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GИRИШ
Базара кечид эянж мцтяхяссислярин щазырланмасы сащясиндя гаршыйа йени вязифяляр гойур. Игтисади тящлилин йени консепсийасына мцхтялиф мцяссисялярин фяалиййятинин малиййя тящлилинин нязяри ясаслары анлайышы мящдуд олараг дахилдир.
Игтисадиййатын йенидян формалашмасы, йяни мцяссисянин
йени игтисади идаряетмя механизминя кечмяси, мцяsсисянин
малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн чевик йанашма
методларынын щазырланмасыны тяляб едир. Гойулмуш мягсяддян асылы олараг тящлил ретроспектив, перспектив ола биляр, щямчинин мцяссисянин мювжуд малиййя вязиййяти вя онун фяалиййятинин нятижялярини гиймятляндиря биляр. Тящлилдян мцяссися тяряфиндян щяйата кечирилян тясяррцфат фяалиййятинин дахили ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы, инвестисийа сийасятинин истигамятляринин сечилмяси кредитюдямяк габилиййятинин гиймятляндирилмяси, еляжя дя бцтювлцкдя мцяссисянин малиййя фяалиййятинин вя онун айры-айры сащяляринин прогнозлашдырылмасы мягсядиля тятбиг олуна биляр. Бу, малиййя тящлилинин тяшкилатын щазыркы вя эяляжяк инкишафынын игтисади истигамятлярини мцяййян
етмяк имканы верян методолоjи вя методик ясасларынын истифадяси ящямиййятини якс етдирир. Дярс вясаитинин ясас вязифяляр
ашаьыдакылардыр:
· мцяссисянин идаря олунмасы системиндя малиййя тящлилинин йери вя ролунун гиймятляндирилмяси, бу сащядя йени нязяри
консепсийаларын мцяййян едилмяси вя баша дцшцлмяси;
· малиййя тящлилиня методолоэийа вя методики йанашмаларын юйрянилмяси, щесаблашма, аналитик вя тядгигат ишляри цзря
йениликлярин ялдя олунмасы;
· обйектив игтисади ганунларын вя субйектив характерли
амиллярин тясири нязяря алынмагла алтернатив гярар вариантларынын сечилмяси;
· мцасир план, мцщасибат вя статистик щесабатлара ориентир
етмяк габилиййяти.
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Бу, тялябялярдя аналитик тяфяккцрцн, оптимал идарячилик гярарларын ишлянмяси вя ясасландырылмасында аналитик цсуллардан
истифадя етмя вярдишляринин формалашмасына имкан веряжякдир.
Дярс вясаити беш бюлмядян ибарят olub бир-бири иля мясялянин нязяри гойулушу иля, мцщасибат щесабаты ясасында мцяссисянин малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясинин мянтиги
шярщи иля баьлыдыр.
Биринжи бюлмядя игтисадиййатын мцасир инкишафында малиййя тящлилинин ролу вя йери, онун игтисади тящлилля гаршылыглы ялагяси; тящлилин мягсяди вя вязифяляри; игтисади вя малиййя тящлилинин формалашмасынын цмуми схеми; айры-айры блок-бюлмялярин
гыса характеристикасы; мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлилинин ардыжыллыьы вя ясас мязмунуну якс етдирян блок-схемин
Русийанын малиййя системин гурулушу вя малиййя мцнасибятляринин обйектляри; юлкянин федерал бцджясинин формалашдырылмасында истещсал мцяссисяsiнин ролу вя онун бюлцшдцрцлмясинин ясас истигамятлярин малиййя тящлилинин апарылмасы цчцн игтисади информасийалар; норматив-тялимат, план-прогноз, щесабат, сорьу-аналитик информасийалар; малиййя тящлилинин методлары шярщ олунмушдур.
Икинжи бюлмядя мцяссисянин малиййя нятижяляринин тящлили
методикасы, мянфяятин формалашдырылмасына ясасланан тясяррцфат механизми модели; мцяссисянин верэи юдямяляри, верэиляр вя онларын функсийалары, верэи системи анлайышы, мцяссисядян
тутулан vergi və yığımların siyahısı; balans mənfəətinin şaquliüfiqi təhlili; məhsul satışından əldə olunan mənfəətinamilli təhlili; xalis mənfəətin formalaşması bölüşdürülməsi; yığım və sosial
sferilir fonduna yönəldilən vəsait; rentabellik göstəricilərin hesablanması və təhlili məsələləri nəzərdən keçirilir.
Üçüncü bölmədə müəssisənin kapital və onun strukturu və
müəssisə əmlakının dəyər strukturunun təhlili metodik verilir ki,
bunlar da, öz növbəsində, aşağıdakıların həyata keçirilməsinə
imkan verir:
• müəssisənin əmlakının toplanılmasında ayrı-ayrı struktur
elementlərinin rolunu qiymətləndirmək;
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• maliyyə vəsaitlərinin qeyri-dövriyyə və ya dövriyyə aktivlərinə yönəldilməsi istiqamətini müəyyən etmək və həmin vəsait qoyuluşunun məqsəduyğunluğunu qiymətləndirmək;
• debitor borcların təhlilini aparmaq və onların azalması
üçün tədbirlər işləyib hazırlamaq;
• əmlakin formalaşdırılması mənbələrinin dinamikasının və
quruluşunun təhlilinə həsr edilməsidir.
Dördüncü bölmə və aşağıdakı məsələlərin müzakirəsi nəzərdən keçirilmişdir: təhlil informasiya bazası; məsələsinin balansı və maliyyə nəticələri haqqında hesabat; müəssisənin aktivləri və onların yaranma mənbələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə;
müəssisələrin xəndər maliyyələşmə mənbələrindən asılılığının
təhlili, xüsusi və cəlb edilmiş kapitalın strukturunun, onun təsərrüfat dövriyyəsində istifadəsinin kredit borclarının təhlili,
kreditor və debitor borclarının müqayisəli təhlili.
Beşinci bölmədə müəssisənin ödəmə və kredit ödəmə qabiliyyəti maliyyə sabitliyi anlayışı və onların təhlili metodikası
verilmişdir. Təhlil mühasibat balansının məlumatlarına əsasən,
onun likvidik və hesablaşma əmsallarına görə aparılır. Müəssisənin maliyyə göstəricilərinin seçilməsilə analitik cədvəllərin
tərtib edilməsini və müəssisənin maliyyə mexanizminin, onun
operitiv, investisiv fəaliyyəti üçün maliyyə resurslarının yaradılması və istifadəsi prosesini də özündə birləşdirən vəziyyətinin
ümumi qiymətləndirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət verilir.
Dərsliyin hər bir bölməsi, məlumatların məqsədəuyğunluğu
və mövcudluğundan asılı olaraq təfsilatı ilə verilmiş müstəqil
bölmələrdən ibarətdir. Bu zaman hər bir bölmədə öyrənilən
problemin nəzəri aspekti və təhlilinə dair misallar verilmişdir.
Hər bir bölmənin sonunda özünü yoxlama üçün suallar, testlər
və sərbəst iş üçün tapşırıqlar, qlossari verilmişdir.
Dərs vəsaiti ali peşə təhlili üçün dövlət təhsil standartlarında
nəzərdə tutulmuş «İqtisadi və maliyyə təhlili» fənni üzrə müəllifin oxuduğu mühazirələr əsasında tərtib edilmişdir və müəssisələrdə maliyyə təhlilinin əsaslarını əks etdirmək məqsədi daşıyır.
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I FƏSIL. MALИYYƏ TƏHLИLИNИN
NƏZƏRИ ƏSASLARI

1.1. İqtisadiyyatın hazırkı inkişafında
maliyyə təhlilinin rolu və yeri,
onun iqtisadi təhlillə qarşılıqlı əlaqəsi
Geniş mənada təhlil dedikdə tamın tərkib hissələrinə ayrılması, onların bütün əlaqə və asılılıqların müxtəlifliyinin öyrənilməsinə əsaslanan predmet, ətraf mühitin dərk edilməsi üsulu
başa düşülür.
İqtisadi təhlil iqtisadi hadisələrin abstrakt-məntiqi araşdırılması metoduna aiddir. Nəzəri iqtisadi təhlil makrosəviyyədə
(dövlət iqtisadiyyatı) və mikrosəviyyədə (konkret müəssisə) iqtisadi hadisə və prosesləri öyrənir ki, bu fəsildə məhz həmin məsələlərə həsr edilmişdir.
Bu sahədə aktiv fəaliyyət göstərən və onun inkişafına böyük
töhfələrini verən iqtisadçı-alimlərdən A.D.Şeremet, S.B.Barnqolts,
V.F.Paliy, Q.M.Tatsiya, V.İ.Starjev, R.S.Sayfulin, Q.V.Savitskaya,
V.V.Kovalev və b.-nın adlarını çəkmək olar. İqtisadi təhlil inkişafı boyu, hər şeydən öncə, elmin nəzəri məsələlərinin işlənib
hazırlanmasında kifayət qədər böyük tarixə malikdir. Hazırki
dövrdə toplanan nəzəri biliklərin praktiki istifadəsi sahəsində təkrar qiymətləndirmə və inkişaf prosesi müşahidə olunur.
Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Rusiya iqtisadiyyatının yenidən qurulmasını müəssisələrində aparılan analitik işlər
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirildi.
İstehsal vasitələrin üzərində ictimai, mahiyyətcə isə dövlət
mülkiyyətinin vacibliyini, planlaşdırmanın direktiv xarakterini,
inkişaf strategiyasının seçilməsində müəssisənin olmamasını,
mərkəzləşdirilmiş qiymət əmələgəlmə sistemini və sənayenin
əsasən ekstensiv inkişafını xarakterizə edən mərkəzləşdirilmiş
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planlaşdırma və bölgü sistemi şəraitində təhlilə analitik işlər təsdiq olunmuş hesabat formaları üzrə müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin bütün istiqaməti üzrə illik hesabatların tərtib
olunması ilə yekunlaşırdı. Təhsilin əsas məqsədi plandan kənarlaşmaların müəyyən edilməsi və istehsal daxili ehtiyatların istifadəsi üzrə tövsiyyələrin işlənib hazırlanmasıdır.
İslahatlar iqtisadiyyatın müasir inkişafının əsas ilkin şərtlərini müəyyən etmişdir:
• Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi.
• İdarəetmənin desentralizasiyası.
• İdarəetmənin iqtisadi prinsipləri, daha doğrusu, sahibkarlıq fəaliyyətinin başlıca olaraq bazarın tələbatına, maksimum
mənfəət əldə edilməsinə və şəxsi təşəbbüsə oriyentasiyası.
• Müəssisənin planlaşdırma, resurs təminatı, məhsulların satışı qiymətin qoyulmasında, rəqabət mübarizəsi strategiyasının
seçilməsində, texniki və metodik təhlilin yaranmalarının seçilməsində müstəqil hərəkət etməsi.
Şəxsi biznesin, sahibkarlığın inkişafı, istehsalçının müstəqilliyi üçün imkanların qanuni şəkildə təmin edilməsi bugünki gündə gözlənilən nəticəni vermədi.
Hüquqi əsaslara malik əlverişli mənfi təsirə malik faktorlar
sırasında aşağıdakıları göstərmək olar:
• Mülkiyyət icarə münasibətlərində dəyişiklik.
• İnflyasiya (xammal, material, yanacaq, enerjidaşıyıcıları,
nəqliyyat xidməti, həmçinin müəssisənin məhsul və xidmətlərinin qiymətində nəzərəçarpacaq dərəcədə bərabər artım).
• Yüksək bank faiz dərəcəsi və kredit vermədə ciddi şərtlər;
• Vergi sisteminin dərəcəsi təkmil olmaması;
• Müəssisənin aşağı ödəmə qabiliyyəti və qarşılıqlı ödəmələr, həmçinin bir çox digər faktorlar.
Sadalanan bu amillərə baxmayaraq mərkəzləşdirilmiş idarəetmənin rolunun kəskin şəkildə aşağı düşməsi və dövlətin dəstəyinin minimal səviyyəyə enməsinə baxmayaraq, müəssisələr
iqtisadi islahatlar dövründə ilk dəfə olaraq öz müstəqilliklərini
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və işlərin nəticələrinə məsuliyyət hiss etməyə başladı. Bu dövrdə
kapital bazasının meydana gəlməsi, beynəlxalq bazara çıxış imkanlarının yaranması, ölkənin bank sistemində mühüm dərəcədə
dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Biznesin təşkili və həyata
keçirilməsinin yenidən şərtləri müəssisədən, prinsip etibarilə təsərrüfatçılığın başqa üsullarını tətbiq etməyi, eləcə də idarəetmənin əsas fuksyalarının, o cümlədən, təhlilin mahiyyətinə və
məzmununa baxışların dəyişilməsini tələb edirdi.
İdarəetmənin əsas funksyası kimi, təhlil informasiyalarının
yığılması, işlənməsi, dərk edilməsi, qərarların elmi əsaslandırılması, strateji və faktiki qəbul edilmə, eləcə də təmizlənməsini
təmin edir. Biznes təhlilinə ehtiyac daha da artmış və müəssisənin idarə edilməsində öz yerini tapmaqdadır. 1-ci sxemdə isthesal təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətin biznes-təhlilinin
məntiqi strukturu verilmişdir.
Sxem müstəqil, lakin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan iki
hissədən ibarət metodikanı əks etdirir: təsərrüfat daxili istehsal
və maliyyə tяhlili о, щям юзцнцн тяркиб елементляри, щям дя
харижи мцщит (амилляр) арасында чохсайлы гаршылыглы ялагяляриня
эюря мцряккяб системдир.
Maliyyə təhlilinin metodikası üç qarşılıqlı əlaqəli blokdan
ibarətdir:
• Maliyyə nəticələrinin təhlili.
• Müssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili.
• Maliyyə təhlilinin təhlilinin nəticələrinin ümumiləşdirilmiş
qiymətləndirilməsi, eləcə də idarəetmənin əsas funksyalarının, o
cümlədən, təhlilin mahiyyətinə və məzmununa baxışların dəyişilməsini təhlilə bölməsi müəssisənin özü üçün bir qədər
şərtidir, belə ki, daxili təhlil xarici təhlilinin davamı kimi hesab
edilə bilər və ya əksinə. Hər iki təhlil, ilk növbədə, mühasibat
hesabına əsaslanır.
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Maliyyə təhlili – müəssisənin onun maliyyə mexanizminin, operativ və intensiv fəaliyyəti üçün maliyyə ehtiyatlarının
yaradılması və istifadəsi prosesinin dərk edilməsi metodu kimi şirkətin biznes-proseslərin ümumi tədqiqinin bir hissəsidir.
Bu gün mühüm və kifayət qədər müstəqil əhəmiyyət kəsb
edir.
Bu, hər şeydən əvvəl, müəssisələrin real olaraq pul dövriyyəsinin idarə edilməsi, bu da böhran vəziyyətinin yaranması ehtimalını qabaqcadan görməyə və istifadəsi imkanı верир.
Мaliyyя ресурсларынын йарадылмасы вя истифадяси имканы иля
ялагядардыр ки, малиййя щесабаты истифадячиляринин мигйасынын (мцяссисянин тяряфдашлары, тюрямя мцяссися вя филиаллары,
банклар вя диэяр инвестисийа тнститутлары, верэи хидмяти вя сыьорта тяшкилатлары, мцяссисянин щейяти вя рящбярлийи, нящайят, бцджя вя гейри-бцджя фондларынын йарадылмасы цзря
дювлят артмасы да бу просеся стимул верди.

Лиференко Г.Н.
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Maliyyə təhlilinin öyrənilməsinin məqsədi – valyuta-maliyyə, texnikiiqtisadi və tədqiqat xarakterli kompleks hesablarının həyata keçirilməsi
bacarığının əldə olunması üçün nəzəri və metodiki üsullara, eləcə də
metodlara yiyələnməkdir.

Maliyyə təhlilinin daha ətraflı xarakteristikası 2-ci sxemdə
göstərilmişdir.

Мцяссисянин малиййя тящлили
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Sxem 1
Biznes təhlilinin əsas tərtib elementləri və məzmunu
Бизнес тящлили
Малиййя тящлили

Игтисади тящлил

Тясяррцфатдахили
истещсал тящлили

Тясяррцфатдахили
малиййя тящлили

Тясяррцфат (мцяссися) системляринин
ишлямя реjиминин габагжадан тящлили

,

Biznes planın əsaslandırmasının
icrasının тящлили
Əmtəəlik istehsalı və satışının
marketinq tədbirlərinin təhlili

İstehsal rüsurslarından istifadənin тящлили

əmək vasitəsi əmək predmeti

əmək

Əmtəəlik məhsulunun maya dəyərinin,
məhsulun həcmi, maya dəyəri və
mənfəət arasında əlaqənin təhlili

İstehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsinin və
digər şərtlərinin təhlili

Təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin
kompleks iqtisadi təhlili

Харижи малиййя
тящлили

Малиййя нятижяляринин тящлили
Balans
Satışdan əldə
Xalis
mənfəətinin
olunan
mənfəətin
mənfəətin
istifadənin
təhlili
təhlili (amilləri
təhlili
təhlili)

Gəlirliyin və rentabellik göstəriciləri üzrə müəssisənin inkişaf
meyilinin qiymətləndirilməsi
Maliyyə vəziyyətinin təhlili
Əmlakın və onun yaradılması
mənbələrinin quruluşunun təhlili
Qeyri-dövriyyə
aktivlərin
mövcudluğu və
vəziyyətinin təhlili

Xüsusi və borc
alınmış kapitaldan
istifadənin təhlili

Dövriyyə vəsaitinin mövcudluğu,strukturu və
dinamikanın
təhlili
Likvidlik, ödəmə qabiliyyəti və bazar
sabitliyinin təhlili

Maliyyə təhlilinin nəticələrini ümumiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi

Лиференко Г.Н.
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Sxem 2
Müəssisəsinin maliyyə vəziyyətinin təhlili
Blok I

Maliyyə nəticələrinin təhlili
Mənfəət və rentabellik
göstəriciləri цзря
müəssisəsinin эялиринин təhlili

Mənfəətin formalaşması
və bölgüsü sxemi

Blok II

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili

Özünü
maliyyələşdirmənin təhlili

Aktivlərin və passivlərin təhlili
Əmlakın dəyəri quruluşunun
təhlili
Qeyri-dövriyyə
aktivlərinin təhlili

Əsas vəsaitlərin
təhlili

Satışdan əldə edilən
mənfəətin amilli təhlili

Dövriyyə
vəsaitlərinin təhlili

Debitor borcun
təhlili

Fondqaytarmanın amilli təhlili

Əmlakın yaradılması
mənbələrinin təhlili
Шяхси vəsaitlərin
təhlili

Kreditor
borcunun təhlili

Ödəmə
qabiliyyətini
qiymətləndirilməsi

Debitor və kreditor
borclarının təhlili

Balansın likvidliyinin təhlili

Blok III
Maliyyə nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin ümumiləşdirilmiş
qiymətləndirilməsi

Maliyyə
sabitliyi

Maliyyə sabitliyi
göstəricilərinin
hesablanması

Ödəmə qabiliyyəti
göstəricilərinin
hesablanması

Мцяссисянин малиййя тящлили
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1.2.Ölkənin maliyyə sisteminin strukturu
və maliyyə münasibətlərinin obyekti
Maliyyə – istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti prosesi zamanı meydana gələn
iqtisadi subyektin pul münasibətləri sistemidir.

və ya
Maliyyə – təsərrüfatçılıq subyektinin və dövlət maliyyə vəsaiti fondlarının
yaradılması və onların təkrar istehsal məqsədilə istifadəsi stimullaşdırılma və
tələbatının ödənilməsi prosesi zamanı meydana çıxan pul münasibətlərinin
məcmusudur.

Tərifə əsasən maliyyənin aşağıdakı növlərini fərqləndirmək
lazımdır:
• Dövlətin maliyyə vəsaiti
• Müəyyən sahəyə aid maliyyə vəsaiti
• Kredit və pul dövranı
• Sığorra
• Qiymətli kağızlar bazarı
Ölkənin maliyyə sisteminin sadələşdirilmiş strukturu 3-cü
sxemdə təsvir edilmişdir.

Лиференко Г.Н.

16

Sxem 3
Ölkənin maliyyə sisteminin strukturu
Тясяррцфат субйектляринин (ширкят, фирма, мцяссися) малиййяси

Сыьорта тяшкилатларынын
малиййяси

БАНКЛАР
РФМБ
Коммисийа банклары

Дювлят малиййяси
1. Бцджя: федерал, федерасийа субйектляринин, йерли
2. Бцджядян кянар фондлары: тягацд фонду, сосиал сыьорта фонду, Мяжбури
тибби сыьорта фонду
4. Дювлят кредити

1.3. Maliyyə münasibətlərinin obyektləri
Əsas obyektlər və onların maliyyə münasibətlərinin nəzmununu nəzərdən keçirək:
1. Xammal, material, yarım-fabrikatların tədarükü, malların
satışı, xidmətlərin göstərilməsi və s. üzrə təsərrüfat subyektləri
arasında münasibət. Müəssisə, eyni zamanda, həm məhsul tədarükçüsü, həm də xammal material ehtiyatlarının alıcısıdır.
Pul münasibətlərinin miqyası və xarakteri bir çox amillərdən
asılıdır:
• Fəaliyyətin miqyası və investisiyaların həcmi
• Xərclərin strukturu və pul dövriyyəsinin daimiyyəti;
• Qiymət səviyyəsi
• Sahə xüsusiyyəti və s.
Bütün bunlar kontragentlər arasındakı təsərrüfat müqavilələrində əks olunur. Maliyyə iqtisadiyyatın elementi kimi, maliyyə
ehtiyatlarının yaradılması və bölüşdürülməsi ilə əlaqədar olmaqla istehsal prosesinə və onun nəticələrinə xüsusi təsir imkana
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malikdir. Maliyyə ehtiyatları borc və cəlb olunmuş vəsaitin hesabına yaradılır.
Maliyyə ehtiyatları – pul vəsaitin dövriyyədən çıxarılmaq (mobilizasiya) və
ya dövriyyəyə əlavə cəlbedilmə (immobilizasiya) qabiliyyətinə malik məqsədli
məcmusudur.

2. Aşağıdakı bank xidmətləri üçün hesablamalar üzrə bank
sistemi ilə münasibət:
• Kredit alınması və qaytarılması;
• Valyuta alışı və satışı;
• Pul vəsaitlərinin cari və kapital xərclərə avans edilməsi
üçün sonradan saxlanılması və yığılması;
• Nağdsız və nağd-pul hesablaşmaları üzrə kassa əməliyyatları (ölkə daxilində və onun xaricində pul dövriyyəsinin təşkili);
• İnvestisiya fəaliyyəti.
3. Kommersiya və maliyyə risklərinin sığortalanması ilə əlaqədar sığorta şirkətləri və təşkilatları ilə münasibət.
Sığorta – ziyanla nəticələnən hallara görə pul itgisi ödəyən xüsusi müəssisəyə mütəmadi ödənişlərin edilməsi yolu ilə mümkün ziyanın maliyyə təminatıdır.

Sığorta şirkətinin fondları böyük həcmdə vəsait toplayır,
həmçinin ölkədə baş verən iqtisadi proseslərə mühüm təsir göstərmək imkanına malik olur. Rusiya Federasiyasında (Qərbdə
olduğu kimi) monopoliyadan çıxmaq meyli əsas götürülür ki, bu
zaman sığorta şirkətləri dövlət strukturlarına aid olmur.
4. Filial və törəmə müəssisələri ilə münasibət.
5. Əməkhaqqlarının, dividentlərin ödənilməsi, əməyin stimullaşdırılması məsələləri üzrə müəssisəsinin işçi heyəti ilə münasibət. Bu sfera nağd pul axınını təmin edir və onların dövriyyəyə
buraxılması üçün əsas kanal hesab olunur.
6. İnvestisiyasının yerləşdirilməsi özəlləşdirmə ilə əlaqədar investisiya institutları ilə münasibət.
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7. Vergilərin və digər ödənişlər üzrə vergi xidməti ilə münasibətlər.
8. Auditor firmaları ilə münasibətlər
9. Büdcə və büdcədənkənar fondlarla münasibətlər. Büdcə və
digər mərkəzləşdirilmiş fondların əsas hissəsi müəssisələrin
vəsaitləri hesabına yaranır.
Dövlət maliyyəsi ümumi dövlət və sosial tələbatının təmin
edilməsi məqsədilə dövlət orqanları tərəfindən idarə olunan pul
fondlarının məcmusudur (gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi əsaslı
vasitəsi hesab olunur).
Yuxarıda sadalanan bütün münasibət növləri üçün ümumi
cəhət ondan ibarətdir ki, onlar pul formasında ifadə olunur və
təsərrüfatçılıq subyektinin (şirkətin, firmanın, müəssisənin) pul
vəsaitlərinin ödənilməsi və daxil olmasını əks etdirir.
1-ci şəkildə federal büdcənin bölüşdürülməsi istiqaməti
göstərilmişdir.

