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1. Ədalət Partiyası haqqında
Təşkilat Ədliyyə Nazirliyindən 8 may 2002-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş və o 
vaxtdan da fəaliyyətə başlamışdır. Hesabat dövründə işçilər olmamışdır, (ictimai 
əsaslarla fəaliyyət göstərilib)
Missiya və məqsədlər
ƏP-nın 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. ƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ
1. Hesabatın uçotunun hazırlanmasının əsasları
ƏP-nın mailyyə hesabatı siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, 
məzmunu və təqdim edilmə qaydasına uyğun hazırlanıb.
2. Qiymətləndirmə metodu
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatları 
hazırlanarkən mühasibat uçotunun hesablama metodu tətbiq olunmaqla aktivlər 
ilkin dəyər uçot prinsipinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.
3. Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsinə maddi təsir göstərən spesifik uçot siyasətləri 
aşağıdakılardır:
I. Gəlirlərin tanınması
Üzvlük haqqları 
İanələrdən daxilolmalar
ƏP-nm gəlir mənbələri ianələrdən daxil ola biləcək gəlirdən ibarətdir.



II. Uçot siyasətlərində dəyişikliklər
Cari ildə uçot siyasətlərində heç bir dəyşikliklər edilməmişdir.

3. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Hesabat ilinin sonunda Partiyanın kassa hesabında qalmış pul qalığı aşağıdakı kimi 
olmuşdur:
Kassa -1 ,12  AZN 
Hesablaşma hesabı -  0,00 AZN 
Cəmi pul vəsaitləri -  1,12 AZN

4. Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Partiyanın aktivlərində qalan əsas vəsaitlərinin və mal-materiallarınm qalıq 
dəyərindən dövr ərzində hesablanmış xərcləri çıxdıqdan sonra qalan dəyərin xalis 
aktivlərindəki payını göstərir.
Əsas vəsait və inventarların 01.01.2016 tarixə qalıq dəyəri 14756,48 manat, 
01.01.2017 tarixinə isə 11805,19 manat olmuşdur.
01.01.2017-ci il tarixə amortizasiya xərci 2951,29 manat təşkil etmişdir.

Əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanarkən mühasibin səhvi üzündən mədaxil 
edilməmiş ilkin dəyəri 16000,00 manat olan minik avtomobilinin dəyəri də daxil 
edilmişdir.

5. Üzvlük haqqları

Hesabat dövründə üzvlük haqqı ödəyən partiya üzvlərindən daxil olan və dövr 
ərzində hesablanmış üzvlük haqqlarının cəmini əks etdirir. Dövr ərzində üzvlük 
haqqlarının məbləği 0.00 AZN olmuşdur.

ö.İanələr şəklində götürülən gəlir

Hesabat dövründə Partiya üzvlərindən daxil olan ianə gəlirlərinin cəmini əks 
etdirir. Dövr ərzində ianələrin məbləği 1547,98 AZN olmuşdur.



7. Cari işlərə sərf olunan vəsait

Partiyanın əsas fəaliyyətinin davam etdirilməsi cari işlərə aşağıdakı məbləğdə 
vəsait sərf olunmuşdur:
Yanacaq xərcləri -  141,00
Hesabat dövründə bu maddə -  141.00 AZN olmuşdur.

8. Syasi partiyanın saxlanılmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər
1. Elektrik enerjisi haqqı -147.78 AZN
2. İcarə haqqı -  582.00 AZN
3. Qaz haqqı -  175.00 AZN
4. Ölkədaxili telefon və internet xərci -  442.20 AZN
5. Printer katricinin doldurulması xərci -  40.00AZN
6. Təsərrüfat xərci -  20.00 AZN

Hesabat dövründə bu maddə 1406,98 AZN olmuşdur .


