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MALİYYƏ HESABATI – 2012 

 

 Müxtəsər təfsilat 

 

31 mart 2005-ci il tarixində Lənkəran şəhərində müəyyən olunmuş 

məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşən yerli ziyalı gənclərin təşəbbüsü ilə 
yaradılmış qeyri-siyasi, könüllü, özünüidarəedən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi 

kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan “Maarifpərvərlik” Azərbaycan 

Gənclərinin İctimai Yardım Assosiasiyası (MAGİYA) ictimai birliyi 31 may 

2005-ci il tarixində Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı 
İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Birliyin fəaliyyət dairəsi 

Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə edir. 

Məqsədi və fəaliyyət predmeti gənclər və gənclər vasitəsi ilə ictimaiyyət 
arasında sosial, iqtisadi, hüquqi, ekoloji və sair istiqamətlərdə maarifləndirmə və 

məlumatlandırma işinin aparılmasından ibarət olan MAGİYA ictimai birliyinin 

vəzifələri yeniyetmə və gənclər, o cümlədən geniş ictimaiyyət arasında müvafiq 

maarifpərvər tədbirlər sistemini (müxtəlif təlimlər və seminarlar, debatlar və 
klublar, dəyirmi masalar və görüşlər, dərnəklər və kurslar, konfranslar və sərgilər, 

xeyriyyə marafonları və digər mədəni-kütləvi tədbirlər) həyata keçirməklə 

cəmiyyətdə elmi-kütləvi biliklərin artmasına köməklik etməkdir. 
 

Bank rekvizitləri 

 

MAGİYA ictimai birliyinin bank rekvizitləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 
 

MAGİYA ictimai birliyinin bank rekvizitləri 

 

№ Kassa QSC “Bank Standard” KB  

“Lənkəran” filialı 

1 Bank hesabı milli valyuta ilə (AZN) AZ53MOSZ40090944060174700001 

2 Bank hesabı xarici valyuta ilə (EUR) AZ75MOSZ40190978060174700001 

3 Bank hesabı xarici valyuta ilə (USD) AZ38MOSZ40190840060174700001 

 



Donorlar, qrantlar və layihələr  

 

Cari il ərzində MAGİYA ictimai birliyinin donorları, əldə etdiyi qrantlar və 

həyata keçirtdiyi layihələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 
 

MAGİYA ictimai birliyinin donorları, qrantları və həyata keçirtdiyi layihələr 

 

№ Donorun adı Qrantın 

məbləği 

(AZN)  

Layihənin adı 

1 ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu 

və Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 

(NDI və USAID) 

39284,65 “Regionda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” 

2 Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi yanında 

Gənclər Fondu (ARGİNGF) 

4125,00 “Regionlardan olan gənclər üçün 

liderlik məktəbi”  

3 Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi 

(ARGİN) 

3500,00 “Cənub bölgəsində narkomaniya və 

HİV/AIDS-ə qarşı mübarizə” 

4 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 

(ARPQHTDDŞ) 

3000,00 “İctimaiyyətin hüquqi 

maariflənməsində yerli televiziyanın 

rolunun artırılması” 

5 Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 

(BMqT) 

777,15 “Azərbaycanda potensialların 

artırılması və texniki dəstək vasitəsi 

ilə insan alverinə qarşı mübarizənin 

səmərəliyi üçün əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi – III faza” 

 

MAGİYA ictimai birliyi cari il ərzində Lənkəran rayonunda ümumilikdə 5 

layihəni icra etmişdir. Layihələrin (qrantların) ümumi dəyəri 50686,80 (əlli min 

altı yüz səksən altı manat səksən qəpik) manat məbləğində olmuşdur.  

Cari il ərzində MAGİYA ictimai birliyinin donorları və əldə etdiyi qrantlar 
aşağıdakı diaqramda verilmişdir: 



 

 39 284,65 manat 

 4 125,00 manat 
 3 500,00 manat 

 3 000,00 manat 
 777,15 manat 

50686,80 manat

-  man.

10 000,00 man.

20 000,00 man.

30 000,00 man.

40 000,00 man.

50 000,00 man.

60 000,00 man.

NDI və USAID ARGİNGF ARGİN ARPQHTDDŞ BMqT Cəmi

 
  

Daxilolmalar (mədaxil) və xərclər (məxaric) 

 

Cari il ərzində MAGİYA ictimai birliyinə ümumi daxilolmalar və 
xərcləmələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

 

MAGİYA ictimai birliyinə ümumi daxilolmalar və xərcləmələr 
 

№ Xərclərin təyinatı Məbləğ 

(AZN) 

1 Bankın konvertasiya və xidmət haqqları 616,80 

2 Nəşriyyat xərcləri (banner, buklet və sertifikatların hazırlanması) 524,00 

3 Qəzetdə məqalələrin nəşr olunması 288,58 

4 Rabitə xidmətləri (telefon və məktub) 349,70 

5 Dəftərxana və təsərrüfat resursları 979,50 

6 Texniki təchizat (avadanlıqlar) 3286,00 

7 Təşkilatın internet səhifəsinin təsisi 942,96 

8 Ofisin elektrik enerji məsrəfi 150,00 

9 Ezamiyyə xərcləri (mehmanxana və nəqliyyat) 720,00 

10 Kiçik layihələrin maliyyələşdirilməsi (mikro sub-qrantlar) 630,00 



11 Tədbirlərin təşkili (zalın icarəsi, çay, nahar, şam, gecələmə və TV verlişlər) 26950,14 

12 Ekspert və təlimçilərin xidmət haqqları 2470,62 

13 Layihə heyətinin əmək haqqları 9423,43 

14 Əmək haqqlarından vergi, DSMF-na ayırmalar və icbari əmək sığortası 3392,66 

Ümumi məxaric (xərcləmələr) 50724,39 

Ümumi mədaxil (daxilolmalar) 50686,80 

2011-ci ildən qalan qalıq 29,59 

2012-ci ildən qalan qalıq (37,59) 

2013-cü il üçün qalan qalıq (8,00) 

 

Cari il ərzində MAGİYA ictimai birliyinin ümumi xərcləri aşağıdakı 

diaqramda verilmişdir: 
 

 942,96 manat 

 150,00 manat 

 26 950,14 manat 

 9 423,43 manat 

 3 286,00 manat 

 720,00 manat 

 630,00 manat 

 2 470,62 manat 

 3 392,66 manat

 524,00 manat  349,70 manat 
 979,50 manat  288,58 manat 

 616,80 manat 

Bankın konvertasiya və xidmət haqqları

Nəşriyyat xərcləri (banner, buklet və

sertifikatların hazırlanması)
Qəzetdə məqalələrin nəşr olunması

Rabitə xidmətləri (telefon və məktub)

Dəftərxana və təsərrüfat resursları

Texniki təchizat (avadanlıqlar)

Təşkilatın internet səhifəsinin təsisi

Ofisin elektrik enerji məsrəfi

Ezamiyyə xərcləri (mehmanxana və nəqliyyat)

Kiçik layihələrin maliyyələşdirilməsi (mikro sub-

qrantlar)
Tədbirlərin təşkili (zalın icarəsi, çay, nahar, şam,

gecələmə və TV verlişlər)
Ekspert və təlimçilərin xidmət haqqları

Layihə heyətinin əmək haqqları

Əmək haqqlarından vergi, DSMF-na ayırmalar

və icbari əmək sığortası  


