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

 
 

 Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  

31 dekabr  2014____ il tarixə 

Forma №1 

 

VÖEN 

 
Təşkilatın adı _____HumanitarTədqiqatlarCəmiyyəti 

 
Sahə (fəaliyyət növü)__Digər qruplara daxil edilməyən sair ictimai təşkilatların fəaliyyəti _ 
 
Ünvan____Zərifə Əliyeva küçəsi 19, döngə 1, mənzil 5 __________________ 
 
Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi _______________________ 
 
Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi______14 aprel 2000-ci i_____________ 

 
(manatla) 

Sıra 
№-si Maddələrin adı  

İzahlı 
qeyd-
lər№ 

Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə 

1 2 3 4 5 
1. Uzunmüddətli aktivlər  2222.06 2962.75 

1.1. qeyri-maddi aktivlər      1.2. əsas fondlar   2222.06 2962.75 
1.3. uzunmüddətli debitor borcları     
1.4. sair uzunmüddətli aktivlər      1.4.1 verilmiş uzunmüddətli avanslar    1.4.2. digər uzunmüddətli aktivlər    2 Qısamüddətli aktivlər  3.15 471.3 
2.1. ehtiyatlar     2.2. qısamüddətli debitor borcları     2.2.1. qrantlar üzrə qısamüddətli debitor 

borclar    
2.2.2. digər qısamüddətli debitor borclar    2.3. pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentlərı   3.15 471.30 

2.4. sair qısamüddətli aktivlər      2.4.1. verilmiş qısamüddətli avanslar    
2.4.2. təhtəlhesab məbləğlər    
2.4.3. digər qısamüddətli aktivlər    

3. Cəmi aktivlər  22225.21 3434.05 

          



1 2 3 4 5 
4. Xalis aktivlər (kapital)  2222.06 2962.75 

4.1. nizamnamə kapitalı     4.2 ehtiyat fondu      4.3. bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)   2222.06 2962.75 

5. Uzunmüddətli öhdəliklər         
5.1. uzunmüddətli öhdəliklər    5.1.1. uzunmüddətli bank kreditləri    5.1.2. digər uzunmüddətli öhdəliklər    5.2. uzunmüddətli kreditor borcları     5.3. sair uzunmüddətli öhdəliklər     6. Qısamüddətli öhdəliklər   3.15 471.30 
6.1. qısamüddətli öhdəliklər    6.1.1. qısamüddətli bank kreditləri    6.1.2. digər qısamüddətli öhdəliklər    6.2. vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 

öhdəliklər    
6.3. qısamüddətli kreditor borcları     6.4. sair qısamüddətli öhdəliklər     6.4.1. qrantlar üzrə qısamüddətli öhdəliklər  3.15 471.30 

6.4.2. digər qısamüddətli öhdəliklər    
7. Cəmi öhdəliklər  3.15 471.30 
8. Cəmi xalis aktivlər (kapital) və 

öhdəliklər  2225.21 3434.05 

 
Rəhbər 
 
Baş mühasib                                                       “___”__________20____ il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 
 

31 dekabr  2014____ il tarixə 
 

Forma №2 
 

VÖEN 

 
Təşkilatın adı _____HumanitarTədqiqatlarCəmiyyəti 

 
Sahə (fəaliyyət növü)__Digər qruplara daxil edilməyən sair ictimai təşkilatların fəaliyyəti _ 
 
Ünvan____Zərifə Əliyeva küçəsi 19, döngə 1, mənzil 5 __________________ 
 
Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi _______________________ 
 
Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi______14 aprel 2000-ci i _____________ 

 
 
 

(manatla) 
Sıra 
№-si Maddələrin adı  

İzahlı 
qeydlər  

№ 

Hesabat dövrü 
üzrə Əvvəlki dövr üzrə 

1 2 3 4 5 
1. Cəmi gəlirlər  28342.77 73349.73 

1.1. kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər    1.1.1. uzunmüddətli aktivlərin satışından 
gəlirlər    

1.1.2 digər kommersiya fəaliyyətindən 
gəlirlər    

1.2. ianələr    1.3. qrantlar    28342.77 73349.73 
1.4. dövlət büdcəsindən verilmiş maliyyə 

yardımları     
1.5. giriş və üzvlük haqları    
1.6. xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və 
nümayəndəliklərini yaratmış şəxslər 
tərəfindən verilmiş vəsaitlər üzrə 
gəlirlər 

   

1.7. digər qeyri-kommersiya fəaliyyətindən 
gəlirlər 

 
 
   

          



1 2 3 4 5 
2. Cəmi xərclər  28810.92 74337.73 

2.1. pul formasında verilmiş yardımlar     
2.1.1. xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri 
tərəfindən verilmiş qrantlar    

2.1.2. digər pul formasında verilmiş yardımlar    
2.2. natural formada verilmiş yardımlar     
2.3. amortizasiya xərcləri  740.69 988.00 
2.4. əmək haqqı xərcləri            3994.00 9700.00 
2.5. istifadə olunmuş ehtiyatlar      
2.6. qrant layihələrinin icrası məqsədi ilə 

digər subpotratçıların xidmətlərinin 
ödənişi üzrə xərclər 

    

2.7. uzunmüddətli aktivlərin 
xaricolmasından xərclər    

2.8. kreditlərə görə faizlərin ödənişi üzrə 
xərclər    

2.9. sair xərclər   24076.23 63649.73 
3. Ümumi mənfəət (zərər)    (988.00) 

3.1. mənfəət vergisi və ya sadələşdirilmiş 
vergi     

3.2. hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət   (468.15) (988.00) 
 
 
Rəhbər 
 
Baş mühasib                                                               “___”__________20____ il 
 


