«Qeyri-hökumət təşkilatının
illik maliyyə hesabatının
forması, məzmunu və
təqdim edilməsi Qaydası»na
1 nömrəli əlavə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT
31 dekabr 2009 il tarixə
FORMA № 1

VÖEN

1 3

0

0

1

2

4

4

0

1

Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək hüquqlarını Müdafiə Liqası

Sahə (fəaliyyət növü) ictimai birlik
Mülkiyyətin növü Xüsusi
Ünvan

AZ 1025 Tağızadə 3/16
Ölçü vahidi: manat

Bölmə
Maddə

Bölmə/Maddələrin adı

Qeydlər

1

2

3

1
10
11
12
13
14
15
2
20
21
22
23
24

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıq
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
Cəmi qisamüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR

Hesabat
dövrü üzrə
4

5

Əvvəlki dövr
üzrə
6

7

2231.0

2231.0

5882.02

5882.02
8113.02

7

1

3
30
31
32
4
40
41
42
43
5
50
51
52
53
54

2
XALİS AKTİVLƏR (KAPİTAL) VƏ
ÖHDƏLİKLƏR
Xalis Aktivlər və Kapital
Nizamnamə kapitalı
Ehtiyat fondu
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş
zərər)
Cəmi xalis aktivlər (kapital)
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi qisamüddətli öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər
Cəmi xalis aktivlər (kapital) və
öhdəliklər
Rəhbər

Sahib Məmmədov

Baş mühasib

Həmid Xəlilov

17 Mart 2010-cu il

3

4

5

8113.02
8113.02

8113.02

6

7

8

«Qeyri-hökumət təşkilatının
illik maliyyə hesabatının
forması, məzmunu və
təqdim edilməsi Qaydası»na
2 nömrəli əlavə

MALIYYƏ FƏALIYYƏTININ NƏTICƏLƏRI HAQQINDA HESABAT
31 dekabr 2009 il tarixə
FORMA № 2

VÖEN

1 3

0

0

1

2

4

4

0

1

Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək hüquqlarını Müdafiə Liqası

Sahə (fəaliyyət növü) İctimai Birlik
Mülkiyyətin növü Xüsusi
Ünvan

AZ 1025

Tağızadə 3/16
Ölçü vahidi: manat

Maddə

Maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat
dövrü

Əvvəlki
dövr

1
60
61

2
Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir
Birja əməliyyatlarından gəlir
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal
ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş
və kapillaşdırılmış işlər
Pul formasında verilmiş yardımlar
Natural formada verilmiş yardımlar
Xammal və istifadə olunmuş materiallar
Əmək haqqı xərcləri
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri
Sair əməliyyat xərcləri
Uzunmüddətli aktivlərin
xaricolmasından qazanc və itkilər
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

3

4

5

62

93521.47

63223.58
27499.20
348.00
567.69

1883.00
9

1
63
72
90
80

2

3

Maliyyə gəlirləri
Maliyyə xərcləri
Mənfəət vergisi
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət
(zərər)

4

1883.00

Rəhbər

Sahib Məmmədov

Baş mühasib

Həmid Xəlilov

“17”Mart 2010_ il

5

10

«Qeyri-hökumət təşkilatının illik
maliyyə hesabatının forması,
məzmunu və təqdim edilməsi
Qaydası»na
3 nömrəli əlavə

XALIS AKTIVLƏRDƏ (KAPITALDA) DƏYIŞIKLIKLƏR HAQQINDA HESABAT
31 dekabr 2009 il tarixə
FORMA № 3

VÖEN

1

3 0

0

1

2

4

4

0

1

Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək hüquqlarını Müdafiə Liqası
Sahə (fəaliyyət növü) İctimai Birlik
Mülkiyyətin növü Xüsusi
Ünvan AZ 1025 Tağızadə 3/16
Ölçü vahidi: manat
Göstəricilərin adı
1
Keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə
olan qalıq

Ehtiyat fondu (kapital ehtiyatları)

Qeydlər

Nizamnamə
kapitalı
(Nizamnamə
fondu)

Qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılan
ehtiyat fondu

Nizamnaməyə uyğun
olaraq yaradılan
ehtiyat fondu

2

3

4

5

Yaradılan
digər
ehtiyat
fondu
6

Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş
zərər)

Cəmi

7

8

Səhvlərin düzəldilməsi
Səhvlərin düzəldilməsindən sonra
keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə
olan qalıq
11

