövrünə aid edilir. İllik məzuniyyət ödənişi cari dövr üçün
əmək haqqı normasına əsasən hesablanır.
Bundan əlavə Azərbaycan "Ümid" Partiyası Azərbaycan dövlət sosial müdafiə
fonduna
hər bir işçinin əmək haqqlarından 25% (22%o və 3%) məcburi sosial sığorta haqqı
ödəyir.Bu məbləğ yaranma tarixində xərc kimi tanınır.
III. Əsas vəsaitlər
Balans dəyəri
Əsas vəsaitlər onların satınalma dəyəri və onlara hesablanmış amortizasiya və
dəyərdən düşmə məbləği çıxılmaqla göstərilir.
Amortizasiya
Amortizasiya, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin
normalar əsasında əsas vəsaitin azalan qalıq metodu ilə hesablanır.
Əsas vəsaitlərin
aşağıdakılardır:
-

kateqoriyaları

üçün

istifadə

olunan

təsdiq etdiyi

amortizasiya

normaları

Hesablama texnikası (kompyuter) (25%)

- Mebel və qarnitura

(25%)

IV. Xarici valyuta
Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar əməliyyat tarixindəki mübadilə normasına
uyğun olaraq AZN-ə çevir ilir.Xariçi valyutalarda balans tarixindəki aktiv və
passivlər tarixə uyğun mübadilə normalarına uyğun olaraq çevirilir. Son (yekun)
gəlir və ya itki Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda öz əksini tapır.

V Vergitutma
Azərbaycan "Ümid" Partiyasının işçilərinin aylıq əmək haqqlarından Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlir vergisi ödənilir.
Vl.Ucot siyasətərində dəyişikliklər
Cari ildə uçot siyasətlərində heç bir dəyişiklik edilməmişdir.
3.MALİYYƏ HESABATI ÜZRƏ QEYDLƏR
1. Torpaq,tikili və avadanlıq
01.01.2015-ci il tarixə partiyanın əsas vəsaitlərin (ilk) bərpa dəyəri 5560.66(beş min
beş yüz altmış manat 66 qəp)AZN, köhnəlməsi 925.60(doqquz yüz iyirmi beş manat
60qəp)AZN olmuşdur.2015-ci il tarixində
əsas vəsaitlər alınmamışdır.2015-ci ildə
partiyanın əsas vəsaitlərinə 1158.77(Bir min yüz əlli səkkiz manat 77 qəp)AZN köhnəlmə
hesablanmışdır. Amortizasiya çıxıldıqdan sonra 3476.29 (üc min dörd yüz yetmiş altı
manat 29 qəp) AZN dəyərində qalıq dəyəri ilə balansda göstərilmişdir.
2. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Hesabat ilinin sonunda Partiyanın kassa və bank hesabında qalmış pul qalığı
aşağıdakı kimi olmuşdur:
Banklarda olan hesablaşma hesabları

-

31.94 AZN

Aşağdakı təşkilatın hesablaşma hesabları

-

0.00 AZN

Kassa

-

0.00 AZN

Aşağı təşkilatın hesablaşma hesabları

-

0.00 AZN

Cəmi Pul vəsaitləri

- 31.94 AZN

4. Əmlakdan götürülən gətir
Hesabat dövründə Partiyanın icarə götürdüyü əmlakın icarəsindən daxil olan
gəlirlərin cəmini əks etdirir. Dövr ərzində əmlakdan götürülən gəlirin məbləği 0.00
AZN olmuşdur

5. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait
Hesabat dövründə Partiya üçün dövlət tərəfindən cari xərclərin ödənilməsi məqsədi
ilə ayrılan vəsaitlərdir. Hesabat dövründə Partiyaya dövlət tərəfindən 106934.73
(yüz altı min doqquz yüz otuz dörd manat 73 qəp) AZN vəsait daxil olmuşdur.

6. Cari işlərə sərf olunan vəsait
Partiya əsas fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün çəkilmiş əmək haqqı xərcləri, cap
işləri və sair əməliyyat xərclərinin cəmini göstərir.Hesabat dövründə bu maddə
56949.67(əlli altı min doqquz yüz qırx doqquz manat 67 qəp)AZN,amortizasiya
xərci isə 1158.77 (Bir min yüz əlli səkkiz manat 77 qəp) AZN olmuşdur.
7. Siyasi partiyanın saxlanılmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər
Hesabat dövründə bu maddə 49953.59( qırx doqquz min doqquz yüz əlli üc manat
59 qəp) AZN olmuşdur.
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