
ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ VƏ İZAHLI QEYDLƏR

31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
VÖEN: 1000552581

Müəssisə və təşkilat: Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 
Sahə(fəaliyyət növü): Digər qrupa daxil edilməyən sair siyasi təşkilatların fəaliyyəti 

Mülkiyyət forması(hüquqi forması): Xüsusi 
Ünvan: Bakı şəhəri 12-ci açırım küçəsi 70a

1. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası haqqında
Təşkilat Ədliyyə Nazirliyindən 12 avqust 2005 ci ildə qeydiyyatdan keçmiş və o vaxtdan da 
fəaliyyətə başlayıb. Hesabat dövründə 10 nəfər işçisi olmuşdur.

Missiya və məqsədlər
BAXCP məqsədi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin qorunmasına və ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsinə və Azərbaycanda vətətndaş cəmiyyətinin inkişafı yolu ilə 
demokratik hüquqi dövlətin formalaşdırılmasına kömək etməkdən ibarətdir.

2. ƏHƏMİYYƏTLİ UÇOT SİYASƏTİ
1. Hesabatın hazırlanmasının əsasları

BAXCP maliyyə hesabatı Siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və 
təqdim edilmə qaydasına uyğun hazırlanıb.

2. Qiymətləndirmə metodu

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və maliiyə vəziyyəti haqqinda hesabatları hazırlanarkən mühasibat 
uçotunun hesablama metodu tətbiq olunmaqla aktivlər ilkin dəyər uçot prinsipinə əsaslanaraq 
hazırlanmışdır.

3. Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsinə maddi təsir göstərən spesifik ucot siaysətləri 
aşağıdakılardır:
1.Gəlirin tanınması

Kassa —  0.0 AZN
Büdcədən daxilolmalar —  117857.14

Üzvülük haqqları —  0.00 AZN
Hesabat dövründə daxil olan ianələr —  28500 AZN

Digər daxilolmalar (təsisçi vəsaiti)
Cəmi pul vəsaitləri

4. Cari işlərə sərf olunmuş vəsait.
Partiyanın mərkəzi qərargahının icarə haqqı 
Dəftərxana xərcləri 
Elektrik enerjisi 
Su haqqı

—  128.50 AZN 
— -  146485.64 AZN

—  0.0 AZN
—  317.0 AZN

—  0.00 
—  00.0

Cəmi —- 317.0 AZN

5. Digər xərclər (bank xərci) 1915.56 AZN



6. İctimayətlə əlaqələr və seçkilərin —  81795.64 AZN
keçirilməsi üzrə xərclər

7. Siyasi partiayanın saxlanılması və informasiya təminatına çəkilən xərclər
Siayasi partiyanın saxlanılması xərci ......  29852.50 AZN
internetdən (informasiya təminatı) istifadə -— 779.0 AZN

Cəmi —  30631.50 AZN

8. Aşağı təşkilatlara ödəmələr ......  31890 AZN

9. 1 nömrəli formada hesabat dörü üzrə torpaq tikili və avadanlıq sətrində göstərilən 4746.09 
AZN məbləğ 2015-ci ilin avadanlıqların (kompüterlər, notebooklar, printerlər) qalıq 
dəyərindən (6328.13 AZN) 25% illik amortizasiya məbləği (1528.04 AZN) çıxıldıqdan sonra 
qalan hissəni əks etdirir.

10. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri sətrində göstərilən 29.95 AZN məbləği partiyanın 31 
dekabr 2018-cı il tarixə bank hesabında (0.56 AZN) və kassa hesabında (29.39 AZN) qalan 
qalıq pul vəsaitini əks etdirir.

11. Cəmi xalis aktivlər bölməsində göstərilən məbləğ (4776.04 AZN) isə uzunmüddətli aktivlərin 
(4746.09 AZN avadanlıqların qalıq dəyəri) və qısamüddətli aktivlərin (29.95 AZN pul 
vəsaitləri) cəmini əks etdirir.
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