1.4.Maliyyə təhlilinin informasiya təminatı
Maliyyə təhlilinin aparılması üçün geniş həcmdə iqtisadi
informasiyalardan olunur ki, bura aşağıdakılar aiddir:
• Normativ və təminat: mülki məcəllə, vergi məcəlləsi, federal qanunlar, prezident fərmanları, Rusiya Federasiyası hökumətinin qərar və sərəncamları, dövlət orqanlarının normativ sənədləri (Rusiya Maliyyə Nazirliyi, Rusiya Mərkəzi Bankı, İqtisadi
İnkişaf və Ticarət Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar bazarı üzrə Federal Komissiya və s.).
• Plan – proqnoz: büdcə layihələri. Kurs məzənnələri MDB
valyutaları və qiymətli kağızlar bazari haqda Konyunkturası
məlumat, Biznes-arayışlar və Auditor firmalarının yekun rəyləri.
Trast və investisiya şirkətlərinin sorğu və proqnoz modelləri.
İnvestisiyanın planlaşdırılması üçün müəssisənin xüsusi hesablamaları. Perspektiv və biznes – planlar, İnvestisiya layihələrinin
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səmərəliliyinə dair hesablamalar. Hesabat və statistik məlumatların müvafiq formaları.
Iqtisadiyyatın
mobilizasiya

Məqsədli büdcə
fondlarının
xərcləri

Dövlət idarəçiliyi

Dövlət
ehtiyatlarının
Beynəlxalq
fəaliyyət

Dövlət borcunun
icrası

Milli müdafiə

Sosial siyasət

Hüquq müdafiə
fəaliyyəti

Səhiyyə, idman

Kütləvi informasiya
vasitələri

Русийанын
Федерал бцдcя
хярcляри

Fundamental
tədqiqatlar və
ETT tətbiqi

Mədəniyyət və
incəsənət

Sənaye,
energetika, tikinti

Təhsil
Kənd təsərrüfaı
və balıqçılıq

Digər xərclər
Təbii fəlakət və fövqəladə
hadisələrin nəticələrinin
qabaqcadan xəbərdar
Bazar instrukturunun
edilməsi və aradan
inkişafı
qaldırılması

Ətraf müitin və
təbii ehtiyatların
qorunması

Nəqliyyat, rabitə
və informatika

Şəkil -1 – Federal büdcə xərcləri (əsas istiqamətləri).
• Hesabat: rəsmi mühasibat hesabatının müvafiq formaları:
o Mühasibat balansı (forma № 1);
o Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat (forma № 2);
o Kapitalın dəyişməsi haqda hesabat (forma № 3);
o Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabat (forma № 4);
o Mühasibat balansına əlavə (forma № 5);

Лиференко Г.Н.
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Maliyyə təhlilinin aparılmasında
istifadə edilən informasiya növləri
Maliyyə təhlilinin aparılması üçün iqtisadi informasiya

Normativ və
təlimat
Federal
Regional
Yerki
İdarə
Daxili (konkret
müəssisə üçün)

Qanunlar

Plan-proqnoz

Hesabat

Ümumi dövlət
(dövlət
səviyyədən
regional sahə
səviyyəsinə
qədər)

Mühasibat

İnvestisiya
Biznes planın
hazırlanması üçün
informasiya

Statistik

Sxem 4
Sorğu-analitik

Rəsmi statistik,
yığılan və
birdəfəlik analitik
məlumatlar

Operativ dispetçer

Qərar və digər
normativ aktlar

Büdcə layihələri
Müvafiq иyerarxiya səviyyələrinin
qanun və xüsusi
sənədləri

Dövri mətbuat

Statistik məlumat
toplusu
Birja və bank
bulitenləri
Statistik məlumat
toplusu

Biznes-planlar

İzahedici qeyd, həmçinin federal qanunlara müvafiq olaraq
məcburi auditə aid edildiyi təqdirdə müəssisənin mühasibat hesabatının doğruluğunu təsdiq edən auditor rəyi.
• Müəssisə tərəfindən hazırlanan operativ informasiyanın sənədi daşıyıcı formaları. Statistik hesabat formaları. Bütün növ
hesabat məlumatları toplusu.
• Analitik sorğu: ümum – iqtisad yönlü rəsmi statistika.
Müəssisənin daxili və xarici hesabatı. Biznes-arayışlar, yığın-
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caqların protokolları, əmrlər, müqavilələr, qeyri-rəsmi məlumatlar. Təhlil üçün istifadə olunan məlumatlar doğru, obyektiv, müqayisə olunan, konkret olmalıdır.

1.5.Maliyyə təhlilinin metodları
Maliyyə təhlilinin məqsədi şirkətin maliyyə vəziyyətini gəlirlər və itkilər, aktivlər və passivlərin strukturunda, deditor və
kreditorlarla hesablaşmalarda dəyişiklikləri xarakterizə edən lazımi həcmdə məlumat parametrlərinin əldə edilməsidir. Təhlil
retrospektiv, perspektiv ola bilər, bugünkü günün vəziyyətini
əks etdirə bilər.
Təhlil məqsədlərinə müəssisənin təşkilati, informasiya texniki və metodiki imkanları əsasında mümkün olan müəyyən qarşılıqlı əlaqəli icrası həlli nəticəsində nail olunur.
Maliyyə təhlilinin təcrübəsi ümumi şəkildə qəbul edilmiş 4
metoda bölünür.
1. Üfiqi (zaman) – hesabat maliyyə göstəricilərinin planı və
ya ötən dövrün (bazis) göstəriciləri ilə müqayisəsi.
2. Şaquli (struktur) – hesabatının hər bir maddəsinin bütövlükdə nəticəyə təsirini müəyyən etməklə yekun maliyyə göstəricilərinin strukturunun təyin edilməsi. Məsələn, şirkətin əmlakında dövriyyədən kənar aktivlərin xüsusi çəkisinin təyin edilməsi.
Bu, həmin müəssisənin fond tutumunun qiymətləndirilməsinə
imkan verir.
3. Trend – bir neçə dövrə hesabatın hər bir göstəricisinin
müqayisəsi və trendin müəyyən edilməsi, daha doğrusu, təsadüfi
təsirlərdən azad edilmiş göstəricinin dinamikasının əsas meyilinin təyin edilməsi. Məsələn, bir neçə il üçün «A» məhsulunun
satış dinamikasının sabit olaraq artım terminin aşağı düşməsini
göstərir. Bu da, öz növbəsində, istehsalı şirkət tərəfindən tədricən dayandırılması tövsiyə olunan məhsulun həyat dövriyyəsinin yekun fazası barədə nəticə çıxartmağa imkan verir. Trend
vasitəsilə gələcək üçün göstəricinin mümkün əhəmiyyəti mey-
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dana çıxır. Beləliklə, bu metoddan pespektiv və proqnoz təhlildə
istifadə oluna bilər.
4. Müqayisəli (məkan) – hesabat göstəricilərinin müqayisəsi:
* planla;
* orta sahə səviyyəsi ilə;
* rəqibin göstəriciləri ilə;
* orta ümumi ayrı-ayrı bölmələrinin iqtisadi göstəricilərlə;
* öz arasında şirkətin göstəriciləri ilə;
* iqtisadi modellə.
5. Nisbi göstəicilərin (əmsalların) təhlili – hesabat məlumatlarının nisbətinin hesablanması, göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyən edilməsi. Mütləq göstəricilər araşdırılan hadisələri
və prosesləri tam xarakterizə etmir, daha dəqiq desək, lazımi qədər müqayisə bazasına malik olmadığı üçün nisbi göstəricilərdən istifadə edilir. Həmin göstəricilər əmsal və ya indekslərdə hesablanır.
6. Amilli – yekun (ümumiləşdirilmiş) göstəricilərə ayrı-ayrı
amillərin (səbəbləri) təsirinin həm birbaşa (nəticə göstəricisinin
tərkib elementlərinə bölünməsi), həm də ayrı-ayrı elementlərin
ümumi nəticə göstəricisində birləşməsini xarakterizə edən əks
təhlil ola bilər.
Тящлилин сadalanan formalarы яsas bazasы, иlk nюvbяdя,
mцhasиbat uчotunun vя hesabatыn gюstяrиcиlяrиndяn иbarяt
olan malиyyя hesabatlarыnыn analиtиk baxыmdan oxunmasыna
шяraиt yaradыr.
Sadalanan тящлил metodlarыndan baшqa statиstиk, иqtиsadиrиyazи vя dиgяr metodlardan da иstиfadя edиlиr.

1.6. Юzцnц yoxlama suallarы
1. Malиyyя тящлили nяdиr?
a) predmetиn, halыn vahиd шяkиldя, onun hиssяlяrи иlя qarшыlыqlы яlaqяdя юyrяnиlmяsиndяn иbarяt olan elmи-tяdqиqat metodu;
b) шиrkяtиn malиyyя mexanиzmинин, онун operatиv vя иnvestиsиya fяalиyyяtи цчцn malиyyя ehtиyatlarыnыn yaradыlmasы vя
иstиfadяsи prosesиnиn дярк едилмяси metodu.
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2. Malиyyя тящлилинин rolu nяdяn иbarяtdиr:
a) mцhasиbat hesabatыnыn oxunmasы vя meydana чыxan
dяyишиklяrиn qиymяtlяndиrиlmяsиnя иmkan verиr;
b) pul dюvrиyyясини иdarя edиr, malиyyя ehtиyatlarыны формалашдырыр vя иstиfadя edиr, шиrkяtиn malиyyя vяzиyyяtиnи qиymяtlяndиrиr, bюhran vяzиyyяtи vя mцflиslяшмя rиskиnи яvvяlcяdяn эюрмяйя иmkanы verиr.
3. “Malиyyя” – онун:
a) иqtиsadи subyektиn иstehsal-tяsяrrцfat fяalиyyяtи prosesи
zamanы meydana чыxan pul mцnasиbяtи sиstemидир;
b) иstehsal-tяsяrrцfat fяalиyyяtиndя иstиfadя edиlяn pul vяsaиtи mяcmusuдур.
4. Mцhasиbat hesabatыna hansы mяlumat aиddиr?
a) bazar konyukturasы;
b) bиznes-plan;
ж) audиtor fиrmasыnыn rяyи;
д) kapиtalын dяyишиklиyи haqda mяlumatlar;
е) pul vяsaиtlяrиnиn щярякяти haqda hesabat.
5. Тящлилин trend metodu :
a) gюstяrиcиlяrиn амилли тящлилин aparыlmasыna;
b) gюstяrиcилярин dиnamиkasыnыn яsas мейлини mцяyyяn
etmяyя;
ж) mцqayиsяlи тящлилин hяyata keчиrиlmяsиnя иmkan verиr.
6. Tяsяrrцfatчыlыq subyektиn bankla malиyyя mцnasиbяtlяrи
aшaьыdakыlardan иbarяtdиr:
a) kredиt alыnmasы vя юdяnилмяси;
b) иnvestиsиya qoyuluшu иlя яlaqяdar mцnasиbяt;
ж) vergи vя юdяnиш шяklиndя pul vяsaиtиnиn daxиl olmasы.

1.7. Глоссари
Баланс – ширкятин вясаитляринин (актив) тяркиби, дяйяр
гиймятляндирилмяси вя онларын юдямя мянбяляри (пассив) щагда мялуматлары юзцндя якс етдирян ясас комплекс мцщаsiбат
учоту сянядидир.
Банк кредити – тясяррцфат субйектиня вя диэяр борж алана
борж пул шяклиндя верилян кредит.
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Дювлят малиййяси – дювлят вя сосиал тялябатын юдянилмяси
мягсядиля дювлят органлары тяряфиндян идаря олунан пул фондларынын мяжмусу.
Дювлят кредити – мцвяггяти олараг сярбяст пул дювриййясинин дювлят щакимиййяти органларынын сярянжамына верилмяси вя
онларын дювлят хяржляринин юдянилмясиндя истифадяси иля əлагядар олараг, дювлятля физики вя щцгуги шяхсляр арасында йаранан
пул мцнасибятляри.
Бцджя эялирляри – юлкянин бцджя фондунун йарадылмасы иля
ялагядар мейдана чыхан, щцгуги вя физики шяхслярля игтисади
ялагяляр, щцгуги вя физики шяхсляр мцхтялиф юдяниш нювляри бу
ялагянин йаранма формасы кими чыхыш едир.
Инфлйасийа – пул системинин, щяр шейдян яввял, мал вя хидмятляр цзря цмуми вя гейри-бярабяр гиймят артымында юзцнц
эюстярян, ижтимаи истещсалда мювжуд уйьунсузлугла шяртлянян
бющранлы вязиййятидир ки, бу мцййян сосиал групларын хейриня
милли эялирин йенидян бюлцшдцрцлмясиня сябяб олур.
Коммерсийа сящмдар, корпоратив, хцссуи банкы – юз фяалиййятинин ямялиййат вя хидмят нювляри васитясиля щяйата кечиряжяк тяшкилатдыр.
Юзялляшдирмя – дювлят мцяссисянин диэяр мцлкиййят формаларына ( о жцмлядян, коллектив, сящмдар, хцсуси) верилмяси
заманы мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишмяси просесидир.
Малиййя информасийалары – гярарларын гябул едилмяси вя
конкрет истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмуш малиййя эюстярижиляри системи.
Малиййя щесабаты – малиййя эюстярижиляри щаггында информасийалары юзцндя жямляйян сянядлярин мяжмусу.
Малиййя ямсаллары – бир мцтляг малиййя эюстярижисинин дяйяриня нисбятян якс етдирян мцяссисянин малиййя вязиййятинин
нисби эюстярижиляри.
Малиййя – тясяррцфат субйектляриниn вя дювлятиня пул вясаити фондларынын йарадылмасы, онларын тякрар истещсал вя
жямиййятин təлябатынын юдянилмяси мягсядиля истифадя олунмасы просесиндя йаранан игтисади мцнасибятляр системи.
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ЫЫ ФЯСИЛ. МЦЯССИСЯНИН МАЛИЙЙЯ
НЯТИЖЯЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ
2.1. Мцяссисянин малиййя нятижяляринин
тящлилинин вязифяляри
Мцяссисянин истещсал, сатыш, тящжизат вя малиййя фяалиййятинин мцхтялиф тяряфляри малиййя нятижяляринин эюстярижиляр системиндя йекун дяйяр ифадясини тапыр. Мцяссисянин фяалиййятинин
малиййя нятижяляринин мцщцм эюстярижиляри мянфяят вя зярярляр
щаггында 2 №-ли иллик вя рцблцк щесабатда юз яксини тапмышдыр.
Малиййя нятижяляри эюстярижиляри, о жцмлядян, ян мцщцм
ящямиййят кясб едян мянфяят эюстярижиси мцяссисянин малиййятясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийини характеризя едир. Мянфяятин реал щяжми онун щяйат габилиййятинин юлчцсц кими нязярдян кечирилмялидир, чцнки мянфяятин артымы ашаьыдакы мясялялярин юзцнц малиййяляшдирилмяси цчцн малиййя базасыны йарадыр:
-эениш тякрар истещсал;
-коллективин сосиал инеишафы проблемляринин щялли;
-ишчилярин мадди стимуллашдырылмасы;
-банклара, диэяр кредиторлар вя инвесторлара олан борж
ющдяликляринин юдянилмяси.
Бунлардан əlavə, мянфяят мцхтялиф сявиййялярдя бцджялярин (федерал, федерасийа субйектляринин, йерли) формалашмасынын
мцщцм мянбяйи щесаб олунур.
Бу эюстярижи мцяссисянин ишэцзар фяаллıьыны, малиййя сабитлийини вя уьурларыны характеризя едир. Мянфяят эюстярижиси ясасында аванс едилмиш вясаитлярин сямярялилик сявиййяси вя мцяссисянин активляриня сярмайя гойулушунун эялирлийи мцяййян
едилир.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися юз фяалиййятини
максимум мянфяятин ялдя едилмясиня йюнялтмяся беля, ян
азындан сатыш базарында онун мювгейинин горунуб сахлан-
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масына имкан веряжяк вя рягабят шяраитиндя истещсалын динамик инкишафыны тямин едя биляжяк мянфяят мябляьини ялдя
етмяйя чалышмалыдыр.
Мянфяятин мцтляг кямиййяти щеч дя мцяссисянин фяалиййятинин игтисади сямярялилийини там характеризя етмир, беля ки,
мцгайися олунма хцсусиййятлярини юзцндя дашымыр. Мящз бу
сябябдян дя малиййя нятижялярини вя мцяссисянин фяалиййятинин
сямярялилийинин нисби эюстярижиси щесаб едилян рентабеллик эюстярижилярини щесабламаг лазымдыр. Бу эюстярижиляр мцхтялиф аспектлярдян эялирлийи (мянфяятлилийи) мцяййян едилир вя мянфяят
эюстярижиляри иля бирликдя мцяссисянин хцсуси вясаитляринин формалашмасы вя онлардан истифадянин там характеристикасыны якс
етдирир.
Малиййя нятижяляринин тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
-Баланс вя халис мянфяят эюстярижиляринин динамикасынын
гиймятляндирилмяси;
-Баланс мянфяятинин гурулушу вя тяркиб елементляринин
юйрянилмяси;
-Баланс мянфяятиня вя мящсулун сатышындан ялдя едилян
мянфяятя тясир эюстярян амиллярин мцяййян едилмяси вя онларын тясиринин кямиййятжя щесабланмасы;
-Рентабеллик эюстярижиляринин тящлили.

2.2. Мцяссисянин мянфяятин формалашмасына ясасланан
тясяррцфат механизминин модели
Мцяссися фяалиййятинин малиййя нятижяляринин игтисади тящлилинин нязяри ясасы олараг, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг базар мцнасибятляри шяраитиндя щяр бир мцяссися цчцн
мянфяятин формалашмасына ясасланан ващид тясяррцфат механизми гябул едилмишдир (схем 5).
Йухарыда эюстярилян модел юзцндя базар шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисяляря хас олан эюстярижинин фяалиййят
мягсядинин ейнилийини, фяалиййятин малиййя нятижяляри эюстярижи-
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ляринин ейнилийини, мянфяятин ващид формалашма вя бюлцшдцрмя просеслярини, ващид верэи юдямя системлярини якс етдирир.
Мянфяятин формалашмасы схеми бир сыра ардыжыл щесабламалардан ибарятдир:
1-жи щесаблама: цмуми мянфяятин щесабланмасы.
Цмуми мянфяят дахил олан жями пул эялири иля ЯДВ, аксизсиз, диэяр долайы верэи вя йыьымлар арасындакы фярг кими
мцяййян едилир. Цмуми мянфяят истещсал бюлмяляринин ишинин
сямярялилийини характеризя едир.
2-жи щесаблама: мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяятин
мцяййян едилмяси.
Цмуми пул эялириндян мящсулун сатышы вя цмуми тясяррцат хяржляри иля баьлы коммерсийа идаря хяржляри чыхылыр. Беляликля, мцяссисянин ясас фяалиййятинин мящсул истещсалы вя сатышынын игтисади сямярялилийи мцяййян едилир.
3-жц щесаблама: баланс мянфяятинин мцяййян едилмяси.
Баланс мянфяяти мящсул (иш, хидмят) сатышы, диэяр сатышын
нятижяляринин, сатышдан кянар эялир вя хяржлярин нятижяляринин
жяминя бярабярдир, мцяссисянин бцтцн тясяррцфат фяалиййятинин
сямярялилийини характеризя едир.
4-жц щесаблама: мцяссисянин сярянжамында галан халис
мянфяятин мцяййян едилмяси.
Халис мянфяят щесабат дюврцнцн верэи тутулан мянфяят
мябляьи иля верэи мябляьи, гейри-мцяййян щадисялярля баьлы
фювгал эялир вя хяржлярин фярги (тябии фялакят, йаньын вя с.) кими
мцяййян олунур.
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Sxem 5
Mцяssиsяnиn gяlиrиn formalaшmasыna яsaslanan tяsяrrцfat
mexanиzmиnиn modelи
Mallarыn, mяhsullarыn, ишlяrиn vя xиdmяtlяrиn satышыndan яldя edиlяn mяnfяяt (ЯDV, aksиz vя anolojи
mцtlяq юdяmяlяrи чыxmaqla)

(-)

Ыstehsalыn, mяhsulun vя xиdmяtlяrиn maya
dяyяrи

Xalиsмянфяят

(-)
Kommersиya vя иdarя xяrclяrи
Satышdan (mяhsulun realиzasиyasыndan) яldя edиlяn мянфяят

яmяlиyyat gяlиrlяrи vя xяrclяrи

Realиzasиya xarиcи gяlиr vя xяrclяr
Юдянмя цмидсиз борж
мцгавиляляrin
мцддяти кими ютян илляркечмиш
də зяряр кими
кредитор
силинян дебитор
вя депо- боржларынын
нент
юдянилмяси
боржлар
цзря дахил олан
мябляь

(+;-) (+;-)
позулмасына
эюря
фаизляр,
жяримяляр
вя диэяр
нюв санксиyалар

alinacaq,
ödəniləcə
k faizlər

digər
təşkilatlarda
iştirak
müqabilində
əldə edilən
gəlirlər

sair
1.Əsas
vəsaitləri və
digər əmlakın
satışı
2. Əmlakın
icarəyə
verilməsi
3. Ənənəvi
köhnəlmə ilə
bağlı müəssisə
balansından
silinməsi

Balans мянфяяти (vergи тутулана qяdяr)
Гиймятли
каьызлардан дивидентляр,
фаизляр

диэяр тяшкилатын
фяалиййятиндя
иштирак пайына
эюря эялир

васитячилик
фяалиййятиндян
мянфяят

(-)

(-)
Мянфяятдян vergи (24%)

faиz dяrяcяляри %
15

15

24

Adи fяalиyyяtdяn мянфяят (зяряр)

Gяlиrляр (хяржляр)

(+;-)

Hesabat dюvrцnцn xalиs мянфяяти (бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят, зяряр)
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи тутулан мянфяят ашаьыда
эюстярилян мябляьлярдя азалдылыр:
- сящмдар мцяссисяйя мяхсус сящмляр цзря дивидент шяклиндя алынан эялирляр, дювлят гимйятли каьызларынын сащибляри тяряфиндян алынан фаизлярин мябляьиндя;
- диэяр мцяссисялярин фяалиййятиндя ишэцзар иштиракындан
ялдя едилян эялирлярин мябляьиндя;
- васитячилик ямялиййатлары, сазишляри вя саирядян ялдя
едилян мянфяят мябляьиндя;
Мцяссися вя иякшилатлар цзря мянфяят верэисинин дяряжяси
ашаьыдакы кимидир:
- федерал бцджяйя – 7,5 %
- федерасийа субйектляринин бцджяляриня – 14,5 %-дян чох
олмамагла;
- йерли бцджяйя – 2%-дян чох олмамагла.

