
                                                                                                             
 

FORMA №1
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Ünvan

Bölmə 
Maddə
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Mülkiyyətin növü

Əvvəlki dövr
üzrə

Hesabat 
dövrü üzrə

Qeydlər

3

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ  HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 2009-cu il tarixə

VÖEN

Müəssisə, təşkilat

Sahə (fəaliyyət növü)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
Cəmi qisamüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları

Bölmə/Maddələrin adı

AKTİVLƏR
2

Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıq
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Uzunmüddətli debitor borcları

2 3

İctimai 

Xüsusi

Bakı şəhəri, Cavadxan 17A, mənzil 9

Ölçü vahidi: manat

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

"Sönməz Məşəl" Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi



3
30
31 2089
32

2089
4

40
41
42
43

5
50
51
52
53
54

2089

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
 Qısamüddətli öhdəliklər

CƏMİ XALİS AKTİVLƏR/KAPİTAL
Uzunmüddətli öhdəliklər

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

XALİS AKTİVLƏR (KAPİTAL) VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR

 Nizamnamə kapital
 Ehtiyat fondu
 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Sair qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Rəhbər 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ XALİS AKTİVLƏR (KAPİTAL) VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR

Xalis Aktivlər və Kapital

Vergi və sair məcburi odənişlər üzrə öhdəliklər
Qısamuddətli kreditor borcları

Baş mühasib " 15 "  Mart  2010-cu il



                                                                                                             
 

1 4 0 0 5 9 7 6 2 1

Ünvan

Maddə

1
60
61

62

63
72
90
80

Baş mühasib " 15 "  Mart  2010-cu il

Rəhbər 

Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər)

Uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından qazanc 
və itkilər

Maliyyə xərcləri

2

Birja əməliyyatlarından gəlir
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı 
dəyişikliklər 
Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və 
kapitallaşdırılmış işlər
Pul formasında verilmiş yardımlar

Mənfəət vergisi

Xammal və istifadə olunmuş materiallar
Əmək haqqı xərcləri
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri
Sair əməliyyat xərcləri

Maddələrin adı

Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir

Natural formada verilmiş yardımlar

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə gəlirləri

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 2009-cu il tarixə

Müəssisə, təşkilat

Sahə (fəaliyyət növü)

FORMA №2
VÖEN

Ölçü vahidi: manat

Mülkiyyətin növü Xüsusi

Əvvəlki 
dövr

Hesabat 
dövrüQeydlər

Bakı şəhəri, Cavadxan 17A, mənzil 9

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

3

2 nömrəli əlavə

"Sönməz Məşəl" Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi

İctimai 

4
8100,00

5172,80

2927,20

5



                                                                                                             
 

FORMA №3
1 4 0 0 5 9 7 6 2 1

Ünvan

Yaradılan 
digər

ehtiyat 
fondu

6 7 85

Qeyri-hökumət təşkilatının
illik maliyyə hesabatının

Müəssisə, təşkilat

Sahə (fəaliyyət növü)

Mülkiyyətin növü

"Sönməz Məşəl" Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi

Nizamnaməyə uyğun 
olaraq yaradılan 

ehtiyat fondu

Ehtiyat fondu (kapital ehtiyatları)

2

Səhvlərin düzəldilməsindən 
sonrakeçmiş hesabat dövrünün 
əvvəlinə olan qalıq

Nizamnamə 
kapitalı

(Nizamnamə
 fondu)

Göstəricilərin adı Qeydlər

Bakı şəhəri, Cavadxan 17A, mənzil 9

Xüsusi

İctimai 

1

forması, məzmunu və
təqdim edilməsi Qaydası»na                                                                                                           

3 nömrəli əlavə

XALİS AKTİVLƏRDƏ (KAPİTALDA) DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 2009-cu il tarixə

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət 

(ödənilməmiş 
zərər)

Cəmi

Ölçü vahidi: manat

Qanunvericiliyə uy-
ğun olaraq yaradılan 

ehtiyat fondu

VÖEN

3 4
Keçmiş hesabat dövrünün 
əvvəlinə olan qalıq
Səhvlərin düzəldilməsi



6 7 8

2785

696

Nizamnamə kapitalına ilkin və 
əlavə qoyuluşlar

Səhvlərin düzəldilməsindən sonra 
hesabat dövrünün əvvəlinə olan 
qalıq
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 
haqqında hesabatda öz əksini tap- 
mamış gəlir və xərclər

Keçmiş hesabat dövrünün 
sonunda qalıq
Keçmiş hesabat dövrü üzrə 
kapitalda dəyişikliklərin cəmi
Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq
Səhvlərin düzəldilməsi

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

Keçmiş hesabat dövrü üzrə 
mənfəət (zərər)

4
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələr 
ihaqqında hesabatda öz əksini 
tapmamış gəlir və xərclər

1 2 3 5



6 7 8

2089

Kapitalın maddələri arasında 
köçürmələr (transferlər)
Hesabat dövrünün sonunda qalıq
Hesabat dövrü üzrə kapitalda 
dəyişikliklərin cəmi

Kapitalın maddələri arasında 
köçürmələrdən (transferlər) əvvəl 
hesabat dövrünün sonunda qalıq

Nizamnamə kapitalına ilkin və 
əlavə qoyuluşlar

Hesabat dövrü üzrə mənfəət 
(zərər)

5

Rəhbər 

Baş mühasib " 15 "  Mart  2010-cu il

1 2 3 4
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Ünvan Bakı şəhəri, Cavadxan 17A, mənzil 9

