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1. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası haqqında
Təşkilat Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 04 avqust 1995-ci ildə dövlət 

qeydiyyatına alınıb və həmin vaxtdan rəsmi fəaliyyətinə başlayıb. Hesabat 
dövrü ərzində işçilərin sayı 8 nəfər olub.

Missiya və məqsədlər
ADMP-nin əsas məqsədi demokratik dəyərlərə söykənən müasir bir 

cəmiyyət, sivil qurumlar tərəfindən yönəldilən, insan azadlığının və 
mülkiyyət toxunulmazlığının ən ali prinsiplər kimi qorunduğu, milli 
iradənin hegemon olduğu bir Azərbaycan dövləti qurmaqdır.

2. Əhəmiyyətli uçot siyasəti
1. Hesabatın hazırlanmasının əsasları ADMP-nin maliyyə hesabatı 

siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim 
edilmə qaydasına uyğun hazırlanıb.

2. Qiymətləndirmə metodu.
3. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabatlar hazırlanarkən mühasibat uçotunun hesablanma metodu tətbiq 
olunmaqla aktivlər ilkin dəyər uçot prinsipinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.

Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsinə maddi təsir göstərən spesifik uçot 
siyasətləri aşağıdakılardır:



II. Gəlirin tanınması
Üzvlük haqqı 0 AZN
ianələrdən daxilolmalar 0 AZN
ADMP-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 0 AZN
Cəmi pul vəsaitləri 0 AZN

4. Bölüşdürülmüş mənfəət (ödənilmiş zərər)
Partiyanın aktivlərində qalan əsas vəsaitlərin, mal və materialların 

qalıq dəyərindən dövr ərzində hesablanmış xərcləri çıxdıqdan sonra qalan 
dəyərin xalis aktivlərdəki payını göstərir. Bu hesabdan yaranan məbləğ 0 
AZN məbləğindədir.

5. Üzvlük haqları
Hesabat dövründə üzvlük haqqı ödəyən partiya üzvlərindən daxil olan 

və dövr ərzində hesablanmış üzvlük haqları cəmini əks etdirir. Dövr 
ərzində üzvlük haqlarının məbləği......manat olmuşdur.

6. ianələr şəklində götürülən gəlir
Hesabat dövrü ərzində üzvlər, təəssübkeşlər və ya tərəfdarlar 

tərəfindən partiya ianə şəklində hər hansı vəsait daxil olmamışdır.

7. Cari işlərə sərf olunan vəsait
Əmək haqqı 0 AZN
Əmək haqqından tutulan vergi 0 AZN
DSMF-yə ödəmələr (22%-3%) 0 AZN
Bank xidməti 0 AZN
Maddi yardım 0 AZN
Təsərrüfat xərci 0 AZN
Ezamiyyət xərci 0 AZN
Hesabat dövründə bu maddə 0 AZN olmuşdur.



Partiyanın əsas fəaliyyətini davam etdirməsi üçün alınmış texniki və 
dəftərxana ləvazimatları üçün 0 AZN

Tədbirlərin keçirilməsi 0 AZN
Partiya qərargahının icarə haqqı 0 AZN 
Xərclər və sair xərclərinin cəmi göstərir.
Hesabat dövründə bu maddə 0 AZN olmuşdur.

8. Siyasi partiyaların saxlanmasına və informasiya 
təminatına çəkilən xərclər

Elektrik enerjisi haqqı 0 AZN
Su haqqı 0 AZN
Qaz haqqı 0 AZN
Telefon haqqı 0 AZN
İnternetdən istifadə haqqı 0 AZN

Hesabat dövründə bu maddə 0 AZN olmuşdur.
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