2.3.Мцяссисянин верэи юдямяляри:
верэиляр вя онларын функсийалары
Верэиляр вя онларын функсийалары. Верэи системи анлайышы
Верэиляр физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян дювлятин
хейриня мцтляг юдянишлярдир. Тарихян верэиляр жямиййятин синифляря бюлцнмяси вя дювлятин мейдана эялмяси иля йаранмышдıр. Мцасир дюврдя верэиляр дювлят бцджясинин формалашмасынын ясас мянбяляриндян бири сайылыр вя ики ясас функсийаны щяйата кечирир: фискал вя тянзимляйижи
Фискал (лат.фискус – дювлят хязиняси) функсийанын кюмяйи
иля верэи юдяйижиляринин пул вясаитляринин бир щиссясинин тутулмасı, дювлятин мювжудлуьу вя фяалиййятi цчцн мадди шяртин
йарадылмасы məqsədilə дювлят пул фондларынын тяшкили щяйата
кечирилир. Верэилярин низамлайыжы функсийасы васитясиля дювлят истещсал просесиня, дювриййяйя онларын темплярини стимуллашдырмаг вя йа дайандырмагла тясир эюстярир, капитал йыьымыны эцжляндирир, йаxud зяифлядир, ящалинин юдямя габилиййятли тялябинин
артмасына вя йа ашаьы дцшмясиня тясир эюстярир.
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Онун васитясиля дювлятин ян мцщцм игтисади вя сосиал
вязифяляриni щяйата кечирмяк цчцн лазым олан малиййя ресурслары иля тямин едилмяси баш верир. Верэиляр, щямчинин верэи
эцзяштляри вя верэи системинин тяркиб щиссяси олан малиййя
санксийалары васитясиля дювлят ижтимаи истещсал просесиндя мцяссисянин игтисади фяалиййятиня тясир эюстярир.
Верэи вя йыьымларын мцяййян едилмяси, топланмасы просесинин иштиракчыларı, йаранмыш мцнасибятляр верэи системинин
мцщцм щaлгaсı щесаб олунур. Бу мцнасибятляр верэиляр вя
йыьымлар щаггында ганунла тянзимлянир. Онун иштиракчыларынын
тяркибиня ашаьыдакылар аид едилир:
Верэилярин мяжмусу, онларын мцяййян едилмясинин
метод вя пирнсипляри, щямчинин онларын дювлят тяряфиндян
топланмасы верэи системiни тяшкил едир.
1) Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг верэи вя йа рцсум
юдяйижиляри щесаб едилян тяшкилат вя физики шяхсляр;
2) Верэи Мяжялляси иля верэи аэентляри щесаб олунан, йяни
цзяриня верэи юдяйижиляриндян верэи тутулмасы вя онун мцвафиг бцджяйя, бцджядян кянар фонда кючцрцлмяси ющдялийи гойулан шяхсляр олараг танынан тяшкилат вя физики шяхсляр;
3) Русийа Федерасийасынын Дювлят верэи хидмяти вя онун
ярази бюлмяляри;
4) Русийа Федерасийасынын дювлят жюмрцк комитяси вя
онун ярази бюлмяляри (эюмрцк органлары);
5) Ижра щакимиййятинин дювлят органлары вя йерли бялядиййялярин ижра органлары, онлар тяряфиндян верэи вя йыьымларын гябулу, тутулмасы вя щямчинин онларын юдянмясиня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн сялащиййят верилян диэяр орган вя вязифяли
шяхсляр;
6) РФ Малиййя Назирлийи, мухтар республикаларын малиййя назирликляри; Москва вя Санкт-Петербург шящярляринин, вилайятлярин, мухтар вилайятлярин вя даирялярин, шящяр районларынын
малиййя идаряляри (департаментляри, шюбяляри), верэи вя йыьымларын мцддятинин узадылмасы щагда мясялялярин щялли заманы
диэяр сялащиййят верилмиш органлар.
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Русийа Федерасийасынын верэи ганунверижилийиня ясасян
гцввядя олан верэи системинин мцяййян едилмиш ясас параметрляри бирляшдирир.
- Русийа Федерасийасынын Верэи Мжялляси;
- Республика субйектляринин верэи вя йыьымлар щаггында
ганунлары, айры-айры федерал ганунлары, Русийа Федерасийасынын субйектляринин ганунлары;
- Верэи вя йыьымлар щаггында Русийа Федерасийасынын вя
йерли юзцнц идаряетмя органларынын норматив сянядляри вя
актлары.
Верэи ганунверижилийинин нормаларыынын топлусу олараг
Русийа Федерасийасынын верэи Мяжялляси ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир:
1) Русийа Федерасийасында топланан верэи вя йыьымларын
нювлярини мцяййян едир;
2) Верэи йыьымларынын йаранмасынын, дяйишдирмясинин ясасларыны вя онларын юдянилмяси цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси гайдасыны;
3) Русийа Федерасийасынын субйектляринин верэи вя йыьымларынын, щямчинин йерли верэи вя йыьымларын тяйин едилмясинин
ясас илкин шяртлярини мцяййян едир;
4) Верэи юдяйижиляринин, ижра органларынын вя мцнасибятлярин диэяр иштиракчыларынын верэи вя йыьымлар щаггында ганунларла тянзимлянян щцгуг вя ющдяликлярини мцяййян едир;
5) Верэи нязарятинин форма вя методларыны мцяййян едир;
6) Верэи ганун позунтулары цзря мясулиййяти мцяййян едир;
7) Верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин фяалиййяти (фяалиййятсизлийи) иля баьлы шикайятлярин верилмяси гайдасыны мцяййян едир.
Русийа Федерасийасында тяйинатына вя тутулма сявиййясиня эюря верэиляр ашаьыдакы нювя бюлцнцр:
1) дювлят верэи вя йыьымлары – Русийа Федерасийасынын бцтцн яразисиндя юдянилмяси мцтлягдир;
2) Русийа Федерасийасы субйектляринин верэи вя рцсумлары
(реэионал верэи вя йыьымлары) – Русийа Федерасийасынын субйектляринин мцвафиг яразиляри дахилиндя юдянилмяли олан;
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3) Йерли бялядиййя верэи вя йыьымлары – йерли юзцнц
идаряeтмя гурумларынын мцвафиг яразиляри дахилиндя юдянилмяли
олан.
Верэи системи мцхтялиф верэи нювлярини юзцндя бирляшдирир ки,
бура верэи обйектиндян вя верэи юдяйижиси иля дювлят арасындакы
гаршылыглы ялагядян асылы олараг бирбаша вя долайы верэи нювлярини аид етмяк олар.
Бирбаша верэиляр билаваситя эялир вя ямлак цзря мцяййян едилир (верэитутманын бирбаша формасы). Долайы верэиляря ися малын гиймятиндя вя йа тарифя дахил едилян мал вя хидмятляр цзря верэи (мясялян, ялавя дяйяр верэиси) аид едилир.
Мал вя хидмятлярин сащиби онларын сатышы заманы дювлятя
юдямяли олдуьу верэи мябляьлярини ялдя едир (долайы верэи формасы). Бу щалда щямин верэинин юдяйижиси (истещлакчы) иля
дювлят арасында ялагя верэи обйекти васитясиля йараныр.
Верэилярин мцяййян едилмяси шяртляри вя онларын топланмасы
цсуллары
Верэи ганунверижилийиня мцвафиг олараг верэи йалныз
верэи юдяйижиляри вя верэитутманын ашаьыда эюстярилян елементляри мцяййян едилмиш щесаб oluna биляр:
-Верэи тутма обйекти;
-Верэи базасы;
-Верэи нормалары;
-Верэи дюврц;
-Верэинин щесабланмасы гайдасы;
-Верэи юдянилмясинин гайдасы вя мцддяти
Зярури щалларда норматив щцгуги актда верэинин мцяййян едилмяси, щямчинин верэи эцзяштляри вя онларын верэи юдяйижиляри тяряфиндян истифадя олунмасы цчцн ясас нязярдя тутула
биляр.
Верэи ганунверижилийи иля цзярляриня мцвафиг верэи вя йыьымлары юдямяк ющдялийи гойулан тяшкилат (мцяссися) вя физики
шяхсляр верэи юдяйижиляри вя йыьым юдяйижиси щесаб едилир. Айрыайры верэи вя йыьымлар щаггында ганунверижи актларда верэи
юдяйижиляри вя йыьым юдяйижиляри мцтляг шякилдя мцяййян едилир.
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Ямлак, эялир, мянфяят, сатылмыш малларын (йериня йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш хидмятлярин) дяйярляри вя йа верэи
юдяйижисинин сярянжамда олан верэи юдямяли олдуьу кямиййят,
йаxud физики характерли вя бунунла ялагядар диэяр обйект верэитутма обйекти кими гябул едиля биляр. Щяр бир верэи верэи ганунверижийили иля мцяййян едилян мцстягил обйектиня маликдир.
Бир чох щалларда верэинин ады верэитутма обйектинин ады
иля шяртлянир, мясялян, торпаг верэиси, мянфяят верэиси, ямлак
верэиси вя с.
Верэи базасы верэитутма обйектинин дяйяр, физики вя йа
диэяр характеристикасыны якс етдирир.
Верэи дяряжяси верэи базасынын юлчц ващидиня дцшян верэи
айырмалары мябляьини якс етдирир. Мцяййян олунма гайдасына
эюря сабит вя пай дяряжясини фяргляндирмяк лазымдыр. Сабит дяряжяляр мябляьдя верэи базасынын юлчц ващидиня эюря мцтляг
мябляьдя тяйин едилир. Пай дяряжяляр ися верэи базасынын мцяййян фаизи иля якс етдирилир. Верэи базасынын йцздя бир щиссяси кими тяйин едилян дяряжяляр фаиз дяряжяляри адланыр.
Верэи дюврц олараг тягвим или вя йа айры-айры верэиляря аид
едилян диэяр дюврляр щесаб едилир. Мясялян, ялавя дяйяр верэиси
цчцн тягвим дюврц олараг ай эютцрцлцр ки, онун сонунда верэи
базасы тяйiн едилир вя юдянилмяли олан верэи мябляьи щесабланыр.
Верэи дюврц бир вя йа бир нечя щесабат дюврцндян ибарят
ола биляр ки, онларын йекуну olaraq мцвафиг верэиляр цзря аванс
юдмяляри щяйата кечирилир. Яэяр мцяссися тягвим или башлаnдыгдан сонра тясhиh едилярся, онун цчцн илк верэи дюврц онун
təshih едилдийи эцндян илин сонуна гядярки мцддят щесаб едилир.
Təshih едилмя эцнц дювлят гейдиййатына алындыьы эцн щесаб
едилир. Мцяссися тягвим илинин сонуна гядяр ляьв едилярся (йенидян təshih едлярся), сон верэи дюврц олараг тягвим илинин
яввялиндян ляьв етмяйядяк олан мцддят гябул едилир.
Яэяр тягвим илинин башланмасындан сонра təshih едилян
мцяссися щямин ил битянядяк ляьв едился, онда онун цчцн верэи дюврц тягвим илинин яввялиндян ляьв еdilməйяnəдяк кечян
мцддят щесаб едилир.
Верэинин щесабланмасы гайдасы верэи ганунверижилийиня
мцвафиг олараг мцяссисянин мцщасибат учоту вя щесабаты
яасында щяр бир верэи цчцн айры-айрылыгда мцяййян едилир.
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Sxem 6.
Mцяssиsя vя tяшkиlatlardan tutulan vergи vя rцsumlarыn sиyahыsы
РФ VERGЫ SЫSTEMЫ

Федерал vergиlяrи

Regиonal vergи vя yыьыmlar

Mцяssиsяnиn
яmlakы
vergиси

Meшя vergиsи

Sяnaye mцяssиsяsи
tяrяfиndяn истифадя
олунан суйа эюря
юдямяляр

Юhdяsиnя
qойulmuш
gяlиrя vahид
vergи

Regионал sиmvoldan
иsfadaйя
эюря
vergи

Regиonal
bяlяdиyyя
vergиlяrи

ЯDV

Kapиtalдан
gяlиrя эюря
vergи

Dюvlяt
rцsumu

Ayrы-ayrы mal
груплары вя
нювляри цзря
aksиzляр

Fиz. шяxсlяrиn gяlиr
vergиsи

Gerb
yыьыmы

Мянфяят vergиsи

Vahиd sosиal
vergи

Sыьorta fяalиyyяtиndян gяlиrя эюря
vergи

Qиymяtlи
kaьыzlarla
яmяlиyyatлара
эюря vergи

Yol fondlarыnыn
yaradыlmasы
мянбяйи щесаб
олунан верэиляр
Gюmrцk
rцsumu

Dюvлят
Sиmvolundan
иstифадяйя
эюря йыьым

Mиneral
хамmal
bazaсынын
тякрар
истещсалы
цзря верэи

Yerlи vergиlяr

Tяbии resurs-larдан иstифадяйя
эюря верэи

Ekologиya
vergиsи

Federal
lиsenzиyalашдыр-ма
цзря yыьыmlar

Bиrja fяal.
vergиsи

Torpaq
vergиsи

Kurort
yыьыmы

Reklam
vergиsи

Yerlи
lиsenzиyalы
yыьыmlar

Avtomobиl vя
komp.
satиш
vergиsи

Yerlи
sиmvol
vergиsи

Dиgяr yerlи
vergи vя rцsumlar
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Верэилярин юдянилмяси мцддяти ганунверижилик актларына
мцвафиг олараг щяр бир верэи нювц цчцн айрылыгда тяйин едилир.
Верэилярин юдянилмяси гайдасы: верэилярин юдянилмяси верэи
дюврцнцн баша чатмасы цзря бир дяфя вя йа верэи ганунверижилийи иля нязярдя тутулан диэяр формада щяйата кечириля биляр.
Бир гайда олараг, мцяссисяляр верэи юдямялярини кючцрмя йолу иля щяйата кечирир, йяни мцвафиг банка онларын щесабларындан мцвафиг бцджяляря верэи мяблəьини кючцрмяйи щяваля
едир. Банклар мювжуд олмадыгда, мясялян, кянд яразисиндя,
верэи юдяйижиляри верэиляри кянд вя йа гясябя, йерли идаряетмя
органынын, щямчинин рабитя тяшкилаты васитясиля дя юдяйя биляр.
Верэи имтийазылары ганунверижилийя мцвафиг олараг верэи
юдяйижилярини там вя йа гисмян верэи юдямяляриндян азад
едилмясини характеризя едир.
Русийа Федерасийасынын гцввядя олан верэи системиня
ясасян верэилярин тутулмасынын, верэитутма обйектляринин учоту вя гиймятляндирилмясинин ашаьадакы цсуллары мювжуддур:
кадастр, бяйяннамя вя инзибати.
Кадастр цсулу мцвафиг верэинин щесабланмасы заманы
истифадя едилян верэи обйектинин (торпаг сащяси, ев) дяйяри
вя эялирлийи щаггында типик мялуматларын сийащысыны юзцндя
якс етдирян кадастрын (реyестр, сийащы) истифадясини нязярдя
тутур.
Беля ки, торпаг верэиси цчцн торпаг кадасртындан истифадя
олунур ки, бу заман ейнитипли торпаг сащяляри кейфиййятиндян,
йеринdəн, истифадясиндян асылы олараг груплашдырылыр. Щяр бир
груп цчцн бир нечя иля сащя ващидиня дцшян орта эялирлик тяйин
едилир. Диэяр торпаг сащяляри ися сащя ващидиня верэи дяряжяси мцяййян едилмиш, бу вя йа диэяр категорийайа бярабяр эютцрцлцр.
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Бяйяннамя цсулу верэи органларына верэи юдяйижинин
эялирляри мянбяйи вя хяржляри, верэи эцзяштляри вя верэинин
щяжминин щесабланмасы гайдасы щагда мялуматлар дахил
едилян верэитутма мябляьи щагда рясми бяйяннамянин
тягдим едилмясини нязярдя тутур.
Мцяссисяляр верэи органларына мцщасибат щесабатларынын
тяркибиндя ялавя дяйяр верэиси, мянфяят верэиси, автойол истифадячиляринин верэиси вя диэяр верэиляр щаггында бяйяннамя
тягдим едир.
Инзибати цсул верэинин верэитутма обйектинин йаранма мянбясиндян щесабланмасынı вя тутулмасыны нязярдя
тутур.
Адятян, бу цсул мцяссисянин мцщасибатлыьы вя йа эялири
юдяйян диэяр орган тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу цсулла физики шяхслярин эялирляриндян верэи тутулур. Топланмыш верэитоплайыжы-мцяссися (верэи аэентлийи) тяряфиндян дярщал бцджяйя
кючцрцлцр.
Ялавя дяйяр верэиси мцяссисядя йаранан ялавя дяйярин бир
щиссясинин бцджяйя кючцрцлмясини нязярдя тутур. Гейд етмяк
лазымдыр ки, ялавя дяйяр истещсалатын бцтцн мярщяляляриндя йараныр вя мцяссися тяряфиндян реализя едилян малларын (иш, хидмят) дяйяри иля истещсал вя тядавцл хяржляриня аид едилян
материал мясряфляри арасындакы фярг кими мцяййян едилир.
ЯДВ долайы верэи щесаб едилир вя истещлакын формалашмасына вя онун структуруна тясир едян мцщцм амиллярдян
биридир.
ЯДВ-нин щесабланмасы вя юдянилмяси просесиндя мейдана эялян мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси Русийа Федерасийасынын Верэи Мяжяллясинин там олараг бу верэийя щяср
едилмиш 21-жи бюлмясиня (2 щисся) ясасян щяйата кечирилир. Верэи
мяжяллясинин гейд олунан бюлмясиня мцвафиг олараг ашаьыдакылар ЯДВ-нин юдяйижиляри щесаб едилир:
1) Тяшкилатлар;
2) Фярди сащибкарлар;
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3)Русийа Федерасийасынын Мяжяллясиня мцвафиг олараг
Русийа Федерасийасынын эюмрцк сярщядляриндян малларын кечирилмяси иля ялагядар юдяйижи кими гябул едилян шяхсляр;
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу щалда тяшкилат дедикдя верэи
обйекти олараг гябул едилян ямялиййатлар щяйата кечирян, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн щцгуги шяхсляр баша дцшцлцр.
Фярди сащибкар олараг РФ-нын мцлки ганунверижилийиня
мцвафиг гайдада гейдиййата алынан вя щцгуги шяхс oлмадан
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр гябул едилир. Фярди сащибкарлар йалныз верэи обйекти олараг гябул едиля
биляжяк ямялиййатлары щяйата кечирдикдя ЯДВ юдяйижиляри щесаб едиля билярляр.
Верэитутма обйекти олараг гябул едиля биляжяк ямялиййатлар ашаьыдакылардыр:
1) Русийа Федерасийасы щцдудлары дахилиндя малларын (ишлярин вя хидмятлярин) сатышы, щямчинин эиров предметинин сатышы
вя маллар (эюрцлян ишлярин нятижяляри) цзря щцгугун ютцрцлмяси, йениликлярин тягдим едилмяси щаггында разылашмайа ясасян хидмятлярин эюстярилмяси. Бу щалда маллара эюря щцгугларын ютцрцлмяси, эюрцлмцш ишлярин нятижяляри, тямяннасыз хидмятлярин эюстярилмяси, малларын (иш, хидмятин) сатышына аид едилир;
2) Хяржляри мцяссисянин эялир верэисинин щесабланмасы заманы чыхылмасы нязярдя тутулмайан (о жцмлядян, амортизасийа айырмалары васитясиля) тялябат цчцн Русийа Федерасийасы
яразиси дахилиндя малларын ютцrüлмяси;
3) Шяхси истифадя мягсядиля тикинти-гайнаг ишлярин эюрцлмяси;
4)Малларын Русийа Федерасийасынын эюмрцк яразисиня эятирилмяси;
Гцввядя олан верэи ганунверижилийиня ясасян ашаьыда
эюстярилян верэи хидмят гойула билмяз:
1) Русийа Федерасийасы яразисиндя хидмяти yaxud йашайыш
сащяляринин харижи вятяндашлара вя юлкядя акредитасийада кечмиш тяшкилатлара кирайя верилмяси иля баьлы хидмятлярин сатышы;
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2) Русийа Федерасийасы щюкумятинин тясдиг етдийи сийащыйа мцвафиг йерли вя йа хариждя истещсал едилян тибби малларын
сатышы;
3) Тибби тяшкилатлар тяряфиндян тибби хидмятлярин эюстярилмяси (хидмятлярин сийащысы верэи Мяжяллясинин 21-жи бюlмясиндя верилмишдир).
4) Ижтимаи шящяр няглиййат хидмятляри (о жцмлядян, таксиляр, маршрут таксиляр истисна олмагла), сярнишинлярин шящярятрафы дяниз, чай, дямирйолу вя автомобил няглиййат васитяляриля
дашынмасы;
5) Рцсумсуз тижарят маьазасы эюмрцк реъими алтында
йерляшдирилян маллары;
6) Банклар тяряфиндян банк ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси (инкассасийалар истисна олмагла);
7) Сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян сыьорта, йенидян сыьорта
хидмятляринин эюстярилмяси, щямчинин гейри-дювлят пенсийа
фондлары тяряфиндян гейри-дювлят тягацд тяминаты цзря хидмятлярин эюстярилмяси;
8) Верэи Мяжяллясинин 21-жи бюлмясиндя сийащысы верилян
диэяр мал, иш вя хидмятлярин сатышы;
Верэи базасы ЯДВ-yə дахил едилмядян тятбиг olunaн гиймят вя тарифляр ясасында реализя едилян малларын дяйяри ясасында мцяййян едилир. Верэи юдяйижисинин эюстярилян маллара (иш,
хидмят) эюря верэи юдянилмяси цзря щесаблашмаларла баьлы гиймятли каьызлардан юдямя дахил олмагла, вя онлар тяряфиндян
пул вя йа натурал формада алынан бцтцн верэиляр верэи базасыны тяшкил едир.
Сифаришчинин юз хаммалы ясасында малларын щазырланмасы
заманы онун емалынын дяйяри верэи базасы щесаб едилир. Тикинти, тикинти-гайнаг вя тямир мцяссисяляри цчцн верэи базасы олараг сатылмыш тикинти мящсулларынын (иш, хидмят) дяйяри гябул
едилир.
Яэяр мцяссися коммерсiya, тапшырыг вя йа аэент мцгавиляси ясасында васитячилик хидмятляри эюстярирся, гейд олунан
щяр бир мцгавиля цзря мцкафатландырма формасында алдыьы
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эялирин мябляьи верэи базасы олараг гябул едилир. Русийа Федерасийасы яразисиня эятирилян маллар цзря верэи базасына, щямчинин малын эюмрцк дяйяри, эюмрцк рцсуму, аксиз маллары
цзря ися аксиз мябляьи ялавя едилир. Ялавя дяйяр верэиси цзря
верэинин юдянмя дюврц тягвим айы щесаб олунур. Щяр тягвим
айынын сонунда верэи юдяйижиси верэи базасыны мцяййян етмяли
вя мцвафиг верэи дяряжяси цзря юдяниləжяк верэи мябляьини
щесабламалыдыр.
Бцджяйя дахил едилмяли олан ЯДВ мябляьи алыжылардан
сатылмыш малларын (иш, хидмятлярин) мцгабилиндя алынан пул
мябляьи иля тядарцкчц тяряфиндян дяйяри, истещсалат вя тядавцл
хяржляриня аид едилян материал ресурслары (иш,хидмят) цчцн юдянилян верэи мябляьляри арасындакы фярг кими мцяййян едилир.
Бцджяйя кючцрцляжяк фактики ЯДВ мябляьинин дцзэцн
щесабланмасына нязарят етмяк цчцн верэи юдяйижиляри алыжылара
малларын бурахылмасы, ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси цзря бцтцн ямялиййатлары юзцндя якс етдирян щесабфактуралардан истифадя етмялидирляр. Щесаб-фактуралар малэюндярянляр тяряфиндян щямин сювдяляшмянин верэийя жялб едилибедилмямясиндян асылы олмайараг тяртиб олунмалыдыр. Верэи юдяйижиси, щямчинин ашаьыда эюстярилян сянядляри дя тяртиб етмялидир:
- алыжылара верилян щесаб-фактураларын учоту ъурналы;
- малэюндярянлярдян алынан щесаб-фактураларын учоту ъурналы;
- сатыш китабы;
- алыш китабы
ЯДВ-нин юдянилмя мцддяти: верэинин юдянилмяси сону
чатмыш тягвим айы ярзиндя малларын (иш, хидмятин) сатышынын
фактики дювриййяси ясасында нювбяти айын 20-дян эеж олмайараг щяр ай щяйата кечирилмялидир. Рцб ярзиндя ялдя едилян
пул эялири 1 млн. рублдан артыг олмайан вя сатышдан верэи нязяря алынмадан верэи юдяйижиляри ЯДВ-ни щяр рцбдя юдяйя билярляр. Лакин щямин юдямя щесабат рцбцнцн сонунжу айындан
сонра эялян айын 20-дян эеж олмайараг щяйата кечирилмялидир.
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Малларын Русийа Федерасийасынын эюмрцк яразисиня эятирилмяси заманы тутулмалы олан верэи мябляьи эюмрцк ганунверижилийиня мцвафиг юдянилир.
Верэи юдяйижиляри ютян верэи дюврц цчцн сонракы айын 20-дян
эеж олмайараг гейдиййатда олдуглары верэи органына мцвафиг бяйяннамя тягдим етмялидирляр. Щяр ай верэи юдяйян верэи
юдяйижиляри рцб баша чатдыгдан сонракы айын 20-дян эеж олмайараг верэи бяйяннамяси тягдим едирляр.
Мянфяят верэиси бирбаша верэи щесаб едилир, гцввядя олан
верэи системиндя апарыжы йерлярдян бирини тутур вя бцтцн сявиййядян олан бцджялярин эялирляринин тяркибиня дахилдир.
Мянфяят верэисинин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдаларыны ашаьыдакы норматив актлар мцяййян едир:
-Русийа Федерасийасынын 2116/1 сайлы 27 декабр 1991-жи ил
тарихли «Мцяссисялярин вя тяшкилатларын мянфяят верэиляри щаггында» гануну;
-Русийа Федерасийасынын 27 декабр 1991-жи ил тарихли
2118-1 сайлы «Русийа Федерасийасынын верэи системинин ясаслары
щаггында» ганунун;
-Русийа Федерасийасынын ВСН-нин 15 ийун 2000-жи ил тарихли 62 сайлы мцяссисялярин вя тяшкилатларын мянфяят верэисинин
щесабланмасы вя бцджяйя юдянилмяси гайдалары щаггында»
тялиматы.
Русийа Федерасыйасынын ганунверижилийиня ясасян щцгуги
шяхс щесаб едилян мцяссися вя тяшкилатлар, щямчинин Русийа
Федерасийасы яразисиндя харижи сярмайя ясасында təshih едилян
мцяссисяляр дя дахил олмагла сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан бейнялхалг бирликляр вя тяшкилатлар мянфяят верэисинин
юдяйижиляри щесаб олунур.
Ашаьыдакы qeyd edilənlər мянфяят верэисинин юдяйижиляри щесаб олунмур:
1) Русийа Федерасыйасынын ганунверижи (сялащиййятли) органлары тяряфиндян тясдиг едилмиш сийащы иля мцяййян олунмуш
сянайе типли кянд тясяррцфаты мцяссисяляри истисна олмагла,
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кянд тясяррцфаты вя балыгчылыг мящсуллары сатышы иля мяшьул олан
щяр щансы бир тяшкилати-щцгуги формайа малик мацяссисяляр;
2) Русийа Федерасыйасынын Мяркязи Банкы вя пул дювриййясинин низамланмасы иля баьлы фяалиййят эюстярян идаряляри;
3) Садяляшдирилмиш верэи, учот вя щесабат системини тятбиг
едян кичик мцяссисяляр (фирмалар);
4) Русийа Федерасыйасынын 31 ийул 1998-жи ил тарихли 142-ФГ
сайлы «Мцяййян фяалиййят нювляри цчцн эялирдян ващид верэи
щаггында» Федерал гануна уйьун олараг мцяййян фяалиййят
нювляри цчцн ващид эялир верэисинин юдянилмясиня аид едилмиш
мцяссисяляр;
5) Ойун бизнеси сащясиндя сащибкарлыг фяалиййятиндян
мянфяят ялдя едян тяшкилатлар – щямин тяшкилатлар 31 ийул 1998-жи
ил 143-ФГ сайлы «Ойун бизнесдян верэи щаггында» Федерал
гануна мцвафиг олараг угорный бизнесдян верэи юдяйижиляри
щесаб олунур.
Бу онунла ялагядардыр ки, бязи эялир нювляриня мцяссисянин мянфяят верэисинин ясас дяряжясиндян фяргли олан дяряжяляр
тяйин едилмишдир.
Мянфяят верэисинин обйекти олараг тясяррцфат субйектинин
фяалиййятинин сон дяйяр нятижяси – баланс мянфяяти щесаб едилир
(бах: схем 6).
Баланс мянфяяти – мящсулун (ишин, хидмятин), ясас вясаитлярин (торпаг сащяси дя дахил едилмякля), мцяссисянин диэяр
ямлакынын сатышындан вя гейри-сатыш ямялиййатларындан ялдя
едилян эялир мябляьи иля бу ямялиййатлар цзря хярж мябляьиндя
азалдылан мянфяят мябляьини якс етдирир.
Верэи тутма мягсядиля баланс мянфяяти мцяссисянин
мцхтялиф сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя едилян эялирляриn мябляьинiдя азалдыр. Бу сябябдян дя верэи юдяйижиляри бу нювляр
цзря айры учот апармалы вя мцяййян едилмиш дяряжяляр цзря
верэи юдямялидирляр. Нятижядя верэи тутулан мянфяят мябляьи
ашаьыдакы дцстура ясасян мцяййян едиля биляр:
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ВМ = БМ – Эсд – Эгк - Эист.пай – Эвя – Эбя – Эся – Эоб
– Мкт – Мом – Э.
ВМ – верэи тутулан мянфяят;
БМ – баланс мянфяяти;
Эсд – сящмляр цзря дивидент формасында эялир;
Эгк – дювлят гимятли каьызлары цзря эялирляр;
Эист.пай – диэяр мцяссисянин фяалиййятиндя пай иштиракындан эялир;
Эвя - васитячилик ямялиййатларындан эялир;
Эбя – банк ямялиййатларындан эялир;
Эся – сыьорта ямялиййатларындан эялир;
Эоб – ойун бизнесиндян видео кирайя, видео салонлардан
дахил олан эялир;
Мкт – кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан мянфяят;
Мом - овчулуг тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан эялир;
Э – эцзяштляр.
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2.4. Халис мянфяятдян истифадянин истигамятляри
Схем 7
Bцdcя vя qeyrи bцdcя fondlarыna
юдянилян cяrиmяlяr.
Yerlи bцdcяlяrя bиr
sыra юdяmяlяr

Щесабат дюврцнцн мянфяяти
(бюлцшдцрцлмямиш мянфяят,
зяряр)

İstиfadяnиn

Sosиal сферанын иnkишafы

сosиal сферанын obyektlяrиnиn
сахланылмасы
тяqaцdлярин sыьortasы
gənc aиlяlяrин mяишяt tяmиnatы
цчцн мянзил тикинтиси, баь
сащяляринин абадлашдырылмасы
вя с. ссудалар
mцяssиsя ишчиlяrиnиn
tяhsиl, йенидян щазырланма,
ихтисас сявиййясинин
йцксялдилмяси хяржляринин
юdяnиlmяsи

Ehtиyat fondу

иstиqamяtlяrи

Elmи-иstehsalat иnkишafы

Истещсалын
эенишляндирилмясиня, texnиkи
yenиdяnqurmaйа, истещсалын
модернляшдирилмясиня, elmи
тядгигат ишляриня вя dиgяr
qeyrи-maddи aktиvlяrя –
(ясас капиталын артымына)
капитал гойулушу
Sosиal сферанын
obyektlяrиnин kapиtal
тикинтиси

ямяйин нятижяляриня мадди
щявясляндирмя

Dюvrиyyя vяsaиtlяrиnиn
(дювриййя капиталынын)
artымына
Хейриййячилик, спонсорлуг

саир

Саир
Xeyrиyyячиlиk

яmяk mцqabиlиndя maddи
mцkafat
dиgяr

Dиgяrlяrи
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2.5.