FORMA №4

2927,20

8100,00

Mülkiyyətin növü

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

5172,80

4

4 nömrəli əlavə

"Sönməz Məşəl" Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi

İctimai 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 2009-cu il tarixə

Müəssisə, təşkilat

Sahə (fəaliyyət növü)

VÖEN

Xüsusi

Əvvəlki 
dövr

Hesabat 
dövrüQeydlər

Ölçü vahidi: manat

Göstəricilərin adı

1
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti

2

Müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. Ödənişləri kimi 
təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri;

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan yerli  mülkiyyət vergisi 
və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan təqdirdə) pul 
vəsaitlərinin ödənişləri;

Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən 
yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;

Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin 
ödənişləri;
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri

Giriş, illik abunə və üzvlük haqqları nəticəsində yaranan pul 
vəsaitlərindən daxilolmalar;

3

Qrantlar  və  üçüncü  tərəflərdən  ianələr nəticəsində yaranan 
pul vəsaitlərindən daxilolmalar;

Təsərrüfat  subyekti  tərəfindən  təmin  edilən  mal  və 
xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərindən 
daxilolmalar;



3 4

Qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından 
yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə 
pul vəsaitlərinin xaricolmaları;

Müqavilələrin  dilinq  və  ya  ticarət  məqsədləri  üçün 
saxlanıldığı hallar daxil  olmaqla,  fyuçers,  forvard, opsion 
və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərindən daxilolmalar;

Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul 
vəsaitlərindən daxilolmalar;

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərindən daxilolmalar

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin 
hərəkəti

Maliyyələşdirmə  fəaliyyəti  üzrə  pul  vəsaitlərinin 
hərəkəti

Nizamnamə Kapitalına (Nizamnamə Fonduna) və ehtiyat 
fondlarına ayırmalar formasında pul vəsaitlərindən 

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;

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 

Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları və ödənişləri

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin 
hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti

1 2



1 2 3 4

Rəhbər 

Baş mühasib " 15 "  Mart  2010-cu il

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

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



“SÖNMƏZ MƏŞƏL” MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR İCTİMAİ BİRLİYİ 

VÖEN: 1400597621 

 Bu hesabat Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli İ-05 nömrəli əmri 
ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu standartı” əsasında 
hazırlanmışdır. Həmin standartın 25-ci bölməsinin 4-cü bəndinin tələbinə əsasən Standarta uyğun 
hazırlanmış ilk maliyyə hesabatı olduğu üçün əvvəlki dövrlərlə bağlı müqaisəli məlumatlar tərtib 
edilməməlidir.  

2009-cu il üçün illik maliyyə hesabatına izahat 

Standartın 25-ci bölməsinin 2-ci bəndinə əsasən 2009-cu ilin əvvəlinə mühasibat balansı hazırlanmışdır.  
“Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaq ələr İctimai Birliyinin (“Sönməz Məşəl” MƏİB) 2009-cu ilin əvvəlinə 
QHT üçün MMUS-nın 12-ci bölməsində nəzərdə tutulan aktivlər üzrə qalıqları olmuşdur. Bu aktivlər ofis 
texnikasından (Notebook, printer, kseroks) ibarətdir. Həmin aktivlər ilkin dəyər anlayışının tələbinə 
uyğun qiymətləndirilmiş, amortizasiya hesablanmış və balans dəyəri müəyyən edilərək 2009-cu ilin 
əvvəlinə balans hazırlanmışdır. 

 Mühasibat uçotunun təşkilində hesablama metodu tətbiq edilmişdir.  

Standartın 18-ci bölməsi “Qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər” 

“Sönməz Məşəl” MƏİB-in QHT üçün MMUS-ın 18-ci bölməsinin 2-ci bəndinin b yarım bəndinə uyğun  
qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəliri – qrant – olmuşdur. Bu qrant " Azərbaycan dilinin xəzinəsi: 
Azərbaycan dilinin inkişafı və kodlaşdırılması məqsədilə məlumat bazasının genişləndirilməsi" layihəsi 
üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurasından alınmışdır. Qrantın məbləği 8100,00 (səkkiz min bir yüz) manat təşkil etmişdir.  

Standartın 20-ci bölməsi “İşçilərin mükafatlandırılması” 

“Sönməz Məşəl” MƏİ B-də 20-ci bölmənin 3-cü bəndinin a yarım bəndində göstərilən 
mükafatlandırmalar həyata keçirilmişdir.  

Hesabat tarixinə “Sönməz Məşəl” MƏİB -də işçilərin mükafatlandırlması üzrə bütün öhdəliklər yerinə 
yetirilmişdir. 

Standartın 6-cı bölməsi “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat  6-cı bolmənin 8-ci bəndinə əsasən əməliyyat fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin ümumi daxil olmalarının və  pul vəsaitlərinin ümumi xaricolmalarının əsas 
qruplarını ayrıca olaraq təqdim edilir. 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

Hesabat gününə-31 dekabr 2009-cu il tarixinə “Sönməz Məşəl” MƏİB -in əsas vəsaitlər üzrə qalıq balans 
dəyəri üzrə əks etdirilmişdir. Əvvəlki dövrlərdə qrant hesabına əldə olunmuş ofis texnikasının balans 
dəyərinin mənbəyi kimi yaradılan digər ehtiyat fondu xalis aktivlərdə göstərilmişdir  

Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat 

Xalis aktivlərdə  əvvəlki dövrlərdə qrant hesabına əldə olunmuş ofis texnikasının balans dəyərinin 
mənbəyi kimi yaradılan digər ehtiyat fondu göstərilmişdir. Hesablanmış amortizasiya (25 faiz) həmin 
ehtiyat fondunun azalmasına aid edilmişdir. 
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