
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası
31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər.

Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (bundan sonra mətndə “Partiya” adlandınlacaq, qısa 
şəkildə ASDP) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunvericiliyi çərçivəsində , 
özünün nizamnaməsi və proqramı əsasında - Azərbaycan hüquqi dövlət, sivil vətəndaş 
cəmiyyəti, sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyat, Azərbaycançılığı ehtiva edən milli birlik 
yaratmaq məqsədilə birgə fəaliyyət göstərən vətəndaşların birləşdiyi parlament tipli siyasi 
partiyadır.
Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası -  könüllülük əsasında birləşib, ictimai ədalət və 
demokratiya uğrunda mübarizə aparan sosial- demokratlann siyasi təşkilatıdır.
ASDP üzvlərinin fəaliyyəti azad şəxsiyyət prinsipləri , ictimai ədalət , hüquq bərabərliyi və 
insan hüquqlarının, millətlərin , xalqların müdafiəsi, milli həmrəyliyə təminat verən humanist 
məqsədlərlə bağlıdır.
ASDP demokratik təşkilatlarla və partiyalarla əməkdaşlıq edir.
18 yaşma çatmış, ASDP-nin Məramnamə və Nizamnaməsini qəbul edən, partiyanın 
tədbirlərində fəal iştirak edən , onun ideyalarını təbliğ edən, cinsindən , milliyətindən və dini 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı ASDP-nin 
üzvü ola bilər.
ASDP-nin üzvlüyünə qəbul fərdidir.
Partiya, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin kollegiyasında 27 avqust 1995-d il 
tarixində qeydiyyata alınmışdır.
Partiya , Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin müvafiq idarələrində vergi ödəyicisi 
kimi qeydiyyata alınmışdır. (VÖEN 1401623541).
Partiyanın hüquqi ünvanı -  AZI 130, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azadlıq pr. 200.
Partiyanın faktiki ofisinin ünvanı - AZI 130, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azadlıq pr. 200.

ƏHƏMİYYƏTLİ UCOT SİYASƏTİ VƏ İZAHLI QEYDLƏR
1. Hesabatın hazırlanmasının əsaslan

ASDP maliyyə hesabatı Siyasi partiyaların maliyyə hesabatlannın forması, 
məzmunu və təqdim edilmə qaydasına uyğun hazırlanıb.

2. Qiymətləndirmə metodu.

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlan hazırlanarkən 
mühasibat uçotunun hesablanma metodu tətbiq olunmaqla, aktivlər ilkin dəyər uçot 
prinsipinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.

2017-ci il ərzində olmuş əsas vəsaitlər 2461.50 (iki min dörd yüz altmış bir manat 50 
qəpik) manat təşkil edir 31.12.2017-ci il dövr üzrə hesablanmış amortizasiya xərci 615.38 
(altı yüz on beş manat 38 qəpik ) təşkil edir.

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



4. Gəlirin tanınması

Kassa 0.00
Büdcədən daxilolmalar 98039.20
Əvvəlki illərdə bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)__________________ 182.13
Üzvlük h a q l a r ı ___________________________________ 0-00

3. Cari işlərə sərf olunmuş vəsait____________________________________________
Ezamiyyə x ə r c i ___________________________________ 1500.00

5. Aşağı təşkilatlara ödənclər 3250.00
Cəmi 4750.00

6.31.12.2017 -ci il dövr üzrə hesablanmış amortizasiya xərci 615.38

7.Siyasi partiyaların saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər

Partiya qərargahının icarə haqqı 1304.55

Dəftərxana xərcləri 380.60

Kommunal xərcləri   160.08

Nümayəndəlik xərcləri_________________________________________ 601.76

Telefon haqqı_________________________________________________ 236.94

İnternet xərcləri 500.00

Əmək haqqı__________________________________________________ 62299.20

Əmək haqqından tutulan vergi 8122.80

DSMF-a ödəmələr (22%, 3%) 18150.00

Bank xidməti 548.27

Reklam xərci 26.00



Yanacaq xərci 159.00

Audit 800.00

Cəmi 98039.20
YEKUN 98039.20

Qalıq 0.00

Rəhbər:
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