Мцяссисянин эялирлийинин тящлили
Тящлилин цфцги-шагули методундан истифадя
етмякля мянфяятин формалашмасы вя
бюлцшдцрцлмясинин цмуми гиймятляндирилмяси

Фяалиййяти тящлил едилян мцяссисядя мянфяятин формалашмасы вя бюлцшдцрцлмяси ашаьыдакы кимидир (жядвял 1). Щесабат
илиндя сатышдан ялдя едилян эялир 1961093 мин рубл тяшкил етмишдир ки, бу да ютян иля нисбятян 1 340 750 рубл аздыр. Ямтяялик мящсулларын майа дяйяри – 1 594 134 мин рубл, коммерсийа хяржляри – 44 998 мин рубл. Мящсулун истещсалы вя сатышы
цзря хяржляринин сявиййяси 84,45 %, мящсул сатышындан ялдя
едилян мянфяят ися 15,55% тяшкил етмишдир.
Баланс мянфяяти юзцндя цч ясас елементи жямляшдирир:
мящсул сатышындан мянфяят, диэяр ямялиййатлардан, гейрисатышдан эялирляр.
Баланс мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси онун бцджяйя кючцрцлмяси вя мцяссисянин юзцнцн истифадясини якс етдирир. Мянфяятдян верэи вя диэяр мяжбури юдямяляр формасында мцхтялиф
сявиййяли бцджяйя кючцрцлмяси ганунверижиликля тянзимлянир.
Мцяссисянин сярянжамында галан мянфяятин хяржлянмяси истигамятляринин мцяййян едилмяси вя истифадя олунмасы мцяссисянин компетенсийасына аиддир.
Щесабат илинин баланс мянфяяти 47 814 мин рубл вя йа
9,65% ашаьы дцшмцшдцр (жядвял 1). Мцяссисянин мянфяятинин
ясас тяркиб елементи щесаб едилян сатышдан ялдя едилян мянфяятин 191 575 мин рубл вя йа 37,31% ашаьы дцшмяси баланс
мянфяятиня даща чох тясир эюстярмишдир. Щямчинин, диэяр мцяссисялярин фяалиййятиндя иштирака эюря эялир дя 174 мин рубл
ашаьы дцшмцшдцр.
Диэяр ямялиййатлардан вя сатышдан кянар эялир вя хяржлярин ашаьы дцшмясиня бахмайараг бу хяржлярин салдосу мцсбятдир вя мцвафиг олараг 81 566 мин рубл вя 43 936 мин рубл
тяшкил едир. Щесабат илиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 312 402
мин рубла чатмышдыр ки, бу да кечян ил иля мцгайисядя 35 576
мин рубл чохдур.
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Жядвял 1
Мцяссисянин эялирлийинин тящлили
Gюstяrиcиnиn adы

1

Baza иlи

Hesabat
иlи

Yayыnma Ыnkишaf
tempи
%,

Xцsusи чяkи,
(%-lə)
Baza
Hesab
at
6
7

2

3

4

5

Mящсул (иш, хидмят)
сатышдан пул gяlиrи

3 301 843

1 961 093

-1 340
750

59.39

100

100

Mящсул (иш, хидмят)
сатышынын maya dяyяrи

2 745 490

1 594 134

-1 151
356

58.06

83.15

81.29

Kommersиya xяrclяrи
Ыdarя xяrclяrи

42 817
0

44 998
0

2181
0

105.09
0

1.30
0

2.29
0

Сатышдан
мянфяят (зяряр)

513 536

321 961

-19 1575

62,69

15,55 х

16.42х
71,95
0
0
0,00

Mяhsulun rentabellиyи, %
Alma faиzlяrи
Юdяmя faиzlяrи
Dиgяr tяшkиlatlarda
ишtиrakdan gяlиr
Dиgяr яmяlиyyatлардан
gяlиrlяr
Dиgяr яmяlиyyatлар цзря
xяrclяr
Malиyyя-tяsяrrцfat
fяalиyyяtиndяn мянфяят
(зяряр)
Dиgяr сатышдан кянар
gяlиrlяr
Dиgяr сатышдан кянар
xяrclяr
Hesabat dюvrцnцn
мянфяяти (зяряри)
Мянфяят vergиsи
Йайындырылмыш vяsaиtlяr
Hesabat dюvrцnцn
bюlцшdцrцlmяmиш
мянфяяти

18.70
0
0
176

20.20
0
0
2

1.49
0
0
-174

0
0
1,14

103,69
0
0
0,04

648 044

585 373

-62 671

90,33

130,84

130,82

688 284

503 807

-184 477

73,20

138,97

112,59

473 472

403 529

-69 943

85,23

95,60

90,18

210 239

47 045

-163 194

22,38

42,45

10,51

188 432

3 109

-185 323

1,65

38,05

0,69

495 279

447 465

-47 814

90,35

100

100

117 936
100 517
276 826

41 315
93 748
312 402

-76 621
-6 769
35 576

35,03
93,27
112,85

23,81
20,30
55,89

9,23
20,95
69,82

Х- сурятдя сатышдан мянфяятин пул эялириня, мяxряждя
щесабат дюврцнцн мянфяятиня % ифадясиндя нисбяти
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2.6. Мящсулун сатышдан ялдя едилян мянфяят
эюстярижиляринин амилли тящлили
Баланс мянфяятинин структурунда мящсулун сатышдан ялдя едилян мянфяятi даща бюйцк хцсуси чякийя маликдир.
О, йалныз мцяссисянин истещсалат сащясиндя фяалиййятинин йекун
нятижяси дейил, щямчинин дювриййяни якс етдирир. Мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяят (Мс) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Мс = Пэ – Мд – Кх – Их
Бурада Мс – сатышдан ялдя едилян мянфяят;
Пэ - сатышдан пул эялири;
Мд – сатышын майа дяйяри;
Кх - коммерсийа хяржляри;
Их – идаря хяржляри.
Мящсулун сатышындан ялдя едилян мянфяят мябляьи ашаьыдакы амиллярин тясири иля формалашыр: сатышын щяжми вя структуру,
онун там майа дяйяри вя топдансатыш гиймятляри. Рентабелли
мящсулларын сатышы заманы сатышын щяжминин дяйишмяси иля ялдя
едилян мянфяят мябляьи, бирбаша мцтянасиб рентабелли олмАйан
мящсулларын сатышы заманы якс мцтянасиб асылылыг мювжуддур.
1. Мящсулун сатыш щяжминин дяйишмясинин мянфяят мябляьиня тясири ашаьыдакы дцстура ясасян щесабланыр:
П1 = П0 (К2 – 1)
Мс1 = Мс0 (К2– К1)
Бурада: К1 = Пэ1 / Пэ0,
К2 = Мд1 / Мд0,
К1 = 1 961 093 / 3 301 843 = 0, 5994,
К2 = 1 594 134 / 2 745 490 = 0, 58064,
Мс1 = 513 536 (0, 58064 – 1) = - 215 356 (мин рубл.).
Сатышын ашаьы дцшмяси нятижясиндя мянфяят 215 356 мин
рубл азалмышдыр.
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2. Сатылмыш мящсулун структуру вя чешидинин дяйишмясинин тясири ашаьыдакы дцстура ясасян мцяййян едилир:
Мс2 = Мс0 (К1– К2)
Мс2 = 513 356 (0,59394 – 0,58064) = 513 536 П 0,0133 =
=6830 (мин рубл)
Мящсулун структуру вя чешидиндя едилян дяйишикликляря ясасян мянфяят 6830 мин рубл артмышдыр.
3. Сатылмыш мящсулунун 1 рублуна хярж сявиййясинин дяйишмясинин мянфяятя тясири ашаьыдакы дцстура ясасян мцяййян едилир:
Мс3 = Пэ1 [ (Мд0 / Пэ0) - (Мд1 / - Пэ1 )]
Мс3 = 1 931 093 ((2 745 490 / 3 301 843) – ( 1 594 134 /
1 961 093)) = 36 519 (мин рубл).
Сатылмыш мящсулун 1 рублуна хяржлярин ашаьы салынмасы щесабына мянфяят 36 519 мин рубл артмышдыр.
4. Коммерсийа хяржляринин дяйишмясинин тясири:
Пэ1 [ (Кх0 / Пэ0) - (Кх1 / - Пэ1 )]
Мс4= 1 931 093 ((42 817 / 3 301 843) –( 44 998 / 1 961 093)) =
=-19 493 (мин рубл).
Апарылан щесабламалары ашаьыдакы жядвялдя цмумиляшдиряк:
Мянфяятин амилли тящлилинин нятижяляри
Mяhsulun сатышынdan яldя edиlяn мянфяят
artыmыnыn dяyишmяsи amиllяrи
1. Сатышын hяcmиnиn dяyишmяsи
2. Mяhsulun struktur vя чешидинин dяyишmяsи
3. Сатылмыш mяhsulun hяr bиr манатына xяrclяrиn
sяvиyyяsиnиn dяyишmяsи
4. Kommersиya xяrclяrиnиn dяyишmяsи
5. Amиlлярин тясиринин йекуну

Жядвял 2

Tяsиr mяblяьи /mиn рубл/
-215 356
6830
36 519
-19 493
-191 500
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Дюрд амилин тясири цмумиликдя 191 500 мин ман. тяшкил
етмишдир. 75 мин рубл мябляьиндя фярг (-191 575 – 191 500) –
щесабламаларда апарылан йуварлаглашдырма иля изащ олунур.
Мянфяятя даща чох мянфи тясир эюстярян амил мящсул
сатышынын щяжминин азалмасы олмушдур. Конкрет сябяби билмяк цчцн кейфиййят, рягабятя давамлылыг, маркетинг тядбирляри, ресурс тяминаты вя с. нюгтейи-нязярдян мящсул истещсалы вя
сатышы тящлил олунмалыдыр.

2.7. Рентабеллийин ясас эюстярижиляриnин
щесабланмасы вя тящлили
Эялирдян сонра «нятижялик» анлайышыны якс етдирян рентабеллик эюстярижиляридир. Buнлар бцтювлцкдя мцяссисянин фяалиййятинин сямярялилийини характеризя едир. Бцтцн эюстярижиляр баланс мянфяяти, мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяят вя халис
мянфяят ясасында щесаблана биляр.
Сатышын рентабеллийи кечян ил 15 % тяшкил етмишдися, щесабат
илиндя 22,82% йяни 7,82% артмышдыр. Бу мцяссисянин сатышынын
щяр рублундан 22 гяпик мянфяят ялдя етдийини эюстярир (жядвял 3).
Кечян ил юзцнц малиййяляшдирмя ямсалы 2,49% тяшкил едирдися, щесабат илиндя 2,58%-я гядяр артмыш, даща доьрусу,
0,9% йцксяк олмушдур. Ютян илдя мящсулун рентабеллийи
18,7%, щесабат илиндя ися бу эюстярижи 1,5% артмышдыр. Демяли,
мцяссися истещсал вя сатыш хяржляринин Ы рублуна 20,2% мянфяят
ялдя етмишдир.
Эялирлиliйи якс етдирян илк цч эюстярижидя артым мцшайият
едилир ки, бу da мцсбят бир мейiл щесаб едиля биляр. Лакин диэяр эюстярижиляр там айры мейли якс етдирир. Активлярин рентабеллийи кечян ил 14,35% олмушдурса, щесабат илиндя 1,43%
азалмышдыр. Нятижядя щесабат илиндя мцяссисянин бцтцн ямлакындан истифадянин еффективлийи 12,92% тяшкил етмишдир.
Базис илиндя жари активлярин рентабеллийи – 21,61% тяшкил
етмишдирся, щесабат илиндя бу эюстярижи 2,55% ашаьы дцшяряк
19,06% тяшкил етмишдир. Бу мцяссисянин жари активляриня йаты-
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рылан щяр рубла дцшян мянфяят сявиййясинин 19,06% тяшкил етдийини эюстярир.
Кечян ил ясас вясаитлярин вя диэяр гейри-дювриййя активлярин рентабеллийи 22,81 % тяшкил етмишдир, щесабат илиндя бу
эюстярижи 2,2% ашаьы дцшмцш, даща доьрусу, вясаит ващидиня
дцшян мянфяятин сявиййяси 20,6%-я енмиш, ясас вясаитлярин вя
диэяр гейри-дювриййя активлярдян истифадянин сямярялилийи 2,2%
ашаьы дцшмцшдцр.
Ютян илдя хцсуси капиталын рентабеллийи 21,35% олдуьу
щалда, щесабат илиндя щямин эюстярижи 2,06% дцшяряк 19,29%
олмушдур.
Хцсуси капиталын халис рентабеллийи кечян ил 12,08%, щесабат илиндя артараг 13,3% тяшкил етмишдир, даща доьрусу, хцсуси
мянбяляр щесабына йарадылмыш капталдан истифадя сявиййяси
йцксялмишдир. Хцсуси вя узунмцддятли борж капиталынын рентабеллийи базис илиндя 21,61%, щесабат илиндя 19,06% тяшкил етмишдир, йяни хцсуси капиталын рентабеллийиндян фярглянмямишдир.
Жядвял 3

Рентабеллик эюстярижиляри
Gюstяrиcиlяr
1
1. Satыш rentabellиyи /Rс/
2. Юzцnц
malиyяlяшdиrmя яmsalы
(Яюм)
3. Mяhsulun
rentabellиyи (Рм)
4. Aktиvlяrиn
rentabellиyи (Ра)
5. Carи aktиvяrиn
rentabellиyи (Ржа)
6. Яsas vяsaиtlяrиn вя
диэяр гейри-мадди
активлярин rentabellиyи
(Ряв)
7. Хцсуси kapиtalыn
rentabellиyи (Рхк)

Щесабланма гайдасы
2
x 100 /Г
Г- сатышын hяcmи,
Мб-balans мянфяяти
Яюм =(М+A)/(Kб+Bк),
М-yыьыmа йюнялдилян мянфяят
A-amortиzasиya айырмалары
Kб-kredиtor borcu
Bк-borc капиталы
Рм=Мсх100/Мд.
Мд-мящсул истещсалы вя сатышы цзря
хярж, Мс-мящсул сатышындан
мянфяят
Ра=Мб x 100 /Ак
Ак-баланс активинин йекуну
Ржа = Мб x 100 /Аж ,
Аж-жари активляр
Ряв = Мб x 100 /ЯВ+Гда
ЯВ-ясас вясаитлярин орта дяйяри,
Гда-диэяр гейри-дювриййя
активляринин дяйяри
Рхк=Мб х100/ХК
ХК-хцсуси капиталын мябляьи
Rс

=Мб

Baza иlи,
%
3
15.0

Hesabat иlи,
%
4
22.82

0.49

0.58

18.7

20.2

14.35

12.92

21.61

19.06

22.81

20.61

21.35

19.29
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8. Хцсуси kapиtalыn
xalиs rentabellиyи
(ХРхк)
9. Хцсуси vя
uzunmцddяtlи borc
kapиtalыnын rentabellиyи
(Рхбк)

ХРхк= Мх х100/ХК
Мх-халис мянфяят

12.08

13.3

Рхбк= Мх х100/УБК
Бурада УБК-узунмуддятли борж
капиталы

21.61

19.06

2.8. Юзцнц йохламаг цчцн тестляр:
1. Малиййя нятижяляринин тящлилинин вязифяляриня дахилдир:
а) мянфяят эюстярижиляринин динамикасынын гиймятляндирилмяси;
б) мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляриня ясасян мцяссисянин
эялирлийинин гиймятляндирилмяси;
ж) малиййя сабитлийи эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси.
2. Мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяят нежя мцяййян едилир?
а) Мс=Пэ – Мд
б) Мс=Пэ (ЯДВ-сиф)-Мд
ж) Мс=Пэ-(Мм+Аа)
Мс – мящсулун сатышындан мянфяят;
Пэ – сатылан мящсулун щяжми (мящсул сатышындан пул эялири);
Мм - материал мясряфляри;
Аа – амортизасийа айырмалары.
3. Баланс мянфяяти нежя мцяййян едилир:
а)Мб= Пэ-Мд
б)Мб=Мс+Мск+Мям
ж)Мб=Мс+Мвя
д)Мб=Пэ-Мд+Мям
Мб-баланс мянфяяти;
Мсл- гейри-сатышдан мянфяят;
Мям-ямялиййат мянфяяти;
Мвя- васитячилик ямялиййатларындан мянфяят.
4. Халис мянфяят нежя щесабланыр?
а)Мх=Мб-Вю
б) Мх=Мб+Фэх-Вю
ж)Мх=Пэ-Вю

Мцяссисянин малиййя тящлили

д)Мх=Мс+Мск
Мх-халис мянфяят;
Вю –бцджяйя верэи юдямяляри;
Фэх-фювгял эялирляр (хяржляр).
5. Балансын щянсы бюлмясиндя эялир якс олунур?
а)низамнамя капиталы;
б)капитал вя ещтийатлар;
ж)дювриййя активляри;
д)гысамцддятли ющдяликляр
6. ЯДВ щансы мянбядян юдянилир?
А)халис мянфяятдян;
Б)баланс мянфяятиндян;
Ж) мящсулун сатышындан ялдя едилян пул эялириндян.
7. Мящсулун рентабеллийи нежя щесабланыр?
Мсх100
а) Р =−−−−−−−−
Ф
Мсх100
б) Рм=−−−−−−−−
Мд
Мсх100
ж) Рм =−−−−−−−−
Пэ
Рм - мящсулун рентабеллийи;
Ф - сянайе истещсалат фондларынын иллик дяйяри;
Пэ - сатылмыш мящсулун щяжми;
8. Мцяссисянин халис мянфяятиндян истифадя олунур:
а) сосиал сферанын инкишаф етдирилмясиня;
б)мцяссися ишчиляринин мадди щявясляндирилмясиня;
ж) елми-истещсалат вя сосиал инкишафа;
д)ясаслы тикинтийя.
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9. Активлярин рентабеллийи нежя щесабланыр?
Мб х 100
а)Раа=−−−−−−−−
Мд
Мб х 100
б)Раа=−−−−−−−−
А
Мхх 100
б)Раа=−−−−−−−−
Мд
10. Юзцнц малиййяляшдирмя ямсалы няйин эюстярижилярдир?
а) мцяссисянин хцсуси вясаитляриндян истифадянин еффектлиliйини;
б) хцсуси вясаитлярин мцяссисянин техники инкишафына хяржлянмясинин еффектлиliйини;
ж) борж вясаитлярин мцяссисянин техники инкишафына хяржлянмясини;
д)мцяссисянин харижи вясаит мянбяляриндян асылылыьы.

2.9. Терминляр
Баланс мянфяяти – балансында якс етдирилян мцяссисянин
бцтцн нюв фяалиййятляр цзря мянфяятинин цмуми мябляьи.
Мящсул сатышындан ялдя едилян эялир – малын, ишлярин, хидмятлярин вя материал дяйярлярин сатышындан пул дахилолмаларынын там мябляьи.
Пул дювриййяси – наьд вя йа наьдсыз формада юз функсийаларынын йериня йетирилмяси заманы пулларын щярякяти
Дивидент – сящмдар жямиййятин верэилярин юдянилмясиня,
истещсалын эенишляндирилмясиня, ещтийатларын вя диэяр тяхирясалынмаз тялябатларын юдянилмясиня айырмалардан сонра щяр ил
сящмдарлар арасында бюлцнян щиссяси.
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Мящсулун истещсалы вя сатышы цзря хяржляр – мящсулun
истещсал просесиндя истифадя олунан мянфяятин бир щиссяси, тябии
ресурсларын, хаммал, материал, йанажаг, енеръи, ясас фондларын, ямяк ресурсларынын дяйяри вя щямчинин мящсул истещсалы вя
сатышы цзря хяржляр.
Инвестор – мянфяят ялдя етмяк мягсядиля вя йа щяр щансы
бир ишя мцяссисяйя капитал йатырылан фярди сащибкар, тяшкилат вя
йа дювлят.
Верэи – юдяйижинин ганунверижиликля тяйин едилян щяжмдя вя
мцддятдя бцджя фондларына мяжбури юдямяли олдуьу мябляь.
Эюмрцк рцсуму – дювлятин яразисиндян малларын апарылмасы, эятирилмяси вя дашынмасы заманы тутuлан верэи.
Верэи системи – тяйин едилмясиндя вя щесабланмасы цсулларында мцяййян принсипляря ясасланан мцхтялиф нюв верэилярин мяжмусу.
Верэи имтийазлары – гцввядя олан ганунверижилийя мцвафиг олараг верэи юдяйижисинин верэилярдян там вя йа гисмян
азад едилмяси.
Мцяссися – ижтимаи тялябатларын юдянилмяси вя мянфяят
ялдя еtmək мягсядиля мящсул истещсалы, иш вя хидмятлярин йериня йетирилмяси цчцн йарадылмыш щцгуги шяхс олан мцстягил
тясяррцфатчылыг субйекти
Мянфяят – мцяссисянин фяалиййятинин сон нятижяси
Рентабеллик – истещсалын еффектлийинин ян ясас эюстярижиляриндян бири. Мящсул иш вя хидмятлярин истещсалы вя сатышына, эюстярилмясиня сякилян хяржлярин сямярялилик сявиййясини характеризя едир.
Малиййя нятижяляри – малларын истещсалы вя сатышы, капитал
базасында ямялиййатларла баьлы олан малиййя ресурсларын ялдя
едилмяси просеси
Йыьым фонду – истещсалын мягсядли мянбяйи малиййя
жящятдян эенишляндирилмясинин мягсядли мянбяйи
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Щцгуги шяхс – вятяндашлыг, о жцмлядян тясяррцфат щцгуги
вя ющдяликляри субйекти гисминдя чыхыш едян, мцстягил баланса,
эербли мющцря вя банкда щесаблашма олан, ясаснамя йаxud
низамнамя ясасында фяалиййят эюстярян вя мцфлислик заманы
юз ямлакы иля мясулиййт дашыйан мцяссися.