1
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri
haqqında hesabatda öz əksini tapmamış gəlir və xərclər
Keçmiş hesabat dövrü üzrə mənfəət
(zərər)
Nizamnamə kapitalına ilkin və
əlavə qoyuluşlar
Kapitalın maddələri arasında
köçürmələrdən (transferlər) əvvəl
keçmiş hesabat dövrünün sonunda
qalıq

2

3

4

5

6

7

8

Hesabat dövrü üzrə mənfəət (zərər)
Nizamnamə kapitalına ilkin və
əlavə qoyuluşlar
Kapitalın maddələri arasında
köçürmələr (transferlər)
Keçmiş hesabat dövrünün sonunda
qalıq
Keçmiş hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi
Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq
Səhvlərin düzəldilməsi
Səhvlərin düzəldilməsindən sonra
hesabat dövrünün əvvəlinə olan
qalıq
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri
haqqında hesabatda öz əksini tapmamış gəlir və xərclər
12

1

2

3

4

6

7
2231.00

Hesabat dövrü üzrə mənfəət (zərər)
Nizamnamə kapitalına ilkin və
əlavə qoyuluşlar
Kapitalın maddələri arasında
köçürmələrdən (transferlər) əvvəl
hesabat dövrünün sonunda qalıq
Kapitalın maddələri arasında
köçürmələr (transferlər)
Hesabat dövrünün sonunda qalıq
Hesabat dövrü üzrə kapitalda
dəyişikliklərin cəmi

2231.00

Rəhbər

Sahib Məmmədov

Baş mühasib

Həmid Xəlilov

“17” Mart_2010 il

5

8

13

«Qeyri-hökumət təşkilatının
illik maliyyə hesabatının
forması, məzmunu və
təqdim edilməsi Qaydası»na
4 nömrəli əlavə

PUL VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI HAQQINDA HESABAT
31 dekabr 2009 il tarixə
FORMA № 4

VÖEN

1 3

0

0

1

2

4

4

0

1

Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək hüquqlarını Müdafiə Liqası

Sahə (fəaliyyət növü) İctimai Birlik
Mülkiyyətin növü Xüsusi
Ünvan

AZ 1025

Tağızadə 3/16
Ölçü vahidi: manat

Göstəricilərin adı

Qeydlər

1
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Giriş, illik abunə və üzvlük haqqları nəticəsində
yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Təsərrüfat subyekti tərəfindən təmin edilən mal və
xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərindən
daxilolmalar;
Qrantlar və üçüncü tərəflərdən ianələr nəticəsində
yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər
gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. ödənişləri
kimi təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə bağlı pul vəsaitlərinin
ödənişləri;
Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul
vəsaitlərinin ödənişləri;
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri

2

Hesabat
ili
3

Əvvəlki il
4

99403.49

63791.27
27499.20
14

1
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan yerli mülkiyyət
vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan
təqdirdə) pul vəsaitlərinin ödənişləri;
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin
daxilolmaları və ödənişləri
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər
uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul
vəsaitlərinin ödənişləri.
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər
uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul
vəsaitləri;
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin əldə
edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları
(pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan
alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna
olmaqla);
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin
satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
(pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan
alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna
olmaqla);
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc
məbləğləri
Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin
qaytarılmasından
yaranan
pul
vəsaitlərindən
daxilolmalar
Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün
saxlanıldığı daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsion və
svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;
Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün
saxlanıldığı hallar daxil olmaqla, fyuçers, forvard,
opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərindən
daxilolmalar;

2

3

4

8113.02

(2231.00)

Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində
pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Alınmış faizlər
şəklində
pul
vəsaitlərindən
daxilolmalar
15

1
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Nizamnamə Kapitalına (Nizamnamə Fonduna) və
ehtiyat fondlarına ayırmalar formasında pul
vəsaitlərindən daxilolmalar;
Qısamüddətli
və
uzunmüddətli
istiqrazların
buraxılmasından
yaranan
pul
vəsaitlərindən
daxilolmalar;
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına
görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə yaranan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması)
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin
hərəkəti
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan qalıq
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
artması (azalması)
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalıq

2

Rəhbər

S.Məmmədov

Baş mühasib

Həmid Xəlilov

“17”marrt 2010 il

3
(2231.00)

5882.02

5882.02

5882.02

4

