
3 nömrəli əlavə

XALIS AKTIVLƏRDƏ (KAPITALDA) DƏYIŞIKLIKLƏR HAQQINDA HESABAT

31 dekabr  2011-ci il tarixə
FORMA № 3

VÖEN

Müəssisə, təşkilat___İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyi

Sahə (fəaliyyət növü)___İctimai_________________________________

Mülkiyyətin növü ___Xüsusi___________________________________

Ünvan___Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 5A, mənzil 82

Qanunvericili
yə uyğun 

olaraq 
yaradılan 

ehtiyat fondu

Nizamnaməyə 
uyğun olaraq 

yaradılan 
ehtiyat fondu

Yaradılan 
digər ehtiyat 

fondu
1 2 3 4 5 6 7 8

Keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə 
olan qalıq 24 715,7      (6 207,0)           18 508,75   
Səhvlərin düzəldilməsi -            
Səhvlərin düzəldilməsindən sonra  
keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə 
olan qalıq -                   -               -                    24 715,7      (6 206,96)         18 508,75   

Cəmi

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

1700154971

Göstəricilərin adı Qeydlər

Nizamnamə 
kapitalı 

(Nizamnamə 
fondu)

Ehtiyat fondu (kapital ehtiyatları)

Bölüşdürülmə-
miş mənfəət 

(ödənilməmiş 
zərər)



1 2 3 4 5 6 7 8
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 
haqqında hesabatda öz əksini 
tapmamış gəlir və xərclər 11 107,0       11 107,00   
Keçmiş hesabat dövrü üzrə mənfəət 
(zərər) (13 845,44)        (13 845,44)  
Nizamnamə kapitalına ilkin və əlavə 
qoyuluşlar -              
Kapitalın maddələri arasında 
köçürmələrdən (transferlər) əvvəl 
keçmiş hesabat dövrünün sonunda 
qalıq -             
Kapitalın maddələri arasında 
köçürmələr (transferlər) -              
Keçmiş hesabat dövrünün sonunda 
qalıq                      -                     -                          -        35 822,71         (20 052,40) 15 770,31   
Keçmiş hesabat dövrü üzrə kapitalda 
dəyişikliklərin cəmi                       -                     -                          -          11 107,0         (13 845,44) (2 738,44)    
Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq -                   -               -                    35 822,7      (20 052,40)       15 770,31   
Səhvlərin düzəldilməsi (35 822,7)     35 822,7           -            

Səhvlərin düzəldilməsindən sonra  
hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq -                   -               -                    -              15 770,31         15 770,31   
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 
haqqında hesabatda öz əksini 
tapmamış gəlir və xərclər -              

Hesabat dövrü üzrə mənfəət (zərər)        (13 565,87)        (13 565,87)  

Nizamnamə kapitalına ilkin və əlavə 
qoyuluşlar -              

1 2 3 4 5 6 7 8
Kapitalın maddələri arasında 
köçürmələrdən (transferlər) əvvəl 
hesabat dövrünün sonunda qalıq -                   -               -                    -              2 204,44           2 204,44    
Kapitalın maddələri arasında 
köçürmələr (transferlər) -              
Hesabat dövrünün sonunda qalıq                      -                    -                         -                   -              2 204,44 2 204,44    
Hesabat dövrü üzrə kapitalda 
dəyişikliklərin cəmi                       -                     -                          -         (35 822,7)           22 256,84 (13 565,87)  

Rəhbər                  

Baş mühasib                                                         “___”__________20____ il


