Əhəmiyyətli uçot siyasəti və ızaiılı qeydlər
1. Giriş
Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2016-cı ildə tamamlanan il üzrə “Siyasi partiyalarda
sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun aparılması Qaydalarıma uyğun olaraq “AYDINLAR”
Partiyası (irəlidə Partiya adlanacaq) üçün tərtib edilmişdir.

2. Partiya haqqında ümumi məlumat.
Partiya 19 noyabr 2009-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilən
54 nömrəli Qeyri Kommersiya Hüquqi Şəxsin Dövlət Qeydiyyatı Haqqında Şəhadətnamə ilə dövlət
qeydiyyatına alınmışdır.
Partiyaya 13 aprel 2010-cu il Tarixdə Bakı Şəhər Vergilər Departamenti tərəfindən 1401776771
saylı VÖEN şəhadətnaməsi verilmişdir.
Mülküyyət növü - xüsusi.
Qanunu təmsilçisi (Sədr) - Əlibəyli Qulamhüseyn Surxay oğlu.
Partiyanın nizamnamə üzrə əsas fəaliyyəti siyasi fəaliyyətdən ibarətdir.
Hesabat dövrü ərzində işçilərin orta sayı 1 nəfər olmuşdur.

3. Partiyanın hüquqi ünvanı
Hüquqi ünvan: AZ1007, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, ev-70, Mənzil-188.
Fəaliyyət ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri, 28 May küçəsi, ev-5, mənzil-14/15.

4. Əməliyyat valyutası
Hazırkı maliyyə hesabatlarmdakı məbləğlər Azərbaycan Manatı (AZN) ilə ifadə olunmuşdur.

5. Uçot siyasətinin təqdimatı
Uçot siyasətinin bu maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən əsas müddəaları
aşağıdakı bəndlərdə göstərilmişdir. Əgər başqa açıqlamalarda istinad qeydləri edilməmişdirsə,
göstərilən uçot siyasəti müddəaları təqdim edilən bütün hesabat dövrlərində ardıcıl tətbiq edilmişdir.

6. Maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasının ümumi əsasları
Partiya mühasibat uçotunu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada aparır.
Bu maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu haqqında qanunvericiliyi
əsasında hazırlanmışır. Bu maliyyə hesabatlarında, aktivlər və öhdəliklər faktiki xərclər üzrə
qiymətləndirilmişdir. Maliyyə hesabatları hazırlanarkən mühasibat uçotunun hesablama metodu
tətbiq olunmaqla aktivlər ilkin dəyər uçot prinsipinə əsaslanmışdır.

7. Torpaq, tikili və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər)
Torpaq, tikili və avadanlıqlar elə aktivlərdir ki,
- inzibati məqsədlər və təchizatında istismar edilir və ya gələcəkdə icarəyə verilmək məqsədlər üçün
4

ıstiidcıə ecl'Iın

- Bir dövrdən (12 aydan) artıq dövr ərzində istifadə edilməsi gözlənilir.
Bu uzunmüddətli aktivlər əldə edilərkən ödənilən dəyər əsasında tanınır.