2.10. Практики иш. Мясялялярин щялл едилмяси
Мясяля 1.
1.Юнжядян лазыми эюстярижиляри щесаблайараг вя 4 вя 5-жи
жядвялляри долдулмагла, 1 вя 2-жи мцяссисялярин мянфяят вя
рентабеллик эюстярижиляриня ясасланараг онларын эялирлийини гиймятляндирмяк.
Жядвял 4
1-жи мцяссисянин эялирлийинин тящлили
Gюstяrиcиlяr

1.Mяhsulun сатышынdan
яldя edиlяn gяlиr,
ЯDV-sиz
2.Mяhsulun иstehsalы vя
сытышы цзря xяrclяr
3.Мящсул сатышынdan
мянфяят, пул эялириня фаиз
ифадясиндя
4.Mяhsulun rentabellиk
sяvиyyяsи %
5.Dиgяr сатышdaн мянфяят
6.Сатышдан кянар
ямялиййатлардан мянфяят
7.Сатышдан кянар
ямялиййатлар цзря xяrclяr
8.Balans мянфяяти
9.Мянфятдян юdяnиlяn
vergиlяr
10.Xalиs мянфяят

Hesabat иlиnиn
яvvяlиnя

Hesabat иlиnиn
sonunа

7 843 286

21 301 496

4 416 263

11 268 548

85 789

222 217

49 907

115 388
50 267

16 055
1 238 882

3 612 100

Dяyишиklиkяr
(+,-)

Артым
(азалма)
tempи,
%-lə
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Жяdvяl 5
2-cи mцяssиsяnиn gяlиrlиlиyиnиn тящлили
Gюstяrиcиlяr

Hesabat
иlиnиn
яvvяlиnя

Hesabat
иlиnиn sonuna

1. Mяhsulun
сатышынdan яldя edиlяn
мянфяят, ЯDV-sиz
2. Mяhsulun иstehsalы
vя сатышы цзря xяrclяr,
%-lя эялиря
3. Пул эялириня фаиз нисбятиндя мящсул сатышынdan
яldя edиlяn мянфяяти,
4. Mяhsulun rentabellиk sяvиyyяsи, %-lə
5. Dиgяr сатышынdan мянфяят
6. Сатышдан кянар ямялиййатлардан мянфяят
7. Сатышдан кянар ямялиййатлар цзря xяrclяr
8. Balans мянфяяти
9. Мянфятдян юdяnиlяn
vergиlяr
10. Xalиs мянфяят

920 757

21 301 496

712 111

11 268 548

10 440

222 217

Кянарлашма Артым
(+,-)
(азалма)
темпи,
%-ля

115 388
31 983
2854
3911

271 120

99 381

2. Щяр ики мцяссися цзря мянфяят эюстярижиляринин амилли
тящлилини апармаг.
3. Щяр ики мцяссисянин малиййя инкишафы мейлини мцгайися
етмяк. Эялирли вя инкишаф перспективи нюгтейи-нязяриндян
инвестисийа йюнцмлц даща жялбедижи мцяссисяни сечмяк.
Мясяля 2.
1. Жядвял 6-дакы мялуматлара ясасланараг цфиги-шагули
тящлил методундан истифадя етмякля баланс вя халис мянфяятин
формалашмасын, онун структуру вя динамикасыны тящлил етмяк.
2. Мянфяят эюстярижилярини амилли тящлил етмяк.
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Жядвял 6
Gюstяrиcилярин
adы

Baza иlи

1

2

3

Mящсулун (иш, хидмятлярин) сатышындан пул
gяlиrи
Сатылмыш малларын maya dяyяrи
Kommersиya xяrclяrи
Ыdarя xяrclяrи
Сатышдан мянфяят (зяряр)

158 534 140

160 057 720

130 394 186

138 776 488
2 945 749

922 910
6 254 408

1 093 543
6 748 178

4 154 830

3 480 727

12 915 345

6 142 817

Mяhsulun rentabellиyи, %-lə
Ялдя олунмуш faиzlяr
Юdянилян faиzlяr
Dиgяr tяшkиlatlarda ишtиrakdan gяlиr
Dиgяr яmяlиyyatлардан gяlиr
Dиgяr яmяlиyyatлар цзря xяrclяr
Malиyyя-tяsяrrцfat fяalиyyяtиndяn
мянфяят
Диэяр сатышдан кянар gяlиrlяr
Диэяр сатышдан кянар xяrclяr
Hesabat dюvrцnцn мянфяяти (зяряри)
Мянфяят vergиsи
Yayыnдырылmыш vяsaиtlяr

Hesabat иlи

Кянарлашма
4

Артым
tempи
%
5

Xцsusи чякиси %
Базис
дюврц
6
7

Щесабат
дюврц
8
9

100

100

100

100

Кянарлашма
10
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III ФЯСИЛ. МЦЯССИСЯ ЯМЛАКЫНЫН
ДЯЙЯР СТРУКТУРУНУН ТЯЩЛИЛИ

3.1. Мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлилинин
ролу вя онун ямлак дяйяринин
структур тящлилинин вязифяляри
Мцасир игтисади нязяриййялярдя капиталын щярякят системи
цч формада - пул, мал вя истещсал формасында ифадя олуна билир.
Мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлилинин ролу, ясасян
пул эялирляринин (капиталын) формалашмасынын, онларын расионал
йерляшдирилмяси вя сямяряли истифадясинин гиймятляндирилмяси, щямчинин мцяссисянин эениш тякрар истещсалынын узунмцддятли малиййяляшдирмя мянбяляринин ахтарылмасы иля характеризя олунур.
Малиййя вязиййяти мцяссисянин йахшы, зяиф вя йа эярэин вязиййятини характеризя едян эюстярижилярин мяжмусудур. Беля ки,
зяиф малиййя вязиййяти, мясялян, ашаьыдакы кими харктеризя
едилир:
а)малиййя вясаитляринин дцзэцн йерляшдирилмямяси вя онлардан еффектив истифадя олунмамасы;
б)юдямя габилиййятинин гянаятбяхш олмамасы;
ж)хцсуси вясаитлярля тяминатын зяиф олмасы;
д)юдямя мцддяти кечмиш боржларын (бцджяйя, банклара,
хаммал материал ресурслары эюндярянляря вя с.) мювжудлуьу.
Мцяссисянин ямлакынын (активин) дяйяринин структуру
онун малиййя вязиййяти щаггында фикир йцрцтмяйя ясас верир.
О, щяр бир елементин активлярдя пайыны вя онлары пассивдя баьлайан борж вя хцсуси нисбятини эюстярир.
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3.2. Мцяссисянин капитал анлайышы. Капиталын нювляри
Мцяссисянин ямлакы нюгтейи-нязяриндян «капитал» анлайышы активляр мяфщуму иля сых баьлыдыр.
Активляр (латын – ажтивус – щярякятли актив) юзцндя фирмайа мяхсус олан ямлак вя пул вясаитлярi, буна гурьулар,
машын вя аваданлыглар, материал ещтийатлары, банк йатырымлары, гиймятли каьызлара гойулан сярмайя, патент, мцяллиф
щцгуглары вя с. мяжмусуну якс етдирир. Эениш анламда о,
пул дяйяриня малик олан вя пулла юлчцлян щяр бир гиймятлини
характеризя едир.
Фирманын активляри мадди (яшйалашмыш) вя гйери-мадди
(физики обйект олмайан) олмагла ики йеря айрылыр. Сонунжуйа
ихтира щцгуглары, сянайе нцмуняляриня щцгуглар, мцяллифлик
щцгуглары, фирманын дяйяри вя с.аиддир. Фяалиййятдя олма
мцддятиня эюря активляр узунмцддятли вя йа дювриййядян
кянар фирманын ясас вясаитляри, битмямиш капитал гойулушу,
узунмцддятли малиййя гойулушлары, гейри мадди активляр) жари
вя йа дювриййя активляриня (истещсал активляри, щазыр мящсул,
пул вясаитляри, фирманын (гысамцддятли малиййя гойулушлары,
дебитор боржлары вя и.а.) бюлцнцр.
Эялирин ишляк мянбяйи кими фирманын капиталы конкрет
формаларда тязащцр едя биляр – ямяк вясаитляри (истещсалчы капиталы), пул (пул капиталы), ямтяя (ямтяя капиталы). Бунунла йанашы капиталы тясниф етмяк цчцн бир сыра яламятляр mювжуддур:
1.Аидиййатына эюря – хцсуси вя борж капталы.
Хцсуси капитал фирманын мцлкиййят щцгугуна малик
вясаитляринин жямидир. Хцсуси капиталын тяркибиня дахилдир: низамнамя капиталы, ялавя капитал, ещтийат капиталы, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят.
Низамнамя капиталы фирманын təshih едилдийи ан йараныр
вя бцтцн фяалиййят мцддяти ярзиндя онун сярянжамында галыр.
Фирманын щцгуги-тяшкилати формасындан асылы олараг онун
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низамнамя капиталы сящмляринин бурахылмасы вя даща чох
сонракы сатышы вя йа гойулушу, təshihичилярин щиссяляри щесабына
йараныр.
Низамнамя капиталы кредиторларын марагларына зяманят
верян фирманын ямлакынын минимал щяжмини мцяййян едир.
Беляликля, низамнамя капиталы хцссуи вясаитлярин ясас мянбяйи
щесаб олунур. Мцяййян олунмуш гайдада гейдиййата дцшян
фирманын низамнамясиндя капиталын мябляьи якс етдирилдийиндян о, низамнамя капиталы адланыр. Низамнамя капиталынын
минимум мябляьи Русийа Федерасийасы ганунверижилийиня мцвафиг олараг ямякщаггынын минимал щяжми ясасында мцяййян
едилир. Щал-щазырда ачыг сящмдар жямиййятляри вя харижи инвестисйиалы мцяссисяляр цчцн низамнамя капиталынын минимал
ямякщаггынын мин мислиня, диэяр тяшкилати-щцгуг мцяссисяляр
цчцн ися бу рягям йцз мислиня бярабярдир.
Ялавя капитала аиддир:
-Фирма тяряфиндян явязи юдянилмякля гиймятлиляр;
-Емиссийа эялири;
-Тяйин едилмиш гайдада щяйата кечирилян ясас вясаитлярин
йенидян гиймятляндирилмяси мябляьи.
Ещтийат капиталы мянфяятдян низамнамядя нязярдя тутулан мигдарда айырмалар нятижясиндя формалашыр. Ещтийат капиталы фирманын мцмкцн зярярлярин юртмяк, фирма тяряфиндян
бурахылмыш сящмляри юдямяк вя юз сящмлярини алмаг мягсядiля йарадылыр.
Верэиляр цзря бцджяляря юдянилдикдян сонра фирманын сярянжамында галан мянфяят онун фяалиййянин сон нятижяси щесаб едилир вя фирманын хцссуи капиталынын мцщцм компоненти
щесаб олунур.
Божр капиталы фирманын эери гайтармаг шяртиля алдыьы пул
вя йа ямлак дяйярляридир. Фирманын истифадя етдийи бцтцн нюв
борж капиталы, (банк кредитляри, диэяр мцяссися вя тяшкилатларын
боржлары вя с.) мцяййян мцддятдя юдянилмяли олан малиййя
ющдяликляридир.
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2. Сярмайя обйектиня эюря ясас вя дювриййя капиталыны
фяргляндирмяк лазымдыр.
Ясас капитал фирманын малиййя ресурсларынын гейри-дювриййя активляриня (ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр, узунмцддятли малиййя гойулушлары, битмямиш капитал гойулушу)
йюнялдилян щиссядир. Дюврийй капиталы фирманын дювриййя активляриня (истещсал ещтийатлары, битмямиш истещсалат, щазыр мящсул, гысамцддятли малиййя гойулушлары) йюнялдилян малиййя ресурсларыдыр.
3. Истифадя мягсядиня эюря ашаьыдакы капитал нювляринин истещсал, ссуда вя спекулйатив фяргляндирмяк лазымдыр.
Истещсал капиталы фирманын тясяррцфат фяалиййятинин щяйата
кечирилмяси цчцн важиб олан активляря (истещсал васитяляри, гейри-мадди активляр, щесаблашма щесабында пул вясаитляри) йатырылан малиййя ресурсларыдыр.
Ссуда капиталы фирманын депозит яманяти, истиграз вя вексел кими пул вясаитяляриня йатырылан малиййя ресурсларыдыр.
Спекулйатив базар капиталы базар малиййя ямялиййатларынын (гиймятли каьызларын, валйуталарын, хаммал ресурсларынын
алгы-сатгысы) щяйата кечирилмясиндя истифадя едилир.
4. Капиталын дювриййя просесиндя иштирак формасына эюря
капиталыn пул, истещсал вя ямтяя нювлярини гейд етмяк олар
(схем 8).
Дювриййянин биринжи мярщялясиндя пул формасында олан
капитал дювриййя вя гейри-дювриййя активляриня сярф едилир.
Нятижядя капитал пул формасындан истещсал формасына кечир.
Икинжи мярщялядя мящсул (иш, хидмят) истещсал просесиндя
истещсал капиталы ямтяя формасына кечир. Онун щярякятинин
дювриййя просесинин цчцнжц мярщялясиндя истещсал олунмуш
мящсулларын (иш, хидмятлярин) сатышы иля ялагядар ямтяя капиталы
пул формасына кечир.
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Схем 8
Kapиtalыn dюvrиyyя prosesиndя hяrяkяtи
Pul formasыnda kapиtal
Ыstehsal formasыnda kapиtal

Ямтяя formasыnda kapиtal

3.2.1. Мцяссисянин ясас капиталы
Щцгуги-тяшкилати формасындан асылы олмайараг щяр бир
фирма онун мадди базасыны характеризя едян вя истещсалатын
техники сявиййясини мцяййян едян ясас капитала маликдир. Йухарыда гейд етдиймиз кими, ясас капитал фирманын малиййя ресурсларынын онун активляря йюнялдилян щиссясидир. Мцхтялиф фирмаларда гейри-дювриййя активляринин тяркиби кямиййят вя кейфиййятжя фярглянир. Илк юнжя о, фирманын фяалиййят истигамяти,
онун аид олдуьу сащя, истещсалын щяжми, ишчилярин сайы вя диэяр
амиллярля мцяййян едилир. Бунунла йанашы, гейри-дювриййя активляринин ясас елементляриня ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр, узунмцддятли малиййя гойулушлары, тамамланмыш капитал гойулулушлары дахилдир.
Ясас вясаитляря мцяссисянин ямлакынын мящсул истещсалы,
ишлярин йериня йетирилмяси вя хидмят эюстярилмяси заманы ямяк
васитяси гисминдя истифадя олунан истифадя мцддяти 12 айдан
йухары олан щиссяси аиддир.
Ашаьыда эюстярилянляр ясас вясаитляря аид дейил:
1) дяйяриндян асылы олмайараг мцддяти 12 айдан аз олан
вясаитляр;
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2) ялдя олунма мцддятиня дяйяри мящсул ващидиня минимум ямякщаггынын мин мислиндян чох олмайан яшйалар.
Сямяряли истифадя мцддяти ясас вясаит обйектинин истифадя
дюврцндя фирмайа эялир вердийи вя йа онун фяалиййят мягсядиня хидмят етдийи мцддятдир:
Ясас вясаитляр бир сыра яламятляря эюря тясниф едилир:
1) сащяляр цзря;
2) аидиййəтиня эюря: хцсуси, ижаряйя эютцрцлмцш;
3) истифадя яламятиня эюря; истифадядя олан, йенидян гурма вя техники йениляшмядя олан, ещтийатда олан, консервасийада олан, ижарядя олан;
4) нювцня эюря: бина, гурьу, ишчи вя эцж машынлары вя
аваданлыглары юлчц вя низамлайыжы жищазлар; щесаблашма техникасы; няглиййат васитяляри; алятляр; истещсал вя тясяррцфат инвентарлары; мящсулдар вя жинс щейванлар; чохиллик якинляр; торпаьын йахшылашдырылмасына (гурудужу, суварма вя диэяр мелиоратив ишляр) йюнялдилян капитал; ижаряйя эютцрцлян ясас вясаит
обйектляриня капитал гойулушлары.
5)Тяйинатына эюря:
Истещсал – фирманын сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн ясас вясаитляр. Buнлар (машынлар, аваданлыглар,
алятляр вя с.) бирбаша мящсулун истещсалында, ишлярин йериня йетирилмясиндя, хидмятлярин эюстярилмясиндя иштирак едир, истещсал
просесинин щяйата кечирилмяси цчцн зямин йарадыр (истещсал
биналары,гурьулар, комmуникасийа вя с.).
Герйи-истещсал – мцяссисянин мцлкиййятиндя вя йа тясяррцфат сярянжамында олан истещсал просесиня долайасыйла тясир
едян ясас вясаитляр.
Истещсал тяйинатлы ясас вясаитляр бир чох истещсал тсиклиндя
иштирак едир, ашынма дяйярясиня эюря юз дяйярлярини тядрижян
щазыр мящсулун дяйяриня кечирир вя истифадя просесиндя юз
натурал формасыны, демяк олар ки, дяйишмир.
Истещсал просесиндя ясас вясаитлярин щеч дя бцтцн елементляри ейни рол ойнамыр. Технолоъи аваданлыглар, иш вя эцж
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машынлары, юлчц вя низамлайыжы жищазлар истещсалда билаваситя
иштирак едир вя истещсал олунан мящсулун щяжминя бирбаша
тясир эюстярир вя бу сябябдян дя ясас вясаитлярин актив щиссясини
тяшкил едир. Ясас вясаитлярин диэяр елементляри – бина (истещсал
биналары, гурьулары, коммуникасийа вя с.), гурьулар, тясяррцфат инвентарлары ися йалныз долайы тясиря маликдир вя ясас вясаитлярин пассив щиссясиня аид едилир.
Ясас вясаитлярин актив вя пассив елементляринин нисбяти
мцяссисянин техники силащланмасы сявиййясини характеризя едир.
Ясас вясаитлярин тяркибиндя актив щисся ня гядяр чох оларса,
истещсалын щяжми дя бир о гядяр чох олар.
Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя ясас вясаитлярин структуру ейни дейил. О, техники тяжщизат сявиййясини, тятбиг олунан
технолоэийанын хцсусиййятлярини, истещсалын ихтисаслашдырылмасы
вя тяшкилини характеризя едир.
Машынгайырмада, гара вя ялван теталлурэийада, кимйа,
нефт емаледижи сянайедя ясас вясаитлярин цмуми щяжминдя
машын вя аваданлыглар; електроенеръи вя йанажаг сянайесиндя
– бина вя ютцрцжц гурьулар, кянд тясяррцфатында – мал-гара
вя чохиллик якинляр хцсуси чякийя маликдир. Ясас вясаитляр цчцн
мцддят истифадя едилдийиня тядрижян юз дяйярини истещсал олунан мящсулун, йериня йетирилян ишлярин, эюстярилян хидмятлярин
дяйяриня кечирдийиня эюря бир нечя формада гиймятляндирилир.
Илкин дяйяри – мцщасибатлыгда учота алындыглары гиймят;
Бярпа дяйяри – мяняви кющнялмя вя йенидянгиймятляндирмя нязяря алынараг тякрар истещсал дюврцндяки гиймят;
Галыг дяйяри – амортизасийа айырмаларынын чыхылмасыйла
щесабланмыш дяйяри.
Ясас вясаитляр мцяссисяйя ашаьыдакы гайдада дахил олур:
1) мцвафиг юдямяляр ясасында;
2) йени обйектлярин тикилмяси вя йа кющня обйектлярин
йенидян гурулмасы нятижясиндя;
3) təshihчинин низамнамя капиталына пай шяклиндя верилмяси
кими;
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4) мцгавиля вя йа диэяр формада явязсиз гайдада ялдя
едилян;
5) ижаряйя эютцрцлмцш.
Мцяссисяйя ясас вясаитляр дахил оларкян мцяссисянин ямлакына (балансына, дахил едилир вя мцщасибатлыгда учота алыныр.
Ясас вясаитляри учота алмаг цчцн онларын илкин дяйяри (онларын
йарадылмасы, ялдя едилмяси вя истифадячи цзря бцтцн хяржляр)
дцзэцн мцяййян едилмялидир. Беля гиймятляндирмя ясас вясаит
обйектляринин истисмара верилмяси анындан истисмар дюврцнцн
сонуна гядяр тятбиг едилир вя амортизасийа щесабланмасы
цчцн ясас щесаб олунур.
Юдямя вя йа тикинти, гурмаг вя йа щазырламаг нятижясиндя мцяссисянин ялдя етдийи ясас вясаитлярин илкин дяйяри
кими (ЯДВ щесаба алынмадан) онун ялдя олунмасына сярф
етдийи фактики хяржляр гябул едилир. Беля гиймятляндирмя ясас
вясаит обйектляринин истисмара верилмяси анындан истисмар
дюврцнцн сонуна гядяр тятбиг едилир вя амортизасийа щесабланмасы цчцн ясас щесаб олунур.
Ясас вясаитлярин ялдя олунмасы, гурулмасы вя щазырланмасы цзря фактики хяржляря ашаьыдакылар дахилдир:
- мцгавиляйя мцвафиг олараг тядарцкчцйя (сатыжыйа) юдянилян мябляь;
- тикинти подраты вя диэяр мцгавиляйя мцвафиг ишлярин йериня йетирилдийиня эюря мцхтялиф тяшкилатлара юдянилян мябляь;
- ясас вясаитлярин ялдя едилмяси иля баьлы мялумат вя мяслящят хидмятляри мцгабилиндя тяшкилатлара юдянилян мябляь;
- ясас вясаит обйектляриня щцгугун ялдя едилмяси иля баьлы
гейдиййат рцсумлары, дювлят рцсумлары вя диэяр охшар юдямяляр;
- эюмрцк рцсумлары вя диэяр юдямяляр;
- ясас вясаит обйектинин алынмасы иля баьлы юдянилян, эери
гайтарылмайан верэиляр;
- васитячи тяшкилата ясас вясаитин ялдя олунмасына эюря
юдянилян мцкафатландырма мябляьляри
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Гейри-мадди активляр фирманын юз сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя етдийи интеллектуал ямлак обйектляринин шярти
дяйяридир.
Гейrи-мадди активлярин юзяллийи онларын мязмунуна уйьун натурал-мадди формасынын олмамасы вя узун мцддят
истифадя олунмаларыдыр. Интеллектуал ямлак обйектинин гейримадди активляря аид едилмяси цчцн бир сыра шяртляр йериня йетирилмялидир:
1) мадди-яшйалашмыш (физики) структурун олмамасы;
2) фирманын диэяр ямлакындан фярглянян ейниляшдирмя имканлары;
3) ишин йериня йетирилмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя йа
мящсулун истещсалы;
4) 12 айдан чох мцддятдя истифадяси;
5) мцяссисяйя игтисади файда (эялир) вермяк габилиййяти;
6) активин мювжудлуьуни вя интеллектуал фяалиййятин нятижяляриня ижра щцгугуну (патентляр, шящадятнамя, диэяр горунан сянядляр) тясдиг едян гейдиййат сянядляринин олмасы;
7) бу ямлакын мцяссися тяряфиндян сонрадан сатылмасы
нязярдя тутулмадыгда.
Йухарыда шяртляря жаваб верян ашаьыдакы интеллектуал
мцлкиййят обйектляри гейри-мадди активляря аид едиля биляр:
- ЕЩМ програмлары, база мялуматларына истисна мцяллифлик щцгуглары;
- патент сащибинин ихтиралара, сянайе нцмуняляриня, сямяряли моделя истисна щцгугу;
- мал нишанына вя хидмят нишанына сащибинин истисна щцгугу;
- патент сащибинин селексийа наилиййятляриня истисна щцгугу;
- интеграл микросхем тополоэийасына мцяллифин вя йа башга щцгуг сащибинин истисна щцгугу;
Бунунла йанашы, фирманын гейри-материал активляринин тяркибиндя ашаьыдакылар да нязяря алыныр:
- фирманын йарадылмасы иля баьлы хяржляр (təshih сянядляринин ишлянмяси вя гейдиййаты, техники-игтисади ясасландырма
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вя ихтисаслашдырылмыш тяшкилатларда мяслящят цзря юдямяляр,
гейдиййат цчцн йыьымлар). Бу нюв гейри-мадди активлярин
хцсусиййятляри онунла характеризя олунур ки, фирманын təshih
сянядляриндя щямин тяшкилати хяржляр təshihчинин пайы кими
мцяййян мябляьдя гейд олуна биляр;
- фирманын ишэцзар имижи (ишэцзар ялагяляри, тяряфдашлар,
кейфиййят имижи, идаряетмядя яняняляр вя и.а.).
Фирманын ишэцзар имижи фирманын алыш гиймяти иля (бцтювлцкдя ялдя едилмиш ямлак комплекси кими) мцщасибат балансы
цзря онун бцтцн актив вя ющдяликляринин дяйяри арасында фярг
кими мцяййян едиля биляр.
Фирманын мцсбят ишэцзар имижи эяляжякдя файда эюзляйян
алыжылар тяряфиндян юдянилян гиймятин цзяриня яввялки кими
нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Фирманын мянфи ишэцзар имижиня онун ишэцзар ялагяляринин, маркетинг вя тяжщизат яняняляринин, идаряетмя тяжрцбясинин, еляжя дя щейятин ихтисас сявиййясинин лазымы сявиййядя
олмамасы вя мящсулун кейфиййятинин ашаьы олмасы сябябиндян
гиймятя эцзяшт кими бахылмалыдыр.
Фирманын гейри-мадди активляринин тяркибиня онун щейятинин интеллектуал вя ишэцзар кейфиййятляри, ямякдашлыгларын ихтисас сявиййяси вя ямяк габилиййяти дахил едиля билмяз, чцнки
садаланан кейфиййятляр онларын дашыйыжыларындан айрылмазdır
вя онларсыз истифадя олуна билмяз.
Гейри-мадди активляр онларын йарадылмасы вя йа ялдя едилмясиня вя истифадяйя щазырлыг вязиййятиня эятирилмясиня чякилян
бцтцн фактики хяржляр мябляьиндя гиймятляндирилир.
Ашаьыда эюстярилян цсулларын бириндян истифадя етмякля
щяр ай гейри-мадди активляря амортизасийа айырмалары щесабланыр:
• Хятти;
• Азалан галыг;
• Дяйярин мящсулун (иш, хидмятин) щяжминя пропорсионал
силинмяси.
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Гейри-маддди активлярин ейни жинсли грцпц цзря щямин
цсуллардан биринин тятбиги онларын сямяряли истифадя мцддяти
ярзиндя щяйата кечирилир. Бу заман гейри-мадди активлярин сямяряли истифадя мцддятиндя амортизасийа айырмаларынын щесабланмасы фирманын консервасийасы щалы истисна олмагла дайандырылмыр.
Фирма тяряфиндян гейри-мадди активлярин сямяряли истифадя
мцддяти ашаьыда гейд олунанлар ясасында мцяййян едилир:
- Русийа Федерасийасы ганунверижилийиня уйьун олараг
патент, шящадятнамялярин етибарлы мцддяти вя интеллектуал мцлкиййят обйектляриндян истифадя мцддятинин диэяр мящдудиййяти;
- фирманын щямин обйектин истифадясиндян игтисади файда
(эялир) ялдя едя биляжяк мцддят.
Сямяряли истифадя мцддятинин мцяййян едилмяси мцмкцн
олмайан гейри-мадди активляр цзря амортизасийа айырмалары
нормасы 20 ил мцддятиня мцяййян олунур. Лакин гейри-мадди
активлярин сямяряли истифадя мцддяти фирманын фяалиййят мцддятиндян чох ола билмяз.
Ясас капиталын тяркиб щиссяси кими фирманын узунмцддятли
малиййя гойулушлары онун узун мцддятя дювлят гиймятли каьызларына, сящмляря, истигразлара вя диэяр мцяссисялярин гиймятли каьызларына инвестисийанын йюнялдилмясини якс етдирир.
Бура фирманын тюрямя мцяссисяляриня вя диэяр тяшкилатлара сярмайя гойулушлары аиддир.
Тамамланмамыш
капитал
гойулушуна
мцвяггяти
истифадядя олан ясаслы тикинти обйектляри (онлар там истифадяйя
вериляня гядяр), еляжя дя там рясмиляшдирилмямиш актлар аиддир.

68

Лиференко Г.Н.

