Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər.

1. Giriş.
Maliyyə Hesabatları 31 dekabr 2015-ci ildə tamamlanan il üzrə "siyasi partiyada
sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları"na uyğun olaraq Vəhdət
Partiyası ötən illər ərzində maliyyə vəsaiti olmadığından illik və seçkilərlə əlaqədar
maliyyə hesabatını tərtib edə bilməmişdir və sizə boş hesabat göndərilir.
2. Partiya haqqında umumi məlumat:

Partiya Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyasında 11.12.1998-ci
il tarixli, 34 saylı qərarına əsasən Şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmışdır.
Mülkiyyət növü- Xüsusi
Qanuni təmsilçisi Sədr -Kərimli Tahir Zayıdağa oğlu
Partiyaya Bakı şəhəri Vergilər Departamenti tərəfindən 01.03.2013-cü il tarixində
1701456971 saylı VÖEN Şəhadətnamə verilmişdir.
Vəhdət Partiyasının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini
müdafiə edən, bütöv,güclü, demokratik və hüquqi dövlət qurmaq uğrunda Dövlət
Bayrağının ideoloji zəmini əsasında Azərbaycançılıq ideyasını üstün tutan şəxslərin
siyasi təşkilatıdır.
Vəhdət Partiyası qarşıya qoyduğu məqsədə Beynəlxalq Hüquq Normaları və Azər
baycan Respublikasının Əsas Qanunu çərçivəsində demokratik yollarla nail olmağı
özünün əsas vəzifəsi sayır.
Vəhdət Partiyası Azərbaycan dövlətinin suveren hüquqlarını hər hansı bir təcavüz
dən qorumaq uğrunda mübarizə aparır və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütöv
lüyünə və suverenliyinə hörmət edən bütün ölkələrlə dostluq şəraitində yaşamaq,
onlarla hərtərəfli və qarşılıqlı siyasi,iqtisadi və elmi-mədəni əlaqələrin inkişaf etdi
rilməsi prinsiplərini əsas götürür.
3. Partiyanın hüquqi ünvanı:

Hüquqi ünvan - Bakı şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi,ev-23, 52/54
Faktiki ünvan- Bakı şəhəri Ə.Quliyev küçəsi-69
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4.Xərclərin tanınması

Partiyada xərclər layihələr (tərtib olunan büdcələr) əsasında alınan və layihə
(büdcə) çərçivəsində layihələrin büdcələri əsasında ödənilən zamanı tanınacaqdır.
Yəni layihələrdən vəsaitlər daxil ola bilər,amma,layəhə icra olunmasa həmin
alınan vəsaitlər xərc kimi tanına bilməz.
5.Torpaq,tikili və avadanlıqlar.

Məzmun
01.01.2015 -ci il tarixinə ilkin dəyər
Yığılmış amortizasiya
01.01.2015-ci il tarixinə balans dəyəri
Daxilolmalar
Xaricolmalar
Amortizasiyaya ayırmalar
Xaricolmalar üzrə yığılmış amortizasiya
31.12.2015-ci il tarixinə ilkin dəyər
Yığılmış amortizasiya
31.12.2015-ci il tarixinə balans dəyəri

avadanlıq

Cəmi

-

-

-

-

-

-

-

-

;

-

6.Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Göstəricilər

31.12.2015

Kassada nağd pul vəsaitləri
Milli valyutada bank hesabı
Yekunu:

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

7.Sair qısamüddətli aktivlər

Göstəricilər
Vergi aktivi (vergilər üzrə ödəmə)
Yekunu:

31.12.2015
-

-

31.12.2014
-

-

-
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8. Ehtiyat Fondu

Göstəricilər

31.12.2015

Əsas vəsaitlər daxil olmasından yaranan əlavə
kapital
Yekunu:

31.12.2014

-

-

-

-

9.Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Göstəricilər

31.12.2014

31.12.2015

Hesabat dövrünün mənfəəti
Yekunu:

-

-

-

-

lO.Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Gəstəricilər

31.12.2015

Sosial sığorta haqqı üzrə öhdəliklər
Yekunu:

31.12.2014

-

-

-

-

ll.Gəlirlər
Göstəricilər
Dövlət büdcəsindən (maliyyə Nazirliyi) daxil olan
vəsaitlər
Yekunu:

31.12.2015

-

31.12.2014

-

-
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12.Xərclər
Göstəricilər

2015-ci il

l.Siyasi Partiyaların saxlanmasına və informasiya təminatına
çəkilən xərclər

-əmək haqqı
- sosia sığortaya ayırmalar 22%
-icarə haqqı
-ofisin təmiri xərcləri
-informasiya və internet xərcləri
-rabitə xərcləri
-elektrik enerjisi xərcləri
-kommunal xərclər
-yanacaq xərcləri
-partiya daxili tədbirlərin təşkili xərcləri
-dəftərxana xərcləri
-notariat xərcləri
-bank xidməti xərcləri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. İctimaiyyətlə əlaqələrə və seçkilərin keçirilməsinə çəkilən
xərclər

-seçki xərcləri
-fərdi xərclər
-ezamiyyə xərcləri

-

-

-

3.Sair xərclər

-bayram təbriki xərcləri
-cərimələr
-fiziki şəxsə verilmiş yardım
Yekunu:

-

-

-

__

-

i

Partiyanın Sədri:
Baş mühasib:

Tahir Kərimli
Heydərova R.
"28" Mart 2016

