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31 dekabr 2017-ci il tarixinə 

VÖEN: 1700485961

Müəssisə, təşkilat: Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası 

Sahə (fəaliyyət növü): Digər qruplapa daxil edilməyən sair siyasi 

təşkilatların fəaliyyəti

Mülkiyyətin növü ( hüquqi forma ): Xüsusi

Hüquqi ünvan: Bakı səhəri.Neftçilər pr.65-5

Faktiki ünvan: Bakı s. Ə.Hüsevnzadə, 64-1

1. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası haqqında

Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası Azərbaycan Respublikası Verqilər Nazirliyinin Bakı 
şəhəri Verqilər Departamentinin Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsində qeydiyyatdan 
keçərək 12 avgust 2005-ci il tarixində 11/2287 № li dövlət reestrindən çıxarış almışdır.

Missiya və məqsədlər

- Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının siyasi iradəsinin formalaşdırılması və ifadə edilməsi, ictimai və 
siyasi aksiyalarda, referendumlarda iştirak yolu ilə cəmiyyətin siyasi həyatında onların iştirakını təmin 
etmək;
- Azərbaycan Respublikasında vətəndaş cəmiyyəti və demokratik hüquqi dövlətin qurulmasına yardım 
göstərmək;
- ictimai fikirdə demokratiya və liberalizm dəyərlərinin möhkəmlənməsinə yardımçı olmaq, demokratik və 
liberal islahatları inkişaf etdirmək;
- vətəndaşları siyasi cəhətdən maarifləndirmək;
- öz sıralarından seçkili dövlət orqanlarına və yerli idarəetmə orqanlarına namizədlər irəli sürməkdir.

2. ƏHƏMİYYƏTİ UÇOT SİYASƏTİ

1. Hesabatın hazırlamasının əsasları

Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası maliyyə hesabatı. Azərbaycan Respublikası Siyasi 
partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilmə Qaydasına uyğun 
hazırlanıb.

Maliyyə hesabatı Azərbaycan manatı ilə hazırlanmışdır.

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. Gəlirin tanınması

Üzvlük haqlarıjanələr və Dövlət büdcəsindən daxilolmalar.

Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası gəlir mənbələri dövlət büdcəsindən daxil ola biləcək 
gəlirlərdən ibarətdir.

II .İşçilərin mükafatlandırılması

işçilərə hesablanmış əmək haqqı və s. gəlir haqları onların aid olduğu hesabat dövrünə aid edilir. İllik 
məzuniyyət ödənişi cari dövr üçün əmək haqqı normasına əsasən hesablanır.Bundan əlavə Azərbaycan 
Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası Azərbaycan dövlət sosial müdafiə fonduna hər bir işçinin əmək 
haqqından 25% (22% və 3%) məcburi sosial sığorta haqqı ödəyir.Bu məbləğ yaranma tarixində xərc kimi 
tanınır.



III. Əsas vəsaitlər

Balans dəyəri 0

Əsas vəsaitlər onların satınalma dəyəri və onlara hesablanmış amortizasiya və dəyərdən düşmə məbləği 
çıxılmaqla göstərilir.

Amortizasiya 0

Amortizasiya, Azərbaycanın Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi normalar əsasında əsas 
vəsaitin azalan qalıq metodu ilə hesablanmışdır.

Əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üçün istifadə olunan amortizasiya normaları aşağıdakılardır:

- Avtomobil (25%) 9 il

- Avadanlıq (25%) 9 il

- Hesablama texnikası (kompyuter) (15%) 5 il

IV. Xarici valyuta

Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyat cari ildə olmamışdır.

V. Vergitutma

Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası işçilərinin aylıq əmək haqqlarindan Azərbaycan 
Respublikası Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlir vergisi ödənilir.

VI. Uçot siyasətlərində dəyişikliklər

Cari ildə siyasətlərində heç bir dəyişiqlik edilməmişdir.

3.MALİYYƏ HESABATI ÜZRƏ QEYDLƏR

1. Torpaq, tikili və avadanlıq. 2200,00

2. Ehtiyatlar

Dövr ərzində 0 manatlıq mal-material alınmış və bütövlükdə xərcə silinmişdir.

3. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Hesabat ilinin sonunda Partiyanın kassa və bank hesabinda qalmış pul qalığı aşağıdaki kimi olmuşdur.

Banklarda olan hesablaşma hesabları 1321.91 - AZN

Kassa 0 - AZN

Cəmi Pul vəsaitləri 1321.91 - AZN

4. Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Dövr ərzində hesablanmış xərclərdən əsas vəsaitlərinin və mal-materiallarının qalıq dəyərini çıxdıqdan 
sonra qalan dəyərin xalis aktivlərdəki payını göstərir.Bu hesabda yaranan məbləğ 3058.14 manat.

5. Qısamüddətli kreditor borcları

Partiyanın qısamüddətli dövrdə ödənilməsi tələb olunan işçilərə və sair kreditorlara olan borclarıdır. 
Hesabat dövründə qısamüddətli kreditor borcları aşağıdakı kimi olmuşdur:

Ödəmə mənbəyindən vergi :

Muzdlu işlə əlaqədar ö/m tutulan vergi 

DSMF

İcarə haqqı :

Qısfmüddətli öhdəliklər:

Cəmi qısamüddətli kreditor borcları

464.93 - AZN 

0 -AZN

0 -AZN 

0 -AZN 

0 -AZN

464.93 - AZN



6. Üzvlük haqları

Hesabat dövründə üzvlük haqqları ödənilməmişdir.

7. Əmlakdan götürülən gəlir

Hesabat dövründə Partiyanın daşınmaz əmlakı olmamışdır.

8. Tədbirlərdən,mətbu nəşrlərin və məqalələrin yayılmasından,gəlilrlə bağlı olan buna 
bənzər başqa fəaliyyətdən götürülən gəlir

Hesabat dövründə Partiyanın tədbirlərindən,mətbu nəşrlərin və məqalələrin yayılmasından, gəliri 
olmamışdır.

9. İanələr şəklində götürülən gəlir

Hesabat dövründə Partiya üzvlərindən və kənar şəxslərdən ianə daxil olmamışdır.

10. Seçki kompaniyası üçün xərclərin ödənilməsi şəklində daxil olan vəsait

Hesabat dövründə Partiyaya dövlət tərəfindən seçkinin keçirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi məqsədi 
ilə vəsait daxil olmamışdır.

11. Aşağı təşkilatların ödənişləri

Hesabat dövründə aşağı təşkilatdan vəsait daxil olmamışdır.

12 . Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait

Hesabat dövründə Partiyaya üçün dövlət tərəfindən cari xərclərin ödənilməsi məqsədi ilə ayrılan 
vəsaitlərdir. Hesabat dövründə Partiyaya dövlət tərəfindən 98039.20 AZN vəsait daxil olmuşdur.

13. Cari işlərə sərf olunan vəsait

Partiya əsas fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün çəkilmiş əmək haqqı xərcləri, alınmış dəftərxana 
ləmazimatlarının hissəsi,kommunal xərcləri .amortizasiya xərcləri və sair əməliyyət xərclərinin cəmini 
göstərir. Hesabat dövründə bu maddə 69504.01 manat olmuşdur.

14. Siyasi partiyanın saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər

Hesabat dövründə bu maddə 25417.88 manat olmuşdur.

15. Aşağı təşkilatlara ödənişlər

Hesabat dövründə bu maddə 0 manat olmuşdur.
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