3.2.2. Мцяссисянин дювриййя капиталы
онун мязмуну вя тяркиби
Фирманын дювриййя капиталы дювриййя активляриня (хаммал, материал, йанажаг, енеръи вя и.а.) йюнялдилмиш малиййя
ресурсларыны якс етдирир. О, капиталын бцтцн дювраныны ящатя
етмякля йени мящсулун (иш, хидмятин) истещсалында билаваситя
иштирак едир. Капиталын дювранынын биринжи мярщялясиндя дювриййя капиталы пул формасында хаммалын, материалын, йанажаьын, енеръинин, алятлярин алынмасына аванс олараг верилир. Нятижядя пул вясаитляри истещсал ещтийатлары формасыны алыр.
Капитал тядавцл сферасындан истещсал сферасына кечир.
Дювриййянин икинжи мярщялясиндя йени мящсул йарадылыр.
Дювриййя активляринин бир щиссяси истещсал ещтийатлары кими юзцнцн натурал-яшйа формасыны дяйишир (хаммал, материал, комплектляшдирижи материаллар вя с.), бязиляри там сярф олунур (ишлянмиш йанажаг, енеръи вя с.). Дювриййя активляри дяйишир, мящсулдар формасындан ямтяя формасына кечир.
Дювриййянин цчцнжц мярщялясиндя щазыр мящсулун сатышы
щяйата кечирилир вя истещлакчылардан пул дахил олур. Дювриййя
капиталы йенидян истещсал сферасындан тядавцл сферасына кечир.
Мящсул (иш, хидмят) щазырланмасына чякилян мябляьля мящсул
сатышындан дахил олан мябляь арасында фярг фирманын мянфяятини тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас капиталдан
фяргли олараг дювриййя капиталы бир истещсал тсиклиндя юз дяйярини там олараг йарадылмыш мящсулун цзяриня кечирир.
Бир дювр битдикдян сонра дювриййя капиталы йени бир
дювря кечир. Дювриййя капиталынын даими щярякяти истещсал вя
тядавцл просесинин фасилясизлийинин ясасыны тяшкил едир. Тякрар
истещсал просесиндя дювриййя капиталынын иштиракы онун ики тяркиб щиссясиня бюлцнмясини зярури едир:
1) истещсал дювриййя фондлары;
2) тядавцл фондлары
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Жядвял 7
Истещсал истигамятли фирманын дювриййя
вясаитляринин груплашдырылмасы
Qruplaшdыrma яlamяtlяrи
Dюvrиyyя sahяsи
Иstehsal дювриййя
fondlarы
(иstehsal sahяsи)

Тядавцл fondlarы
(тядавцл sahяsи)

Dюvrиyyя vяsaиtlяrиnиn elementlяrи
1. Иstehsal ehtиyatlarы
1.1) xammal, яsas materиal
vя alыnan yarыmfabrиkatlar;
1.2) kюmяkчи materиallar
1.3) yanacaq
1.4) tara
1.5) tяmиr цчцn ehtиyat hиsslяrи
1.6) иnventarлар
2. Битмямиш иstehsal
3. Эяlяcяk дюврцн xяrclяrи
4. Аnbarda hazыr mяhsul

Normalanma
сявиййяси
Normalaшдырылан
dюvrиyyя vяsaиtlяrи

5. Йцklяnmиш, ancaq alыcы tя- Normalашдырылмайан
rяfиndяn юdяnиlmяyяn mallar dюvrиyyя vяsaиtlяrи
6. Кassa vя bank щесабларында олан pul vяsaиtlяrи
7. Щesablaшмаlarda олан vяsaиtlяr (дебитор боржлары)
8. Диgяr hesablaшmalarda
олан vяsaиtяr

Истещсал дювриййя фондларына аиддир:
-истещсал ещтийатлары;
-битмямиш истещсал;
-эяляжяк дюврляр цчцн хяржляр
Истещсал ещтийатларына хаммал, материал, ещтийат щиссяляри,
йанажаг, енеръи, тара, азгиймятли тезкющнялян яшйалар, тясяррцфат инвентары дахилдир.
Битмямиш истещсала технолоъи просесдя нязярдя тутулмуш
бцтцн мярщяляляри кечмяйян мящсуллар, еляжя дя тяжрцбядян
вя техники гябулдан кечмяйян комплекстляшдирилмямиш мямулатлар аиддир;
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Щесабларда пул вясаитляри;
Щесабларда олан вясаитляр (дебитор боржлары);
Диэяр щесабларда олан вясаитляр.

3.3. Ямлакын дяйяр структурунун тящлили
Малиййя вязиййятинин дяйишмясини там айдын шякилдя
анламаг цчцн балансын структур динамикасы эюстярижиляри мцщцм рол ойнайыр. Актив вя пассивдя дяйишиклик структуруну
мцгайися едяряк ясасян щансы мянбялярдян йени вясаитлярин
жялб едилмяси, щямин вясаитлярин щансы активляря йюнялдилдийи
щалда фикир сюйлямяк олар. Мцяссисянин ямлакынын структур вя
динамикасынын цмуми гиймятляндирилмяси цчцн балансын
актив маддлярини ликвидлик дяряжясиня эюря груплашдырмаг лазымдыр. Тящлилин цфцги вя шагули методундан истифадя едяряк
балансын активинин айры-айры маддяляринин дяйишмясини вя щямин
груп дахилиндя айры-айры груп ямлакын нисбятини мцяййян едяк.
Жядвял 8
Мцяссисянин
вясаитляри

1.Вясаитлярин
жями
1.1.Гейри-дювриййя активляри
(активин Ы бюлмясинин йекунуна)
1.2.Дювриййя
активляри (актiвин ЫЫ бюлмясинин йекуну)
1.2.1.Матeриал
дювриййя активляри

Илин яввялиня

Илин сонуна

Щесабат дюврц ярзиндя дяйишиклик
Мябляь, Хцсуsи
мин руб чяки, %
113177
100

Структурунун
дяйишмяси

Мябляьи,
мин руб
3345058

Хцсуси
чяки, %
100

Мябляь,
мин руб
3458235

Хцсуси
чяки, %
338

279655

83,61

2856048

82,59

59143

2,11

1,03

548103

16,39

602137

17,41

54034

9,86

1,03

184260

33,62

217105

36,06

32845

17,83

2,44

0

Мцяссисянин малиййя тящлили
1.2.2.Пул
вясаитляри гысамцддятли
малиййя
гойулушлары
1.2.3.Дебитор
боржлары вя
диэяр активляр
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2237

4,04

15869

2,64

6268

28,31

-1,40

341706

62,34

369163

61,31

27457

8,04

-1,03

Жядвял 8-дян эюрцндцйц кими мцяссисянин вясаитляринин
цмуми мябляьи 113 177 мин руб вя йа 3,385 артмышдыр.
Бурада гейри-дювриййя активляри даща бюйцк хцсуси сякийя
маликдиr (илин яввялиня дювриййя активляринин 16,39%-ня гаршы
83,61%, илин сонуна мцвафиг олараг 17,4%-я гаршы 82,59%).
Бу мцяссисянин фондтутумлуьундан хябяр верир.
Дювриййя активляринин структурунда даща эениш йери
дебитор боржлары тутур – 62,34%. Илин сонуна бу групларын
щям мцтляг там мябляьиндя, щям дя структурунда ящямиййятли дяйишикляр баш вермишдир. Гейри-дювриййя активляринин
азалма щяжми 59 413 мин рубл вя йа 2,11% азалмасы дювриййя
активляринин тяркибиндя пул вясаитляри 6268 миn руб, хцсуси чякиси ися 1,4% азалмышдыр. Материал дювриййя активляри ися
32 845 мин руб, дювриййя активляринин структурунда хцсуси
чякиси 2,44% артмышдыр. Бурада гиймят амилинин тясирини нязяря алмаг лазымдыр. Дебитор боржлары 27 457 мин руб. артса да
онун хцсуси чякиси 1,03% азалмышдыр.
Дювриййя активляринин артым темпи (9,86%) гейри дювриййя активляринин артым темпляриндян (2,11) йцксяк олмасы Мобил активлярин дювранынын артмасы мейлини эюстярир. Бу мцяссисянин малиййя фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадыр.
Гейри-истещсал фондларын хцсуси чякисинин ашаьы дцшмяси
(0,61%) истещсал фондларынын структурундакы чякисинин 0,61%
артмасы иля компенсасийа олунур. Истещсал фондларынын щяжминин артмасы мцяссися цчцн мцсбят щал кими гябул едилир.
Гейд едилян мцяссисядя ясас фондлар мцяссисянин ясас
капиталында йцксяк чякийя маликдир. Мцяссисянин фяалиййятинин йекун нятижяляри (мящсул бурахылышı, онун кейфиййяти вя
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майа дяйяри, мянфяят, рентабеллик, малиййя вязиййятинин сабитлийи) онларын кямиййятиндян, техники вязиййятиндян истифадясинин сямярялилийиндян чох асылыдыр.
Истисмар просесиндя ясас истещсал фондлар (хцсуиля онларын
актив щиссяси) тядрижян кющнялиr, йяни тядрижян юзляринин илкин
хцсусиййятлярини итирир вя онлара гаршы гойулан тялябляря жаваб
вермир.
Cяdvяl 9
Qeyrи-dюvrиyyя vяsaиtlяrиnиn vяzиyyяtиnиn тящлили
q/dюvrиyyя
aktиvlяrи

Илин яввяли цчцн

Щесабат
дюврцнцн сону

Mяblяь, Xцsusи
mиn ман чяkи, %

Mяblяь, Xцsusи
mиn ман чяkи, %

3833622
1696790

x
x

4051603
1846412

x
x

21 981
149622

5,69
8,82

X
X

0,4426

44,26

0,4557

45,57

x

X

1,31

2136832

76,40

2205191

77,21

68 359

3,20

0,81

Битмямиш
634 656
tиkиntи
Uzunmцddяtlи
9137
malиyyя
qoyuluшu
q/maddи
16 330
aktиvlяr
q/dюvrиyyя
2796955
aktиvlяrиnиn
йекуну

22,69

618 895

21,67

-15 761

-2,48

-1,02

0,33

9394

0,33

257

2,81

0,00

0,58

22 618

0,79

6288

38,51

0,21

100

2856098

100

59143

2,11

0,00

Яsas vяsaиtlяr
Ыlkиn дяйяри
Kюhnяlmя
мябляьи
Kюhnяlmя
dяrяcяsи
Qalыq дяйяри

Щесабат
дюврцндя
дяйишиклик
Mиn
%
ман

Struktur
dяyишиklиyи,
%

Cяdvяl 10
Ясас вясаитлярин структурунун тящлили
Яsas
vяsaиtlяrиn
гурулушу vя
tяrkиbи
Bиna

Ыlиn яvvяlи цчцn
Mяblяь,
mиn rubl
970255

Daxиl
olub
mиn rubl

Чыxыb,
mиn rub.

Xцsusи
чяkи, %

Hesabat dюvrцnцn
сonuна

25,31

27 827

8916

мяblяь
mиn
rubl
989166

Hesabat
Struk-ur
дюврцндя dяyи-шиklиyи,
дяйишиклик
%
%

хцsusи
чяkи, %

миn
rubl

24,41

18911

1,95

-0,89

Tиkиlиляр

1 092 514

28,50

107 247

0

1199761

29,61

10724

9,82

1,11

Maшыn vя
avadanlыqлар

1 737 232

45,32

101 813

10659

1828386

45,13

91154

5,25

-0,19

Мцяссисянин малиййя тящлили
Nяqlиyyat
vasиtяляри
Ыstehsal vя
tяsяrrцfat
иnventarы
Чoxиllиk
bиtkиlяr
Ясас
фондларын
жяmи: о
жцмлядян:
Ыstehsal
q/иstehsal
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26 103

0,68

303

251

26155

0,65

52

0,20

-0,04

4978

0,13

625

8

5595

0,14

617

12,39

0,01

2540

0,07

2540

0,06

0

0,00

0,00

3833622

100

237815

19834

405163

100

217981

5,69

0

3436803
396 816

89,65
10,35

237215
600

17094
2740

3656924
394679

90,26
9,74

220121
-2140

6,40
-0,54

0,61
-0,61

Cяdvяl 11
Яsas fondlarыn texnиkи vяzиyyяtиnи vя hяrяkяtиnи
xarakterиzя edяn gюstяrиcиlяr
Яmsal
1
1. Тязялянmя

2. Lяьvetmя

Hesablama dцsturu

Xarakterиstиkasы

Hesabланмасы

2

3
ЯF-н yenиlяшмясинин
иntensиvlиyиnи яks
etdиrиr

4
237 815 / 405 1603
= =0,059

Carи иldя sиlиnяn ЯF
payыnы яks etdиrиr

19 834 / 3 833 622
=
= 0, 0052

Ятяз=Яя.Фд. / ЯFи.s.
burada: Яя.Фд. - daxиl
edиlяn яsas fond;
ЯFи.s. – ЯF иlиn
sonunа дяйяри
Ялл=ЯФл / ЯFи.я.
ЯФл – lяьv edиlяn ЯF
dяyяrи;
ЯFи.я. – ЯF иlиn
яvvяlиnя дяйяри

3. Yararlыlыq

Яй = 110 – Як, бурада: Yenи, ишгабилиййятли
-Як кющнялмя яmsalы fondlarыn payыnы
gюstяrиr

4. Kюhnяlmя

Як=ЯФкм/ЯФи.д.,
бурада: ЯФкм –ЯФ
кющнялмя мябляьи,
ЯФи.д.-ЯФ-н илкин
дяйяри

ЯF kюhnяlmяsиnи
xarakterиzя edиr

Ыlиn яvvяlиnя
1 – 0,44 = 0,56
Ыlиn sonuna
1 – 0,46 = 0,54
Ыlиn яvvяlиndя
1 696 790 /
3 833 622 = 0,44
Ыlиn sonunda
1 846 412 /
4 051 603 = 0,46

Тясяррцфат фяалиййяти тящлил олунан мцяссисядя кющнялмя
ямсалы илин сону цчцн 46% тяшкил етмишдир. Даща доьрусу онларын, демяк олар ки, йарысы кющнялмишдир. Бунунла йанашы онларын тязялянмя интенсивлийи чох ашаьыдыр (тязялянмя ямсалы –
5,9% ляьведилмя ямсалы 0,52%-дир).
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Тящлил просесиндя мцяййян етмяк лазымдыр ки, тязялянмя
йенилярин алынмасы, йохса мювжцд фондларын модернляшдирилмяси
щесабына апарылмышдыр. Йени иш габилиййяти фондларын пайыны
эюстяр йарарлылыг ямсалы 2% азалараг илин онуна 54% тяшкил
етмишдир.
Мцяссисянин ясас вясаитляриндян истифадясини гиймятляндирмяк цчцн бир сыра эюстярижилярдян истифадя едилир:
Рентабеллик (мянфяятин ясас истещсал фондларынын ортаиллик
дяйяриня нисбяти);
Фондверими (ЯДВ вя аксизляр чыхылмагла ямтяялик вя йа
сатылмыш мящсулларын дяйяринин ясас истещсал фондларынын орта
иллик дяйяриня нисбяти);
Фондтутуму (фондверими эюстярижисинин якси);
Мящсул артымыныны щяр бир рублуна ясас капиталын хцсуси
чякиси;
Ясас фондлардан истифадянин сямярялилийини якс етдирян
цмумиляшдирижи эюстярижи фондверими эюстярижиси щесаб едилир.
Фондверими ямсалыны щесабламаг вя амилли тящлилини щяйата кечиртмяк цчцн илкин мялуматлары тягдим едяк (жядвял 12)
Жядвял 12
Тящлилин апарылмасы цчцн истифадя олунан gюstяrиcиlяr
Gюstяrиcиlяr
1. Ямтяялик vя
ya сатылмыш
mяhsulun
hяcmи (ЯM,
СM), mиn rubл
2. ЯИF orta
иllиk dяyяrи
3. Maшыn vя
avadanlыqlarыn
(М) dяyяrи,
mиn rubl
4. ЯИF-da
maшыn vя

Ыlиn яvvяlиня

Илинин sonuна

Пландан
кянарлашма (+,-)

Planыn yerиnя
yetиrиlmяsи, %

3 301 843

1 961 093

-1 340 750

59,39

3 546 863,5

3 546 863,5

0

100,00

1 737 232

1 828 386

91 154

105,25

48,98

51,55

2,57

X
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avadanlыqlarыn
xцsusи чяkиsи
(XЧm), %
5. Мaшыn vя
avadanlыqlarыn
dяyяrиnиn 1
рублуна ЯM
(СM) hяcmи
6. Фондверими
(Фв),рубл
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1,901

1,07

-0,828

56,44

0,93

0,55

-0,38

59,14

Фондвериминя тясир едян амиллярин тящлили
Ясас истещсал фондларынын фондверiминя тясир эюстярян биринжи сявиййяли амилляря ЯИФ-нин цмуми мябляьиндя фондларын
актив щиссясинин хцсуси чякиси вя онларын фондверми эюстярижисинин дяйишмясидир.
Зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етмякля фондверми эюстярижисинин амилли тящлилини апараг. Бунун цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмяк олар:
ЯМ (СМ)
М
Фв= −−−−−−−−− + −−−− = Фа в + ХÇм
М
ЯФ
Зянжирвари йердяйишмя цсулунун мащиййяти ардыжыл олараг
щесабламайа дахил олан фярди эюстярижилярин базис кямиййятинин, онларын фактики кямиййяти иля явяз едилмяси вя цмумиляшдирижи эюстярижийя онларын щяр биринин тясиринин щесабланмасы
иля характеризя олунур. Игтисади эюстярижилярин фактики кямиййятинин план кямиййятиндян кянарлашмасыны тящлил едяркян, еляжя
дя эюстярижилярин динамикасынын юйрянилмяси заманы бу методдан истифадя олуна биляр.
Щесабламалардан эюрцндцйц кими (жядвял 13) ясас вясаитлярин актив щиссясинин хцсуси чякисинин артмасы фондверимин эюстярижисиня мцсбят, мaшын вя аваданлыгларын дяйяринин й рублуна
мящсулун щяжминин азалмасы ися мянфи тясир эюстярмишдир.
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Схем 9
Фондверими эюстярижисиня tяsиr gюstяrяn amиllяr
Ясас истещсал фондларынын фондверими

Fondlarыn aktиv hиssясиnиn
фондверими
Avadanlыьыn
strukturunun
dяyишиlmяsи

Fondlarыn aktиv hиssясиnиn
хцсуси чякисинин dяyишmяsи
Avadanlыьыn иш
mцddяtиnиn
dяyишиlmяsи

Avadanlыьыn
мящсулдарлыьынын
dяyишdиrиlmяsи

Орта эцнлцк
бошдайанмалар

Yenи avadanlыьыn
мянимсянилмяси

Nюvbяlиk яmsalы

Sosиal amиllяr

Нюв вя дахили
бошдайанмалар

ETТ-nиn наилиййятляринин tяtbиqи

Жядвял 13
Фондверими эюстярижисиня tяsиr gюstяrяn amиllяrиn тящлили
Щесабламаларын
ардыжыллыьы
1-cи hesabлама Ыlиn яvvяlиndя
2-cи hesabлама – 1-cи
gюstяrиcиnиn яvяz
edиlmяsи
3-cц hesab – 2-cи
gюstяrиcиnиn яvяz
edиlmяsи

Fяrdи gюstяrиcиlяrиn
qarшыlыqlы яlaqяsи
XЧm, %
48,98

Fвa, rubl
1,901

51,55

1,901

51,55

1,073

Fв,
ru
bl

Юncяkи hesablamadan
кянарлашма

Кянарлашманын
sяbяblяrи

09
3
0,9
8

-

-

0,98 – 0,93 = =0,05

XЧm-nиn
0,05% artmasы

0,55 – 0,98 =
=-0,43

Fвa-nыn 0,43%
azalmasы

0,5
5
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3.3. Дювриййя вясаитляринин тящлили
Мцяссисянин малиййя вязиййяти, онун сабитлийи яксяр щалда капитал мянбяляринин оптимал структурундан хцсуси вя
борж вясаитляринин нисбятиндян вя мцяссисянин активляринин
структурунун оптималлыьындан (ясас вя дювриййя капиталынын
нисбятиндян) асылыдыр.
Дювриййя капиталы – бир истещсалат тсикли вя йа гыса тягвим
дюврц ярзиндя истифадя олунан обйектляря йюнялдилян малиййя
ресурсларыдыр.
Дювриййя капиталынын тяркибиндя ямлакын мадди-яшйа елементляри, пул вясаитляри вя гысамцддятли малиййя гойулушлары
(сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар, депозитляр, истигразлар, верилмиш векселляр) дахилдир. Дювриййя вясаитляринин тяркиби вя
структурунун тящлили ямлакын даща Мобил щиссясинин мцтляг,
нисби артымы вя йа азалма мейiллярини юйрянмяйя имкан верир.
Дювриййя активляринин артмасы, бир гайда олараг, мцяссисянин
фяалиййятинин эенишлянмясини характеризя едир. Лакин илк юнжя
бу артым вя йа азалмаынын щансы маддяляр щесабына баш вердийини ашкара чыхармаг лазымдыр. Мясялян, яэяр артым ещтийат
вя мясряфлярин артмасы щесабына олмушдурса, бу, истещсал потенсиалынын артырылмасы, пул активляринин инфлйасийадан горунмасыны эюстярир, яэяр дебитор боржларынын артмасы щесабына олмушдурса, бу, мцгавиля вя щесаблашма интизамынын позулмaсыны, йаранмыш боржлара эюря вaхтында иддианын галдырылмасыны,
мцяссисянин гейри-сабит малиййя вязиййятиня сябяб ола биляжяк
юзцнц доьрултмайан дебитор боrжларынын артмасыны эюстярир.
Дювриййя вясаитляринин тяркиби мювжудлуьу вя структуруну тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы жядвяли тяртиб едяк.
Жядвял 14-цн эюстярижиляри айдындыр ки, дювриййя активляринин щяжминин цмуми дяйишмяси 54 034 мин рубл вя йа 9,86%
тяшкил етмишдир. Дювриййя активляринин тяркибиндя дебитор
боржлары 20,89%, ещтийат вя хяржляр – 12, 14% артмыш, пул вя-
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саитляри – 68,97% ашаьы дцшмцш, ЯДV, диэяр ещтийат вя хяржляр
24,19% азалмышдыр.
Ещтийат вя хяржлярин структурунда хаммал вя материаллар
даща бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Азгиймятли теzкющнялян
яшйалар икинжи йердя дурур. Щесабат дюврцнцн сонуна ещтийат
вя хяржлярин структурунда хаммал вя материаллар 1,69%, азгиймятли тезкющнялян яшйалар 3,69% артмышдыр.
Дебитор боржунун структурунда ися хцссуи йери алыжылар
вя сифаришчиляр (27,27%) тутур.
Диэяр дебиторлар 16,16% тяшкил етмишдир, щесабат илинин
сонуна «Алыжылар вя сифаришчиляр» эюстярижиси 1,45% артмыш вя
«диэяр дебиторлар» 3,69% азалмышдыр.
Пул вясаитляринин структурунда илин яввялиня щесаблашма
щесабы бюйцк хцсуси чякийя (4%) малик олмуш, илин сонуна бу
эюстярижи iki дяфядян чох азалараг 1,06% тяшкил етмишдир.
Дювриййя вясаитляринин тяркибиндя дебитор боржларынын хцсуси чякиси артмыш (4,69%), мцяссисядя гысамцддятли малиййя
гойулушлары йаранмышдыр ки, онларын хцссуи чякиси 1,49% тяшкил
етмишдир, ещтийат вя хяржлярин хцсуси чякиси дя 0,75% артмышдыр. Бунунла йанашы ЯДВ вя пул вясаитляринин хцсуси чякиси
мцвафиг олараг 4,03% вя 2,9% азалмышдыр.
Мцяссисядя пул вясаитляринин азалмасы иля паралел олараг
дебитор боржларынын артмасы мцшащидя едилир ки, дебитор боrжларынын бцтцн дювриййя вясаитляринин йарысыны тяшкил етмяси чох
негатии щал щесаб олунмалыдыр. Дебитор боржларынын артмасы иля
ялагядар проблемляри мцяййян етмяк цчцн онун мцфяссял
тящлил олунмасы зяруридир.

3.3.2. Дебитор боржларын тящлили
Щесаблашма интизамынын вязиййяти дебитор боржларынын
мювжудлуьу иля характеризя едилир вя мцяссисянин малиййя вязиййятинин сабитлийиня ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир.
Мцгавиля вя щесаблашма интизамына риайят олунмамасы
йаранмыш боржлар цзря вахтында иддианын галдырылмамасы юзц-
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нц доğрултмадан дебитор боржларынын артмасына эятириб чыхарар ки, бу да, юз нювбясиндя, мцяссисянин гейри-сабит малиййя
вязиййятинин йаранмасына сябяб олур.
Дебиторлар иля щесаблагмаларын вязиййятинин тящлили 1 вя 5-жи
формаларда верилян мялуматлара ясасында щяйата кечирилир.
Дебитор боржу – алыжы вя сифаришчилярдян алынмалы олан мябляьдир.

