
ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ VƏ İZAHLI QEYDLƏR 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə

VÖEN: 1400660501

Müəssisə, təşkilat: Böyük Quruluş Partiyası (BQP)

Sahə (Fəaliyyət növü): Digər qrupa daxil edilməyən sair siyasi təşkilatların fəaliyyəti 

Mülkiyyət növü (hüquqi forma): Xüsusi 

Ünvan: Bakı şəhəri. Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə küçəsi 4.

1. BÖYÜK QURULUŞ PARTİYASI haqqında

Təşkilat Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 12 avqust 2005-ci ildə Dövlət qeydiyyatına alınıb və həmin 
vaxtdan rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Hesabat dövrü ərzində işçilərin sayı orta hesabla 7 nəfər olub.

Missiya və məqsədlər

BQP-nin əsas məqsədi demokratik dəyərlərə söykənən müasir cəmiyyət, sivil qurumlar tərəfindən 
yönəldilən, insan azadlığının və mülkiyyət toxunulmazlığının ən ali prinsiplər kimi qorunduğu, 
milli iradənin hegemon olduğu modern Azərbaycan dövləti qurmaqdır.

2. ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ

1. Hesabatın hazırlanmasının əsasları
BQP-nin maliyyə hesabatı siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu 
və təqdim edilmə qaydasına uyğun hazırlanıb.
2. Qiymətləndirinə metodu

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlar hazırlanarkən 
mühasibat uçotunun hesablama metodu tədbiq olunmaqla aktivlər ilkin dəyər uçot prinsipinə 
əsaslanaraq hazırlanmışdır.

3. Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsinə maddi təsir göstərən spesifik uçot siyasətləri 
aşağıdakılardır:

I Uçot siyasətindəki dəyişikliklər

Cari ildə uçot siyasətində heç bir dəyişiklik edilməmişdir.

II Gəlirin tanınması

Dövlət büdcəsindən 106 104.00 manat daxilolmuş vəsait gəlir kimi tanınmışdır.

3. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri



Hesabat ilinin sonunda partiyanın kassa hesabında qalmış pul qalığı aşağıdakı kimi 
olmuşdur:
Kassa-4227.90+106299.00-110486.98 = 39.92 
Cəmi pul vəsaitləri 110331.90

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.

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 
195.00 manat olmuşdur.

6. İanələr şəklində götürülən gəlir

Hesabat dövrü ərzində üzvlər, təəsübkeşlər və ya tərəfdarlar tərəfindən partiyaya ianə 
şəklində hər hansı vəsait daxil olmamışdır.

7. Cari işlərə sərf olunan vəsait

Ezamiyyət xərcləri_________________ 7900.00

Maddi yardım_____________________ 900.00

Cəmi:___________________________ 8800.00

9. Siyasi partiyaların saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər

Elektrik enerjisi haqqı 37.35

Telefon haqqı 197.45

Yanacaq xərci 7921.00

Əmək haqqı 14222.08

Əmək haqqından tutulan vergi 674.86

DSMF-yə ödəmələr (22%. 3%) 3848.24

Avtomobil təmiri və xidməti 107.00

Təsərrüfat xərcləri 3937.50

Partiya qərargahının icarə haqqı 680.00

Cəmi: 31625.48




