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Uçot Siyasəti və Digər izahedici Qeydlərin Qısa Xülasəsi 

1. Giriş

Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2020-ci ildə tamamlanan il üzrə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 noyabr 2012-ci il tarixli 263 saylı ’’Siyasi 

partiyaların maliyyə hesabatlarının forması,məzmunu və təqdim edilmə Qaydasına”-nın 

təqdim edilməsi haqqında qərarına və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun 

olaraq Milli Həmrəylik Partiyası üçün tərtib edilmişdir. Siyasi partiya Azərbaycan 

Respublikasında təsis edilmişdir və bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Siyasi partiya 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmışdır.

1.1. Siyasi partiya haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ” Siyasi partiyalar haqqında” qanuna 

əsasən Milli Həmrəylik Partiyası hüquqi şəxs olan, (bundan sonra mətndə “Siyasi 

Partiya” adlandırılacaq) 1993-cü il 10 oktyabr tarixdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

Siyasi Partiya Azərbaycan Respublikası Nazirliyi “Qeyri-Kommersiya Hüquqi Şəxslərin 

Departamenti tərəfindən 19.11.2005-ci il tarixdə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmış 

və ona 1500590331 saylı VÖEN verilmişdir.

Siyasi Partiya Nizamnaməsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında 

müstəqil,demokratik,dünyəvi,hüquqi dövlətin qorunması,azad vətəndaş cəmiyyətinin 

inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ətrafında milli,irqi,dini mənsubiyyətindən .sosial 

mənşəyindən asılı olmayaraq bütün təbəqələrdən olan Azərbaycan Respublikasının

vətəndaşlarını birləşdirməkdən ibarətdir.

1.2. Siyasi Partiyamın hüquqi ünvanı

Siyasi Partiyamın hüquqi ünvanı aşağıdakı kimidir:

Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri Xətai Rayonu,Oqtay Vəliyev,ev8.

1. Binaların yenidən qiymətləndirilməsi



Siyasi Partiyam balansında 31 dekabr 2020-ci il tarixə bina olmamışdır.

1.2. Vergi qanunvericiliyi

Azərbaycan Respublikasının vergi, əmək, sosial sığorta, valyuta və gömrük 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydalar tətbiq edilir.

2. Əsas vəsaitlər

Binalar Maşın və Kompuyter Mebel və İstismara Cəmi

avadanlıq t təsərrüfat verilməmiş

vasitələri inventarlan əsas vəsaiti

01 yanvar 2020-ci il tarixinə 

ilkin dəyər

Daxilolmalar 

Amortizasiya ayırmaları

01 yanvar 2021-ci il tarixinə ilkin 

dəyər

Yığılmış amortizasiya

01 yanvar 2021-ci il tarixinə 

balans dəyər

6. Ehtiyatlar

2020 2019

Material ehtiyatları 

AQTƏ

Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

7. Debitor borcları

- -

-

(-)

(-)

(-)

2020 2019



Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları - -

Ümidsiz borclar və qiymətdən düşmə üzrə ehtiyatlar 

(rezervlər)

- -

Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları -  netto - -

İşçi heyəti üzrə debitor borcları -

_

Sair qısamüddətli debitor borcları - -

Əlaqəli tərəflərə verilmiş borclar - -

Çıxılır: Əlaqəli tərəflərə verilmiş uzunmüddətli borclar

Qısamüddətli debitor borcları - -

Debitor borclarının ədalətli dəyəri aşağıdakı qaydada qiymətləndirilir:

2020 2019

Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları - -

Sair qısamüddətli debitor borcları - -

8. Sair qısamüddətli aktivlər

2020 2019

Əvəzləşdiriləcək vergi və məcburi ödənişlər - -

Gələcək hesabat dövrünün xərcləri - -

9. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

2020 2019



Kassada olan nağd pul vəsaitləri 

Bank hesablarında pul vəsaitləri

Bank hesablarında pul vəsaitlərindən:

• Milli valyutada bank hesabları

• Xarici valyutalarda bank hesabları

“ "

10. Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

2020 2019

Qısamüddətli bank kreditləri - “

' '

11. Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

2020 2019

Vergilər üzrə - -

Sosial sığorta üzrə - -

“ ~

12. Qısamüddətli kreditor borcları

2020 2019

Malgöndərən və podratçılara qısamüddətli kreditor 

borcları

İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları (təhtəl) 

heyətinə qısamüddətli kreditor borcları (əmək haqqı)

Uzunmüddətli borcları

Digər qısamüddətli kreditor borcları



13. Gəlir

2020 2019

Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait

14.Xərc elementləri 2020 2019

əmək haqqı

sosial sığorta ayırmaları 

Cərimə DSMF 

Bank xidməti

Ofis , dəftərxana,təsərrüfat və yanacaq

xərcləri

İşsizlikdən sığorta fondu 1%

2020-ci parlament seçkiləri,təbliğat 

təşviqat, ezamiyyə və çap xərcləri

Kart alınmasına 

Kommunal xərclər 

Audit xidməti

Rabitə xərcləri(telefon,internet,ASAN

imza)

Qaya abunə xərcləri(dövrü mətbuatın 

alınması)

Sığorta xərcləri

Aşağı təşkilatlarına yardım



baxış və katriclərin doldurulması

Notarius xərcləri(Nizamnamə,və 
şəhadətnamələin surətlərinin 
təsdiqi)xərcləri

Sair xərclər

VHP.AZ,Saytın yenidən bərpası,texniki
xidmət,yenilənməsi,domen və host xidməti 
xərcləri

15. İnzibati xərclərin elementləri

2020 2019

Sığorta (-) (->

Torpaq vergisi - -

Əmlak vergisi (-) (-)

Yol vergisi (-) (-)

(-) (-)

16. Vergidən azad olan gəlirlər

2020 2019

Vergidən azad olan gəlrlər - -

17. Mənfi məzənnə fərqi (-) (-)

18. Mənfəət vergisi

Mənfəət vergisi xərci aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

2020 2019

Cari mənfəət vergisi xərci (-) (-)

Təxirə salınmış vergi xərci - -

İl üzrə mənfəət vergisi xərci (-) (-)

19. II üzrə xalis mənfəət(zərər)



2020 2019

təsir edə biləcək hadisələr

Baş mühasib:

s

20. Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr

Hesabat tarixindən sonra maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli 

baş verməmişdir.
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