Жядвял 14

Dюvrиyyя vяsaиtlяrиnиn mюvcudluьu,
strukturu vя dиnamиkasыnыn тящлили
Gюstяrиcи
1. Ehtиyat vя
xяrclяr, о
жцмлядян:
Xammal vя
materиal
АТЯ
Битмямиш
истещсалаt
хяржляри
Щазыр мящсул
вя тяkrar
satыш цчцn
malлар
Gяlяcяk
dюvrlяrин
xяrclяrи
ЯDV vя
dиgяr ehtиyat
vя xяrclяr
2. Debиtor
borcлары
(hesabat
tarиxиndяn
sonra 12 ay
яrzиndя
юdяnиlmяsи
nяzяrdя
tutulур)
Alыcыlar vя
sиfarишчиlяr
Verиlmиш

Мябляьи

Xцsusи чяkиsи

Dяyишиklиk
%

Struktur
dяyишиklиyи,
%

Ыlиn
яvvяlиня

Ыlиn
sonuна

Ыlиn
яvvяlиня

Ыlиn
sonuна

Mиn
рубл,мябляьи

198 995

223 147

36,31

37,06

24,152

12,14

0,75

84 093

102 571

15,34

17,03

18 478

21,97

1,69

44 876

71 512

8,19

11,88

26 636

59,35

3,69

18 064

5843

3,30

0,97

-12 221

-67,65

-2,33

3 227

37 179

6,79

6,17

-48

-0,13

-0,62

14 735

6042

2,69

1,00

-8693

-59,00

-1,68

71 336

54 083

13,02

8,98

-17 253

-24,19

-4,03

255 635

309 038

46,64

51,33

53 403

20,89

4,69

149 458

172 938

27,27

28,72

23 480

15,71

1,45

17 607

61 039

3,21

10,14

43 432

246,67

6,92
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avans
Dиgяr
debиtorlar
3. Pul
vяsaиtlяrи,о
жцмlədən:
Kassa
Hesablaшma
hesabы
Valйuta
hesabы
Dиgяr pul
vяsaиtlяrи

88 570

75 061

16,16

12,47

-13 509

-15,25

-3,69

22 137

6869

4,04

1,14

-15 268

-68,97

-2,90

119

167

0,02

0,03

48

40,34

0,01

21 933

6388

4,00

1,06

-15 545

-70,87

-2,94

0

314

0,00

0,05

314

x

0,05

85

0

0,02

0

-85

100,00

-0,02

9000

0,00

1,49

9000

x

1,49

602 137

100

100

54 034

9,86

0.00

Qыsamцddяtlи 0
malиyyя
гойулушлары
Dюvrиyyя
548 103
vяsaиtlяrиnиn
cяmи

Мцяссися юз мящсулларыны щесабларыnı вахтында юдяйя биляжяк алыжы вя сифаришчиляря сатмагда мараглыдыр.
Алынажаг бцтцн щесаблар груп цзря тясниф едилир: юдяниш
вахты чатмайан, мцддяти 1 эцндян 30 эцнядяк, 180, 360 эцн
вя бир илдян йухары юдямя мцддяти ня гядяр узаlдыларса щесаб
цзря юдямя цмиди бир о гядяр азалыр. Щямчинин, юзцнц доğрулдан (юдямя мцддяти чатмамыш вя йа 1 айдан аз) вя
доьрутмайан божлары фяргляндирмяк лазымдыр.
Алыжыларын юдядийи щесаб шцбщяли цмидсиз борж адланыр,
цмидсиз боржлар дебитор борж мябляьинин щяр рублунун мцяййян щиссясинин олмайажаьыны (эери гайтарылмайажаьыны)
характеризя едир.
Щесабат дюврц цчцн дебитор боржлары 20,9% (жядвял 15)
артмышдыр. О, истисна олараг гысамцддятли характер дашыйыр,
мцяссисянин узунмцддятли боржу мювжуд дейил. Цч айдан
артыг вахты кечмиш дебитор боржлары илин яввялиня 14,37%, илин
сонуна ися 16,05% тяшкил етмишдир. Нятижя етибариля вахты кечмиш боржларын азалмасына мейли мцшащидя олунур. Илин сонуна
гысамцддятли вахты кечмиш борж 20,4% азалмышдыр ки, бу да
мцяссися цчцн мцсбят щал щесаб едилир.
Дебитор боржларын дювраны 6,9 дювр, орта дебитор боржу
286 336,5 мин рубл дебитор боржунун юдянилмяси мцддяти –
тяхминян 52 эцн (йяни 1,5 айдан артыг дейил) тяшкил едир. Деби-
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тор боржлары жари активлярин йарысындан чохдур, йяни 51,32%-dir.
Шцбщяли дебитор боржларыын пайы 16,05% тяшкил едир.
Щазыр мящсул цзря дебитор боржлары – 151,6 милйон рубл,
о жцмлядян, вахты кечмиш боржлар 32,4 милйон рубл тяшкил едир.
Cяdvяl 15
Debиtor borclarыnыn tяrkиb vя strukturunun тящлили
Gюstяrиcи

Vяsaиt axыnы
Йаранмышдыр Юdяnиlmишdиr

Qalыq
Ыlиn sonuna artыmы
tempи,
qalыq
%
xцs. mяblяь, xцs. mяblяь, xцs.
чяkи, mиn
чяkи,
mиn
чяkи,
%
rubl
%
rubl
%
100 5683
100 309238 100 120,9
235
100 5683235 100 309038 100 120,9

İlиn яvvяlиnя
qalыq
mяblяь, xцsusи mяblяь,
mиn чяkи, % mиn
rubl
rubl
1. Debиtor
255
100 5 73638
borcлары, cяmи
635
1.1.Qыsamцddяtlи, о 255
100 573638
жцмлядян:
635
a) vaxtы keчmиш
62 310 24.37 1232058 21,48 124478021,90
Mцddяtи 3
62 310
100 1232058 100 1244 78 100
aydan artыq
0
1.2.Uzunmцddяtlи
0
0
0
0
0
0
а) о жцмлядян:
0
0
0
0
0
0
мцddяtи 3
aydan artыq
Б)Hesablanma
0
0
0
0
0
0
tarиxиndяn sonra
12-aydan artыq
mцddяtия
юdяnиlmяsи
gюzlяnиlяn borc

Онлардан тяшкилатлар цзря:
СИБРЕО – 1,8 милйон рубл;
Комитекс – 23,7 милйон рубл;
АК Азот – 1,3 милйон рубл;
ППКК АСЖ – 18 милйон рубл;
Очаковск базасы – 1,4 милйон рубл;
Халы юртцйц – 0,5 милйон рубл;
Рус нефт мящсуллары – 0,4 милйон рубл;
Ихраэ цзря борж – 119,4 милйон рубл.

49 588 16,05
49 588 100

79,6
78,0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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Cяdvяl 16
Debиtor borclarын dюvrиyyяsиnиn gюstяrиcиlяrи
No: Gюstяrиcи
1

Debиtor borclarынын
dюvrианы (Дд.б.)

2

Orta debиtor borcu (Дб)

3

Debиtor borcunun
юdяnmя mцddяtи (Tбз)
Хцсуси дebиtor
borcunun жари aktиvlяr
hяcmиndя чякиси (ХЧдб)
Шцbhяlи debиtor
borcларынын хцсуси чякиси
(ХЧш.б.)

4
5

Дцстур

İlиn sonuna
hesabлама
Ддб =Пэ/Дб
1 961 093 /
Burada: Пэ – сатышдан пул
282 336,5= 6,9
эялири, - Дб orta debиtor borcu
(dюvrиyyя)
(255 635 + 309 038) /
Дб= (Дби.я +Дб.и.с) / 2
2 = 282 336,5 (mиn
руб)
360
/
609
= 52,17
Tбю - 360 / Дд.б.
(gцn)
ХЭд.б= Dб x100/ ЖA

309 038 x 100 /
602 137 = 51,32 (%)

ХЭш.б= Dш.б. x100/ Дб
Dш.б. - шцbhяlи debиtor borcлары

49 588 x 100 /
309 038 = 16,05 (%)

Cяdvяl 17
Яn шox borcu olan debиtor tяшkиlatlarыn sиyahыsы
Tяшkиlatыn adы
Cяmи
Dalnee Zarubejиye
FT ABШ
“Komиteks” SC
ЧTK
“MNPZ- Sатыш” QSC
Avstrиya- Tetrasиya
“Voronov” Moskva aqrofиrmasы
SИBQEO (komиsиya mцqavиlяsи)
“Polиproп” – sяnaye шиrkяtи
“Kamаk-Mишenenxandel” фиrmasы

73 108
43 781
23 651
5598
3307
2204
1991
1772
1761
1717

Ыlиn sonuna qalыq
О жцмлядян, mцddяtи 3
aydan artыq olan
786
3
23 651
5059
1711
18 969
1772
1633

Бунунла йанашы, хаммалын емалы цзря хидмяти эюстярилмяси 4,1 милйон рубл, о жцмлядян, вахты кечмиш 0,8 милйон
рубл мябляьиндя дебитор боржу мцяссисяйя юдянилмямишдир.
Дебитор боржлары цзря апарылан тящлилдян беля нятижяйя
эялмяк олар ки, мцяссисядя дебиторларла баьлы бязи проблемляр
мювжуддур вя бу проблемляр щесабат илиндя щялл едилмямиш
галмышдыр. Алыжыларын щесабларын хцсусиля вахты узадылмыш юдянишляр цзря вязиййяти мцнтязям олараг йохланылмалы, дебитор-
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ларын кредитляшдирилмяси иля ялагядар мцяййян шяртляр тяйин
едилмяли; алыжылара мящсул цзря вахтында юдяниши стимуллашдыран чевик эцзяшт системини тяклиф етмяк вя диэяр игтисади тясир
формаларыны тятбиг етмяк, дебитор вя кредит боржларынын нисбятини излямяк лазымдыр.

3.3.3. Юзцнц йохлама тестляри
1.Мцяссисянин малиййя тящлилинин ролу:
a) пул эялирляринин (капитал) йарадылмасынын гиймятляндирилмяси;
b) малиййя вясаитляринин истифадясинин гиймятляндирилмяси;
c) пул эялирляринин йарадылмасы, онларын дцзэцн йерляшдирилмяси вя сямяряли истифадясинин гиймятляндирилмясиндян ибарятдир.
2. Ямлакын дяйяр структурунун тящлилинин вязифяляриня аиддир:
a) мцяссисянин эялирляринин гиймятляндирилмяси;
b) малиййя сабитлийи эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси;
ж) айры-айры елементлярин структурунун вя мцяссися ямлакынын йарадылмасында онларын ролунун гиймятляндирилмяси;
3. Мцяссисянин хцсуси капиталына дахилдир:
а) ялавя вя ещтийат капиталы;
б) кассада, щесаблашма вя валйута щесабында пул вясаитляри;
ж) дебитор боржлары.
4. Капиталы щансы яламятляриня эюря тяснифляндирмяк лазымдыр:
а) мянсубиййятя эюря, инвестисийа обйектиня, истифадя мягсядиня, капиталын дювраны просесиндя иштирак формасына эюря;
б) тяйинатына, истифадя олунан вясаитлярин щяжминя, капиталын дювраны гайдасына эюря.
5. Ясас фондлара дахилдир:
а) дяйяриндян асылы олмайараг, 12 айдан аз мцяссисянин
ямлакынын сямяряли истифадя мцддятиня малик яшйалар;
б) мящсул истещсалы заманы мцяссисянин ямлакынын ямяк
васитяси кими истифадя олунан щиссяси;
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ж) мящсул истещсалы вя хидмяти эюстярилмяси заманы ямяк
предмети кими истифадя едилян щиссяси.
6. Мцяссисянин техники силащланмасы сявиййяси характеризя
едир:
а)ясас вясаитлярин актив вя пассив щиссяляринин нисбятини;
б)мцяссисянин дювриййядян кянар вя дювриййя активляринин нисбятини;
ж) мцяссисянин ясас вя хцсуси вясаитляринин нисбятини.
7.Дювриййя активляриня дахилдир:
а)истещсал ещтийатлары;
б)гейри-мадди активляр;
ж)узунмцддятли капитал гойулушлары
8. Нормалашдырылмыш дювриййя вясаитляриня дахилдир:
а) йцклянмиш, лакин алыжылар тяряфиндян щаггы юдянилмямиш маллар;
б) хаммал, ясас материаллар вя алынмыш йарымфабрикатлар;
ж) дебитор боржлары.
9. Ясас фондларын техники вязиййяти ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя олунур:
а)кющнялмя ямсалы;
б)ямяйин фондла силащланмасы;
ж) ясас реал капиталын рентабеллийи.
10.Дебитор боржлары:
а)алыжылар вя сифаришчилярин юдяйяжяйи мябляьдир;
б)малэюндярянляр гаршысында мцяссисянин гысамцддятли
ющдялик мябляьидир.
11.Дебитор боржларынын дювраны ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Пэ
А) Ддб = −−−
Дб
Бурада: Пэ – мящсул сатышындан пул эялири;
Дб – дебитор боржларынын орта
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Дб х 100
Б) Ддб = −−−−−−−−−
жари активляр
Дб .и.я. + Дб.и.с.
Б) Ддб = −−−−−−−−−−−−−
2ъ

3.4. Глоссари
Амартизасийа фонду – ясас фондларын садя вя эениш тякрар
истещсалы цчцн нязярдя тутулан пул вясаитидир.
Амортизасийа – ясас фондларын дяйяринин тядрижян онларын
иштиракы иля истещсал едилмиш мящсул вя хидмятлярин дяйяриня
тядрижян кечирилмяси мягсядли вясаит йыьымы, онларын кющнялмиш
ясас фондларын явяз едилмяси цчцн сонрадан истифадя олунмасы.
Ижаря – мцяййян щагг мцгабилиндя ямлакын мцвяггяти
истифадяйя верилмяси щагда мцгавиляйя ясасланан ижарясидир.
Баланс – мцяссисянин вясаитинин (активləр) вя онларын юдянмя мянбяляринин (пассивляр) тяркиби вя дяйяр гиймятляндирилмяси щагда мялуматлары юзцндя якс етдирян ясас kомплекс
мцщасибат учоту сянядидир.
Дебитор боржу – алынажаг щесаблар мябляьи, кредитя малларын сатышы, иш вя хидмят эюстярилмяси нятижясиндя вясаитин тядрижян мцяссисянин дювриййясиндян йайындырылмасы формасыдыр.
Пул дювраны – пулларын наьд вя йа наьд олмайан формада щяйата кечиряркян функсийаларын щярякятидир.
Узунмцддятли малиййя гойулушу – узун мцддятя нязярдя
тутулмуш малиййя гойулушу, узунмцддятли борж.
Капитал гойулушу – ясас фондларын бярпасына вя артымына
йюнялдилян материал мясряфляри вя пул ещтийатлары.
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Наьд-пул дювраны – тядавцл сфепасында наьд пул вясаитляринин щярякяти вя онлар тяряфиндян тядавцл вя юдямя вясаитляри
функсийаларынын йериня йетирилмяси.
Дювриййя вясаитинин дювраны – истещсал ещтийатларын алынмасындан башлайараг пулун мцяссисянин щесабына кючцрцлмяси иля пул вясаитинин там дювраны баша чатан мцддятля
мцяййян едилян дювриййя вясаитляринин истифадянин сямярялилик
эюстярижисидир. Бу дювретмянин узунлуьу эцнлярля эюстярилир.
Истещсал дювриййя фондлары – хаммал, материал, йанажаг,
тара, битмямиш истещсал, эяляжяк дюврцн хяржляри кими активлярля ифадя едилир.
Дювриййя фонду – маллар (анбарда вя эюндярилян) вя пул
вясаитляри (мцяссисянин кассасында, щесаблашма щесабында вя
диэяр щесабларында).
Малиййя щесабаты – малиййя эюстярижиляри щагда мялуматлары якс етдирян сянядляр топлусу.
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IV FƏSİL. ƏMLAKIN YARANMA
MƏNBƏLƏRİNİN DİNAMİKASI VƏ
STRUKTURUNUN TƏHLİLİ
4.1. Mühasibat balansı
Mühasibat balansı iki hissədən – aktiv və passivdən ibarət olmaqla, cəmi bərabər olan ikisıralı rəqəmlərdən əks etdirilir. Balansın aktivi müəssisənin əmlakını (onun sərəncamında olan maddi
dəyərləri) və həmin dəyərlər üzərində hüququnu ifadə edir.

Ehtiyatlar

Bitməmiş istehsal üzrə xərclər
Hazır məhsul,
mallar
Gələcək dövrlərin xərcləri

Kənar
öhdəliklər
və
maddiləşdirilmiş
qiymətlilər

Nizamnamə kapitalı
Əlavə kapital
Ehtiyat kapitalı

Təsərrüfat
subyektinin
(müəssisə)
mülkiyyəti

Debitorlar
Alınacaq veksel

Bölüşdürülməmiş mənfəət
Malgöndərənlərə kreditor
borclar (mal borcu)
Veksel borcu
(ödəniləcək veksel)

Bank kreditləri

Qiymətli kağızlar

Müəssisənin Kassada nağd pul
sərəncamında Bakdakı
olan əmlak
hesablaşma
hesabında
əmanətlər
Valyuta hesabında
əmanətlər

Digər borclar
Digər öhdəliklər

Əmlakın rekal formaları

Dövriyyə (cari) aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər
Əsas vəsait
Material qiymətlilərinə yönəldilmiş uzunmüddətli kapital qoyuluşu
Maliyyə qoyuluşu
Xammal, material, yanacaq və s.

Dövriyyədən kənar aktivlər

Əmlakın real formaları

PASSİV
Kapitalın mənbələri
Dövriyyə (cari) aktivlər

Dövriyyədən kənar aktivlər

AKTİV
Əmlakın tərkib hissələri
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Balansın passivi müəyyən təsərrüfat subyektlərinin (müəssisələrin, səhmdarların, dövlətin və s.), eləcə də, üçüncü şəxslərin
(kreditorların, investorların, bankların və s.) təşəbbüsü ilə yaradılan kapitaldır. Mühasibat balansı Rusiya Federasiyasının valyutasında müəssisənin maliyyə vəziyyətini əks etdirir.
Balansın passivi, hər şeydən öncə, müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə qoyulan vəsaitin (kapitalın) həcmini, eləcə də
iştirakçıların bu əmlakın yaradılmasında iştirak formasını göstərir.
Geniş mənada balansın passivi müəssisənin maliyyələşməsinin
əsasını təşkil edən hüquqi münasibətlərin məcmusudur.
Beləliklə, balansın passivində xüsusi, borc və cəlb edilən
formalara bölünən borc kapitalı daxil olmaqla müəssisənin müxtəlif vəsait mənbələri əks olunur.
Öhdəliklər ödəniş müddəti, təminat forması, alıcı qrupu
(malgöndərənlər, kredit müəssisələri və s.) üzrə diferensiallaşdırılır. Xarici öhdəliklər aşağıdakı növlərə bölünür: borclar (uzunmüddətli və qısamüddətli), müxtəlif kredit müəssisəsi üzrə
öhdəliklər, alınmış avanslar; tədarük olunan mallar və göstərilən
xidmətlər üzrə öhdəliklər; törəmə cəmiyyəti qarşısında öhdəliklər, vergi öhdəlikləri, digər öhdəliklər.
Öhdəliklərin subyektlər üzrə qruplaşdırılması zəruridir, bu,
öhdəliyin ödənilməsinin təcililiyinin müəyyən edilməsində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir:
• Təşkilatların mülkiyyətçiləri;
• Bank kreditorları və s.
Mülkiyyətçilər qarşısında öhdəliklər praktiki olaraq balansın
daimi hissəsini təşkil edir, məsələn, nizamnamə kapitalı. Bir
qayda olaraq, onun həcmi il ərzində dəyişilmir. Lakin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda nizamnamə kapitalının artırılması və ya azaldılmasına icazə verilir. Mülkiyyətçilər qarşısında
digər öhdəliklər – ödənişin nizamnamə kapitalı üzrə paydan
artıq hissəsinin özlərinin istifadəsi üçün vəsaitin yığılmasıdır.
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Öhdəliyin bu hissəsi balansın passivinin «Ehtiyat kapitalı»,
«Əlavə kapital», «Ötən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti» kimi
maddələrində əks olunur.
Ehtiyat kapitalı xüsusi kapitalın əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan itkilərinin (zərərlərin) həmçinin investorların gəlirlərinin
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mənfəət məbləğinin istifadə
olunan hissəsidir. Ehtiyat kapitalının yaradılmasının əsas
mənbəyini mənfəət təşkil edir.
Əlavə kapital dövriyyədən kənar aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsindən əldə olunan məbləğdən, büdcədən dövriyyə vəsaitlərinin bərpa edilməsinə ayrılmış vəsaitdən, eləcə də, müəssisənin xüsusi kapitalına daxil olan digər vəsaitlərdən ibarətdir.
Bölüşdürülməmiş mənfəət xüsusi kapitalın müəssisənin texniki və sosial inkişafına yönəldilən böyük hissəsidir. Mülkiyyətçilər qarşısında bütün sadalanan öhdəliklər «Xüsusi kapital»
adlanan ümumi anlayışda birləşir.
Təsərrüfat nöqteyi-nəzərindən borc vəsaitləri əmlakın (aktiv)
mənbəyi, hüquqi nöqteyi-nəzərdən isə təsərrüfat subyektinin
(müəssisənin) borcudur.
Uzunmüddətli öhdəliklər – hesabat tarixindən sonra 12 aydan artıq müddətə müqavilələrə uyğun olaraq ödənilməli borc
vəsaiti məbləğidir.
Qısamüddətli öhdəliklər – V bölmədə qeyd olunan hesabat
tarixindən sonra 12 ay ərzində ödənilməli olan kreditor borcları
məbləği və hesabat dövrünün sonuna faizlər nəzərə alınmaqla
ödənilməli olan kredit və borclardır.
Kreditor borcları aşağıdakı maddələrdən ibarətdir:
• «malgöndərənlər və podratçılar» - daxil olan material qiymətləri, həyata keçirilən işlər və göstərilən xidmətlər müqabilində malgöndərən və podratçılara borc məbləğini
göstərir;
• «ödəniləcək veksel» - 60№-li «Malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar» hesabında nəzərə alınan mal daxilolmaların, iş və xidmətlərin, eləcə də veksellərin təmin olun-
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ması məqsədilə müəssisə tərəfindən malgöndərənlərə,
podratçılara və digər kreditorlara olan borcun məbləğini
əks etdirir;
• «müəssisənin heyəti üzrə borc» hesablanmış, lakin ödənilməmiş əməkhaqqı məbləğini göstərir;
• «büdcədən kənar dövlət fondlarına olan borc» - dövlət sosial sığortasına, təqaüd təminatına və müəssisə işçilərinin
tibbi sığortasına köçürmələr üzrə yaranan borc məbləğini
əks etdirir;
• «büdcəyə olan borclar» - müəssisənin işçilərindən alınan
gəlir vergisi də daxil olmaqla büdcəyə bütün növ ödəniş
üzrə borclar;
• «alınan avans» - bağlanan müqaviləyə əsasən gözlənilən
hesablar üzrə digər təşkilatlardan alınan avans məbləği;
• «digər kreditorlar» - digər maddələrdə öz əksini tapmayan
hesablar üzrə müəssisə borcları, o cümlədən, bu maddədə
müəssisənin sığorta ödəyicisi olduğu əmlak və işçilərin
məcburi borcları əks olunur.
Ödəniş müddəti üzrə kreditor borclarının vəziyyəti və hərəkəti 2-ci bölmədə açıqlanır (Mühasibat hesabatının 5№-li forması, sət.230-243).
Balansın passiv bölməsində müəssisənin sadalanan öhdəlikləri ilə yanaşı, həmçinin aşağıdakı maddələr də daxildir:
• gəlirlərin ödənilməsi üzrə iştirakçılara (təsisçilərə) borclar
(dividentlər), səhmlər, istiqrazlar üzrə faizlərin, borcların
ödənilməsi müəssisənin borclarını göstərir;
• «gələcək xərc və ödəmələr üçün ehtiyatlar» - Rusiya Federasiyasının mühasibat uçotu və hesabatı vəsait qalıqlarını göstərir;
• «digər qısamüddətli öhdəliklər» - «Qısamüddətli öhdəliklər» bölməsinin digər maddələrində əks etdirilməyən qısamüddətli passivlərin məbləğini göstərir.
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4.2. Müəssisənin maliyyə resursları
və onların mənbələri
Müəssisənin maliyyə resursları – potensial mobilləşmə və
immobilləşmə imkanlarına malik, daha doğrusu, hərəkətli
(aktiv) və hərəkətsiz vəziyyətdə olan ciddi məqsədli istifadə
ehdilən pul vəsaitlərinin məcmusudur.
Müəssisənin sərəncamında olan, istehsal və sosial inkişafı
üçün zəruriyyət kəsb edən pul məsrəfləri və ayırmalarının həyata
keçirilməsinə yönəldilən bütün pul gəlirləri, daxilolmaları maliyyə resurslarının mənbələrini təşkil edir.
Maliyyə vəziyyətinin təhlili və bir sıra göstəricilərin hesablanması üçün maliyyə resurslarını xüsusi (X), borc (B) və cəlb
edilən (C) vəsaitlərə bölmək olar (cədvəl 18).
Cədvəl 18
Müəssisənin maliyyə resursları
Maliyyə resursları
1. Xüsusi
1.1. Amortizasiya (əsas vəsaitlər və qeyrimaddi aktivlərə köhnəlmənin hesablanması)
1.2. Balans mənfəəti
1.2.1. Məhsul satışı və xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan mənfəət (sahibkarlıq gəliri)
1.2.2. Digər satışdan əldə olunan mənfəət
1.2.3. Satışdan kənar nəticələrin saldosu
1.3. Ehtiyat fondu.
Təmir fondu
1.4. Sığorta ehtiyatları
1.5. Digər
2. Borc
2.1. Bank krediti
2.2. Digər maliyyə institutlarının kreditləri
2.3. Büdcə krediti
2.4. Kommersiya krediti
2.5. Daim dövriyyədə olan kreditor borcu
2.6. Digər
3. Cəlb edilən
3.1. Cari investisiya fəaliyyətində pay iştirakı
vəsaiti
3.2. Qiymətli kağızların emissiyasından əldə
olunan vəsait
3.3. Əmək kollektivi üzvlərinin, hüquqi və

Maliyyə ehtiyatlarının mənbəyi
Satışdan pul gəliri (maya dəyəri)
Satışdan pul gəliri
Digər satışdan pul gəlirləri
Satışdan kənar gəlirlər
Xalis mənfəət
Maya dəyəri.
Maya dəyəri

Müvafiq kreditorların resursları

Müvafiq investorların resursları
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fiziki şəxslərin pay və digər üzvlük haqları
3.4. Sığorta ödəmələri
3.5. Kreditor borcları
3.6. İcarə üzrə (əsas fondlar və digər əmlakın)
ödəmələrin daxil olması
3.7. Digər
4. Büdcədən ayırmalar və büdcədənkənar fond- Büdcə maliyyələşdirilməsi və büdcədənkənar
lardan daxilolmalar.
fondların vəsaiti.