8. Amortizasiya
Torpaq üzrə amortizasiya ayırmaları hesablanmır.
Bütün digər əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya azalan qalıq dəyəri metoduna, yəni əsas vəsaitlərin
faydalı istismar müddəti ərzində aşağıdakı illik amortizasiya dərəcələrini tətbiq etməklə, aktivlərin
qalıq dəyərinə və ya yenidənqiymətləndirilmiş dəyərinə vurmaqla həyata keçirilir. Faydalı istismar
müddəti və ya illik amortizasiya dərəcələri aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
- Binalar və qurğular - 20 il və ya illik 7%-dək
- Maşın avadanlıq - 5 il və ya illik 25%-dək
- Nəqliyyat vasitələri - 5 il və ya illik 25%-dək
- Sair əsas vəsaitlər - 5 il və ya illik 20% -dək(ötürücü qurğular)
Aktivlərin ləğv edilmə dəyərinə və onların faydalı istismar müddətinə vaxtaşırı yenidən baxılır və
zərurət olduqda, hər bir hesabat dövrünə təshih edilir.
Əsas vəsaitlərin xaricolmasmdan mənfəət və zərərlər bu əsas vəsaitlərin satışı ilə onların balans
dəyərinin müqayisə edilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Xaricolmalardan mənfəət və zərərlər maliyyə
fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda əks etdirilir.
9. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri asanlıqla müəyyən nəğd pul məbləğinə çevrilə bilən və
dəyəri cuzi dəyişikliklərə məruz qalan maddələrdir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
maddəsində kassada olan nəğd pul vəsaitləri, yolda olan pul köçürmələri, bank hesablaşma
hesabları, digər tələbli bank hesabları, pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, bank overdraftları və
ödənilmə müddəti üç aydan artıq olmayan digər yüksəklikvidli investisiyalar əks etdirilir.
10. Kreditlər bə borclar
Kreditlər və borclar ilkin olaraq sövdələşmənin aparılmasına çəkilən xərclər çıxılmaqla, ədalətli
dəyər üzrə tanmır. Kreditlər və borclar Partiya tərəfindən bu öhdəliklərin ödənilmə müddətinin
mühasibat balansının tərtib edilmə müddətindən ən azı bir ildən artıq olan müddətə ödəniləcəyi
barədə şərtsiz hüququ olması halları istisna olmaqla, qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir.
11. Gəlirin tanınması
Gəlir aktivlərin artması və öhdəliklərin azalması ilə bağlı iqtisadi səmərənin artımının baş verdiyi və
bu artımın etibarlı səviyyədə qiymətləndirilməsi mümkün olduğu hallarda və gəlir tanınma
meyarına uyğun olaraq tanındıqdan və qiymətləndirildikdən sonra uçota alınmaqla, təşkilatın
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda əks etdirilir.
Əsas əməliyyat gəliri dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, digər alınmış yardımlaran ibarət
olduğundan vergiyə cəlb olunmamışdır. Digər vergiyə çəlb olunan gəlirlər isə hesablama metodu
əsasında tanınır və tanınma alıcı ilə müqavilənin bağlandığı andan başlanır. Əsas əməliyyat gəliri
bütün vergilər çıxıldıqdan sonra qalan gəlirdir.
12. Xərclərin tanınması
Partiyada xərçlər lahiyələr (tərtib olunan büdcələr) əsasında alman və lahiyə (büdcə) çərçivəsində
layihələrin büdçələri əsasında ödənilən zamanı tanmaçaqdır. Yəni layihələrdən vəsaitlər daxil ola
bilər, amma layihə içra olunmasa həmin alman vəsaitlər xərç kimi tanına bilməz.
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13. Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Məzmun

Cəmi

Avadanlıq

01 yanvar 2016-cı il tarixinə ilkin dəyər
Yığılmış amortizasiya
01 yanvar 2016-cı il tarixinə balans dəyəri
Daxilolmalar
Xaricolmalar
Amortizasiya ayırmaları
Xaricolmalar üzrə yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2016-cı il tarixinə ilkin dəyər
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2016-cı il tarixinə balans dəyəri

2620.00
1146,25
1473,75

2620,00
1146,25
1473,75

2620,00
1146,25
1473,75

2620,00
1146,25
1473,75

14. Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Göstəricilər
Əvvəlki hesabat dövrünün mənfəəti (zərəri)
Cari hesabat dövrünün mənfəəti (zərəri)
YEKUNU

31.12.2016
(1646,25)
(500,00)
(2146,25)

31.12.2015
(1146,25)
(500,00)
(1646,25)

31.12.2016
2620,00
1000,00
3620,00

31.12.2015
2620,00
500,00
3120,00

15. Qısamüddətli kreditor borclar
Göstəricilər
Malsatana olan qısamüddətli kreditor borclar
Təhtəlhesab şəxsə olan qısamüddətli kreditorborclar
YEKUNU

16. Xərclər
Göstəricilər
1. Sair xərclər
Auditor xidməti xərci
YEKUNU

2016
500,00
500,00
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