4.3. Əmlakın yaradılması mənbələrinin dinamikası
və strukturunun təhlili
Maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aktivlərin strukturunun təhlili ilə yanaşı, passivlərin, yəni əmlaka yönəldilən
xüsusi və borc vəsaitlərinin mənbələrinin strukturu da təhlil
edilməlidir. Xüsusi və borc vəsaitlərinin hara - əsas vəsaitlərə və
digər dövriyyədən kənar aktivlərə, yaxud mobil dövriyyə vəsaitlərinə yönəldiyini bilmək vacibdir. Maliyyə nöqteyi-nəzərindən
əmlakın mobillik səviyyəsinin artması müəssisə üçün faydalıdır.
Lakin bu, heç də o demək deyil ki, bütün vəsaitlər dövriyyə aktivlərinin artırılmasına yönəldilməlidir. Fəaliyyət profilindən, səciyyəvi xüsusiyyətlərindən, texniki səviyyəsindən və sosial inkişafından asılı olaraq hər bir müəssisə öz texnikalarını təkmilləşdirməli, kapital tikintiləri həyata keçirməlidir, daha doğrusu
qeyri-dövriyyə aktivlərinə vəsait yönəltməlidir.
Əgər kapital qoyuluşunun nəticəsi olaraq müəssisənin fəaliyyətinin ümumi səmərəliliyi artarsa, deməli onlar məqsədəuyğundur. Cədvəl 19-da müəssisənin vəsait mənbələrinin mövcudluğu
və dinamikasının qiymətləndirilməsi verilmişdir.
19 N-li cədvəlin məlumatlarından aydın olur ki, hesabat ilinə
vəsait mənbələrinin ümumi dəyəri 11677 min rubl və ya 0,34%
artmışdır.
Bu, xüsusi və borc vəsaitlərin müvafiq olaraq 72 036 min
rubl və 166 313 min rubl artması və cəlb edilən vəsaitlərin (kreditor borcu) 226 672 min rubl azalması hesabına olmuşdur.
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Vəsait mənbələrinin strukturunda xüsusi (67,63%) və cəlb
edilən vəsaitlər (32,37%) ən böyük xüsusi çəkiyə malikdir.
Hesabat dövründə vəsait mənbələrinin strukturunda aşağıdakı
dəyişikliklər baş vermişdir: xüsusi vəsaitin xüsusi çəkisi 1,85%
artaraq 69,48% təşkil etmişdir, cəlb edilən vəsaitlərin xüsusi
çəkisi 6,65% azalaraq 25,72% təşkil etmişdir.
Cədvəl 19
Vəsaitlərin dinamikası və strukturunun təhlili
Göstərici

Mütləq kəmiyyəti, min Xüsusi çəki, %
Dəyişiklik
rubl
İlin
İlin
İlin
İlin
Min rubl
%
sonuna əvvəlinə sonuna
əvvəlinə
2 334 785 2 406 821 67,63
69,48
72 036
1,85
788
78 833
0,02
2,28
78 045
2,25
1 223 508 1 130 325 35,44
32,63 -93 183 -2,81
197
197
0,01
0,01
0
0
427 694
464 049
12,39
13,40
36 355
1,01
363 050
361 581
10,52
10,44
-1 469 -0,08
0
0
0
0
0
0

1. Xüsusi vəsait, o cümlədən:
1.1. Nizamnamə kapitalı
1.2. Əlavə kapital
1.3. Ehtiyat kapitalı
1.4. Yığım fondu
1.5. Sosial sferalar fondu
1.6. Məqsədli maliyyələşdirmə
və daxilolmalar
1.7. Dividentlər üzrə hesablaşma
42 722
1.8. Bölüşdürülməmiş mənfəət
276 826
2. Borc vəsaiti, o cümlədən
0
2.1. Uzunmüddətli kredit və borclar
0
2.2. Qısamüddətli kredit və borc0
lar
3. Cəlb edilmiş vəsait, o cümlədən 1 117 709
3.1. Kreditor borcları
1 117 709
3.2. Gələcək dövrlərə aid gəlirlər
0
3.3. Gələcək xərc və ödənişlər
0
üçün ehtiyatlar
4. Digər əmlak
0
5. Mənbələrin cəmi
3 452 494

59 434
312 402
166 313
0
166 313

1,24
8,02
0
0
0

1,72
9,02
4,8
0
4,80

16 712
35 576
166 313
0
166 313

891 1337
8 910 337
0
0

32,37
32,37
0
0

25,72
25,72
0
0

-226 672 -6,65
-226 672 -6,67
0
0
0
0

0
3 464 171

0
100

0
100

0
11 677

0,48
1,00
4,8
0
4,80

0
0

Xüsusi vəsaitlər strukturda böyük əlavə kapital böyük xüsusi
çəkiyə malikdir – 35,44%, yığım fondu – 12,39%, sosial sferalar
fondu – 10,52% təşkil etmişdir. Hesabat ilində xüsusi vəsaitlərin
strukturunda əlavə kapitalın payı 2,81% azalaraq 32,63%, yığım
fondunun xüsusi çəkisi 1,01% azalaraq 13,40% təşkil etmişdir.
Müəssisədə cəlb edilən vəsaitlər tamamilə kreditor borclarından ibarətdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi kreditor borclarının azalması meyli müşahidə olunur.
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Ümumiyyətlə, hesabat ilində müəssisədə nizamnamə kapitalı
və bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına xüsusi vəsait məbləği
artmışdır. Həmçinin, müəssisə kreditor borclarının azaldılması
hesabına cəlb edilən vəsaitlərin məbləğini azaltsa da, borc
vəsaiti olmadan işləyə bilməmiş və ilin sonuna öz maliyyə
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün borc götürmüşdür.

4.4. Xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin mövcudluğu
və hərəkətinin təhlili
Xüsusi dövriyyə vəsaitinin məbləği (cədvəl 20) hesablama
yolu ilə müəyyən edilir və müəssisənin xüsusi vəsaitinin ümumi
məbləğindən dövriyyə vəsaitlərinin ötürülməsinə yönəldilən hissəsini əks etdirir.
Müəssisənin xüsusi vəsaitinin cəmi məbləğini göstərən balansın III bölməsinin yekunundan, əsas vəsaitlərin və digər dövriyyədən kənar aktivlərin örtülməsi üçün lazım olan məbləğ
(balansın I bölməsinin yekunu) çıxılır.
Əgər həmin tarixə müəssisənin balansında uzunmüddətli
borc vəsaitləri mövcud olarsa, bu zaman onlar əldə olunan nəticəyə əlavə edilir, daha doğrusu, əsas vəsaitlərin və dövriyyədən
kənar aktivlərin əlavə maliyyələşdirilməsi mənbəyi kimi nəzərdən keçirilir. Bizim müəssisədə uzunmüddətli borc vəsaitləri
mövcud deyil.
Cədvəl 20-nin məlumatlarından aydın olur ki, hesabat ilində
xüsusi vəsait məbləği 55 324 min rubl artmışdır.
Mənbələrin dəyişilməsi, əsas etibarilə nizamnamə kapitalının 78 045 min rubl, yığım kapitalının 36 355 min rubl,
bölüşdürülməmiş mənfəətin 35 576 min rubl artması hesabına
baş vermişdir. Yuxarıda sadalanan göstəricilərin artması ilə yanaşı əlavə kapital 93 183 min rubl, sosial sferalar fondu 1469
min rubl azalmışdır. Xüsusi dövriyyə vəsaitlərin hesablanması
göstərir ki, xüsusi vəsaitlər üzrə artımın olmasına baxmayaraq,
müəssisə borc vəsaiti cəlb etmədən dövriyyədən kənar aktivləri
örtə bilməmişdir. Bu zaman ilin sonuna vəsait çatışmazlığı
artmışdır.
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Cədvəl 20
Xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin mövcudluğu
və hərəkəti (min rubl)
Göstərici
1. Nizamnamə kapitalı
2. Əlavə kapital
3. Ehtiyat fondu
4. Yığım fondu
5. Sosial sferalar fondu
6. Məqsədli maliyyələşdirmə
və daxilolmalar
7. Bölüşdürülməmiş mənfəət
Yekunu: Xüsusi vəsait mənbələri
Çıxılır:
1. Qeyri-maddi aktivlər
2. Əsas vəsaitlər
3. Bitməmiş kapital qoyuluşu
4. Uzunmüdətli kapital qoyuluşu
Yekunu: Xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin mövcudluğu

İlin əvvəlinə
788
1 223 508
197
427 694
363 550
0

İlin sonuna
78 833
1 130 325
197
464 049
361 581
0

Dəyişiklik
78 045
-93 183
0
36 355
-1 469
0

276 826
2 292 063

312 402
2 347 387

35 576
55 324

16 330
216 832
364 656
9 137
- 2 796 955

22 618
2 205 191
618 895
9 394
-2 856 098

6 288
68 359
-15 761
257
-3 819

4.4.1. Dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması mənbəyi
Xüsusi dövriyyə vəsaitləri firmanın cari fəaliyyətinin təşkil
edilməsində əsas rol oynayır, daha doğrusu, xüsusi dövriyyə
vəsaitləri firmanın əmlak və operativ müstəqilliyini təmin edir.
Xüsusi dövriyyə vəsaitləri, ilk olaraq firmanın təsis edildiyi
dövrdə yaradılır, bu zaman nizamnamə kapitalı onların mənbəyi
hesab olunur. Sonralar xüsusi vəsaitlərin yaradılmasının mənbəyini mənfəət təşkil edir. Bundan savayı, təchizat, məhsul (iş,
xidmət) istehsalı və satışının fasiləsizliyini və ahəngdarlığını
təmin etmək üçün xüsusi dövriyyə vəsaitlərinə bərabər tutulan
vəsaitlərdən istifadə edir. Bu daima müəssisənin dövriyyəsində
olan, lakin ona məxsus olmayan pul vəsaitidir. Bura aşağıdakılar
üzrə minimum borclar aiddir:
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• heyətin əməkhaqqı;
• büdcəyə və büdcədən kənar fondlara ödəmələr;
• qiymətli kağızlar üzrə dividend və faizlərin ödənilməsi.
Bu cür borc hesablanma və ödənmə müddətləri arasında
yaranan nəzərəçarpan fərq nəticəsində meydana çıxır. Məsələn,
keçən ay üçün heyətin əməkhaqqı yeni ayın ilk günlərində
hesablanır, həmin ayın 15-i tarixinə qədər isə ödənilə bilər. Həmin dövrdə vahid sosial vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi
hesablanır və ödənilir. Kiçik müəssisələrdə mənfəət, əmlak və s.
vergilər hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində kapital
balansının tərtibi zamanı hesablanır, balansın vergi orqanlarına
təhvil verildikdən sonra 5 gün ərzində büdcəyə ödənilir.
Dövriyyə vəsaitlərinin yaradılmasının xüsusi mənbələri ilə
yanaşı, həmçinin cəlb edilən və borc mənbələri də mövcuddur.
Cəlb edilən mənbələrə firmanın malgöndərən və podratçıların
hesablarının ödənilməsi ilə əlaqədar borcu, yəni kreditor borcu
aid edilir. Bu cür borc çox vaxt tamamilə qanuna uyğun şəkildə
firma və onun partnyorları arasında hesablaşma qaydasının nəticəsi kimi meydana çıxır. Lakin bəzən kreditor borcların yaranması firma tərəfindən ödəniş intizamının pozulmasının nəticəsi
kimi yarana bilər.
Dövriyyə vəsaitlərinin yaradılmasının borc mənbələrinə
bank kreditləri, digər təşkilatlardan alınan borclar, fiziki şəxslərin müəssisənin təsisçilərinin borcları aid edilir. Kreditlər və
borclar müəssisənin vəsaitlərə olan əlavə ehtiyacını ödəyir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kreditləşmənin əsas şərtlərindən biri firmanın maliyyə vəziyyətinin etibarlılığıdır.
Xüsusi, cəlb edilən və borc vəsaitlərinin həcmləri arasındakı
nisbət optimal olmalıdır. Yalnız xüsusi vəsaitlərindən istifadə
edən firmalar az risk edir. Lakin onların gəlirlilik səviyyəsi, bir
qayda olaraq, xüsusi və borc vəsaitlərindən istifadə edən firmalarla müqayisədə aşağıdır.
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4.5. Kreditor borclarının təhlili
Kreditor borcu müəssisənin malgöndərənlər, əməkhaqqı üzrə
işçilər büdcə qarşısında qısamüddətli öhdəliklər və digər maliyyə öhdəlikləridir.
Kreditor borcunun həcmi, keyfiyyətcə tərkibi və hərəkəti
ödəmə intizamının vəziyyətini xarakterizə edir ki, bu da öz növbəsində, maliyyə vəziyyətinin stabillik dərəcəsini əks etdirir.
Bir qayda olaraq, kreditor borcları müəssisələr arasında hesablaşmaların mövcud sistemləri nəticəsində müəyyən dövr
ərzində bir müəssisənin borcunun digər müəssisəyə ödənilməsi
zamanı yaranır.
Kreditor borcları, həmçinin o hallarda yaranır ki, müəssisə
tərəfindən borcların (əməkhaqqına görə işçilərə, büdcəyə) yaranması əvvəlcə uçotda əks etdirilir, müəyyən vaxt keçdikdən
sonra həmin borclar ödənilir. Bundan başqa, kreditor borcları
müəssisə tərəfindən öz ödəmə öhdəliklərinin vaxtında həyata
keçirməməsinin nəticəsi kimi yaranır.
Kreditor borclarının tərkibi və strukturu tərtib edilmiş 4 və 5
saylı formanın məlumatları əsasında öyrənilir.
Həmin məlumatlar əsasında analitik cədvəl tərtib edək.
Cədvəl 21-də verilmiş məlumatlardan aydın olur ki, ilin sonuna kreditor borcları 21,3% azalmışdır. Həmin borclar tamamilə qısamüddətli kredit borcundan ibarətdir.
İlin əvvəlinə qısamüddətli kreditor borclarının tərkibində
ödəmə müddəti 3 aydan çox keçmiş borclar 42,24%, ilin sonuna
61,18% təşkil etmişdir, daha doğrusu, 18,94% artmışdır. Ödənişi
gecikdirilmiş kreditor borclarının artım tempi 115,5% təşkil
etmişdir. Ümumilikdə kreditor borclarının azalmasına baxmayaraq ödənilməsi gecikdirilmiş kreditor borclarının payı artmışdır ki,
bu da neqativ haldır.
Kreditor borclarının dövranı (cədvəl 22) 1,65 dövr, orta kreditor borcu 1 004 373 min rubl. təşkil edir, kreditor borcunun
ödənilməsi müddəti təxminən 184 günə (yəni təxminən il arıma)
bərabərdir.
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Cədvəl 21
Kreditor borclarının tərkibinin təhlili
Göstərici

Vəsait axını
İlin əvvəlinə
Əmələ
Ödənilmişdir
qalın
gəlmişdir
Məbləğ, Xüs. Məblə Xüs. Məbləğ, Xüs.
min
çəki, ğ, min çəki, min rub. çəki,
rub.
%
rub.
%
%
1. Kreditor borc- 1 117
100
4
100
4 486
100
259361
ların cəmi
709
033
4 259
1.1. Qısamüddətli
1 117
100
100
4 486
100
361
709
033
2 694
a) vaxtı keçmiş
472 141 42,2
63,2
2 621
58,4
006
4
5
019
3
Ondan
2 694
Müddəti 3 aydan artıq 472 141 100
100
2 621
100
0006
019
1.2. Uzunmüddətli
0
0
0
0
0
0
a) o cümlədən, vaxtı
0
0
0
0
0
0
keçmiş
Ondan müddəti 3
0
0
0
0
0
0
aydan artıq
Hesablanma
0
0
0
0
0
0
tarixindən sonra 12
aydan artıq müddətə ödənilməsi gözlənilən borc

Qalığ
ın
İlin sonuna
artımı
qalın
,
Məblə Xüs
ğ, min çəki tempi
,%
rub.
,%
591
100 79,7
037
891
100 79,7
037
545
61,1 115,
128
8
5
545
128
0
0

100
0
0

115,
5
0
0

0

0

0

0

0

0

Cədvəl 22
Kredit borclarının dövranı göstəriciləri
№
1
2
3

Göstərici
Düstar
Kreditor
borclarının Əkbd=Pg/Kb Pg – burada
dövranı əmsalı (Əkbd)
satışdan əldə olunan pul gəliri
Orta kreditor borcu (Kb)
K b = (Kbiə + Kbis) / 2
Kredit borclarının ödənilmə K BÖM + (OKB x 360 / PG
müddəti (Tkbö)
Tkbo = ( K b x 360) / Pg

İlin sonuna hesablanması
1 961 093 / 1 004 373 =
1,95(dövr)
(1 117 709 + 891 037) / 2
= 1 004 373 (min rubl)
(1 004 373 x 360) / 1 961
093 = 184,4 (gün)

4.6. Debitor və kreditor borclarının müqayisəli təhlili
Debitor və kreditor borclarının vəziyyəti, onların həcmi və
keyfiyyəti müəssisənin maliyyə vəziyyətinə ciddi təsir edir.
Onun yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakılar zəruridir:
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• Debitor və kreditor borclarının nisbətinə nəzarət etmək;
• Debitor borcunun artması müəssisənin maliyyə vəziyyətinin sabitliyi üçün təhlükə yaradır və əlavə maliyyələşdirmə mənbələrinin cəlb edilməsi zərurətini yaradır;
• Ödəmə vaxtı keçmiş borclar üzrə hesabların vəziyyətinə
nəzarət etmək;
• Monopol sifarişçilərinin ödəməmə riskini azaltmaq məqsədilə mümkün qədər müəssisənin məhsul istehlakçılarının sayının artırılmasına üstünlük vermək.
• Debitor və kreditor borclarını müqayisəli təhlil etmək
üçün 23 və 24-cü cədvəlləri tərtib edək.
Cədvəl 23
Debitor və kreditor borclarının xarakteristikası, min rubl
Göstəricinin adı
Debitor borcu, cəmi
O cümlədən, vaxtı keçmiş
Kreditor borcu, cəmi
O cümlədən vaxtı keçmiş

Ötən il
255 635
62 310
1 117 709
472 141

Hesabat ili
309 038
49 588
891 037
545 128

Artım, %
+20,9
-20,4
-20,3
+14,5

Cədvəl 24
Debitor və kreditor borclarının müqayisəli təhlili
Göstəricilər
Artım tempi, %
Dövranı, dövrlərlə
Dövranı, günlə

Kreditor borcları
79,7
1,95
184 ,4

Debitor borcları
120,9
6,9
52,17

Ötən illə müqayisədə hesabat ilində debitor borcları 20,9%
artmış, vaxtı ötmüş debitor borclarının xüsusi çəkisi 20,4% azalmışdır.
Debitor və kredit borclarının müqayisəsi göstərir ki:
• müəssisədə kreditor borclarının məbləği, demək olar ki, 3
dəfə yüksək olsa da onun artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə
aşağıdır;
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• debitor borclarının daha yüksək dövranı pul vəsaitləri axınına və kreditor borclarının azalmasına ümid etmək imkanı
verir.
Bununla yanaşı belə nəticəyə gəlmək olar ki, pul vəsaitlərinin çatışmazlığı ilə əlaqədar müəssisənin müəyyən maliyyə çətinlikləri vardır.

4.7. Özünü yoxlama üçün testlər
1. Balansın «Gələcək dövrün xərcləri» maddəsi:
a) aktivdir;
b) passivdir.
2. Balansın «Ehtiyat kapitalı» maddəsi:
a) aktivdir;
b) passivdir.
3. «Əlavə kapital»:
a) xüsusi kapitaldır;
b) borc kapitalıdır.
4. «Ehtiyat kapitalı» hansı məqsədlə istifadə edilir:
a) təsərrüfat subyektinin borclarının ödənilməsi üçün;
b) əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan itkilərin ödənilməsi üçün.
5. «Ehtiyat kapitalı»nın əsas mənbəyini təşkil edir:
a) məhsul satışından əldə olunan pul gəliri;
b) balansın mənfəəti;
v) xalis mənfəət.
6. Əsas fondlar (vəsait) və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası:
a) xüsusi vəsait mənbəyidir;
b) borc vəsaiti mənbəyidir.
7. Kreditor borcunun hansı hissəsi borc vəsaitinə aiddir:
a) bütün kreditor borcları;
b) daima dövriyyədə olan kreditor borcu.
8. Xüsusi vəsaitlərin daha mobil dövriyyə aktivlərinin artırılmasına istifadəsi həmişə effektlidir (məqsədəuyğundur)?
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a) hər zaman;
b) həmişə yox.
9. Xüsusi vəsaitlərin borc və cəlb edilən vəsaitə optimal nisbəti:
a) 0,6;
b) 0,5;
c) 0,3.
10. Kreditor borcunun ödənmə müddəti aşağıdakı düsturla hesablanır:
a) T = P ;
g

kb

b)

Tkb =

K b × 360

K b × 360
.
Pg

Burada ,Pg – məhsulların satışından əldə olunan pul gəliri;
K - kreditor borclarının orta məbləği.
11. Ödənmə vaxtı üç aydan artıq keçmiş borcu kreditor borcu
hesab etmək olarmı?
a) olar;
b) olmaz.
12. Hansı kreditlər və borclar uzunmüddətli hesab edilir:
a) 12 aydan artıq;
b) 12 aya qədər.
b

4.8. Praktiki tapşırıq
Tapşırıq 1.
1 və 2 saylı müəssisənin əmlakının yaradılması mənbələrinin dinamikası və strukturunu təhlil edin və aşağıdakı
əsas məlumatlardan istifadə etməklə müqayisəli qiymətləndirmə aparın.
Əlavə məlumatlardan istifadə etməklə ikinci müəssisə
üzrə xüsusi dövriyyə vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkətini təhlil edin.
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Təhlilin əldə olunmuş nəticələri əsasında yekun yazılı
nəticə çıxarın.
Cədvəl 25
Müəssisə 1saylı (ilkin məlumatlar)
Göstərici
İlin əvvəlinə (min rubl)
Əmlakın cəmi, o cümlədən
131 29 437
1. Xüsusi vəsait, o cümlədən
127 903 830
a) nizamnamə kapitalı
34 024
b) əlavə kapital
69 846 284
c) ehtiyat fondu
d) xüsusi təyinatlı fondlar
58 013 987
e) məqsədli maliyyələşdirmə
399
və daxilolmalar
f) dividendlər üzrə hesablaşma
9136
g) bölüşdürülməmiş mənfəət
2. Borc vəsaiti, o cümlədən
a) uzunmüddətli kreditlər və
borclar
3. Cəlbedilən vəsait, o cümlədən
3 395 607
a) kreditor borcları
3 395 607
b) gələcək dövrlərin gəlirləri
c) gələcək xərc və ödəniş üzrə
ehtiyatlar

İlin sonuna (min rubl)
142 202 254
136 049 671
340,24
69 846 284
66 137 162
447
31 754
6 152 583
6 152 283
-

Cədvəl 26
Müəssisə 2saylı (ilkin məlumatlar)
Göstərici
1
1. Cəmi əmlak, o cümlədən
1.1. Xüsusi vəsait, o cümlədən
1.1. 1) nizamnamə kapitalı
1.1. 2) əlavə kapital
1.1. 3) sosial sferalar fondu
1.1. 4) ötən illərin örtülməmiş
itkiləri
1.1. 5) ötən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti
1.1. 6) hesabat ilinin bölüşdürül-

İlin əvvəlinə
(min rubl)
2
9 778 178
4 040 505
100 000
-

İlin sonuna
(min rubl)
3
9 974 288
6 430 288
100 000
-

3 940 505

3 768 380

-

2 561 728

Мцяссисянин малиййя тящлили
məmiş mənfəəti
1.1. 7) mənfəətin olmaması halında yaranan xərclər
1.2. Borc vəsaiti, o cümlədən
1.2. 1) qısamüddətli kreditlər və
borclar
1.2. 2) uzunmüddətli kreditlər və
borclar
1.3. Cəlbedilən vəsait, o cümlədən
1.3. 1) kreditor borcları
1.3. 2) gəlirlərin ödənilməsi üzrə
borclar
1.3. 3) gələcək dövrlər üçün gəlirlər
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-

-

5 138 562
1 220 322

2 910 748
970 322

3 918 240

1 940 426

599 111

633 432

599 111
-

633 432
-

-

-

Cədvəl 27
2saylı müəssisə (ilkin məlumatlar)
Göstərici
1. Qeyri-maddi aktivlər
2. Əsas vəsaitlər
3. Bitməmiş kapital qoyuluşu
4. Uzunmüddətli kapital qoyuluşu
5. Təsisçilərlə hesablaşmalar

İlin əvvəlinə
14 403
3 808 661
833
200
0

İlin sonuna
12 875
5 213 378
833
200
0

4.9. Qlossari
Aktiv (latın sözü olub agere – fəaliyyət göstərmək, hərəkət
etmək deməkdir) – təsərrüfat subyektinin əmlak vəsaitinin məcmusunu ifadə edir.
Kapital tikinti – yenilərinin tikintisi, yenidən qurulması, genişləndirilməsi, texniki yenidən silahlanma və mövcud texnikanın modernləşdirilməsi yolu ilə əsas fondların yaradılması və
təkmilləşdirilməsi prosesi.
Qısamüddətli maliyyə qoyuluşu – qısa müddətə hesablanmış maliyyə qoyuluşu, yüksək likvidli qiymətli kağızlar, o cümlədən, dövlətin qısamüddətli xəzinə öhdəlikləri, istiqrazlar,
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səhmlər, başqa müəssisələrə müvəqqəti maliyyə yardımı, depozit sertifikatları, alınmış qısamüddətli veksellər.
Kreditləşdirmə – təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatı formalarından biri olub təsərrüfat subyektinin xərclərinin
ödənişli, təcililik və qaytarma şərtləri əsasında verilən bank
ssudası hesabına örtülməsini əks etdirir.
Kreditor borcu – malgöndərənlərlə hesablaşmalar zamanı
yaranan borc; kreditorun vəsaitlərin müəssisənin pul dövriyyəsində müvəqqəti istifadəsi.
Kreditləşmə limiti – kredit verilməsinin və ya planlaşdırılmış dövrdə borc qalığın son hədd məbləği.
Kreditin təmin edilməsi – borc vəsaitlərinin (kreditin) ödənilməsi üzrə onların borcalan tərəfindən qaytarılmaması ehtimalı
yarandıqda kreditor (bank) qarşısında təminat verilmiş öhdəliyin
forma və növləri.
Fondların bərpası – fondların əvvəlki və ya prinsip etibarilə yeni texnoloji əsaslarda dövriyyədən çıxması və ya dəyişdirilməsi prosesi.
Ödənişlərin növbəliyi – bir neçə təcili və vaxtı keçmiş ödənişlərin mövcudluğu və onların tam ödənilməsi üçün vəsaitin çatışmazlığı zamanı hesablaşma hesabından pul vəsaitlərinin silinməsi ardıcıllığı.
Hesablaşma hesabı – pul vəsaitlərinin saxlanılması və hesablaşmaların aparılması üçün hüquqi şəxslər üçün banklar tərəfindən açılan hesab.
Özünümaliyyələşdirmə – təsərrüfat subyektlərinin xüsusi
maliyyə resurslarından istifadəsinə əsaslanan təkrar istehsal
xərclərinin maliyyə təminatı metodlarından biri.
Hüquqi şəxs – vətəndaş qismində, o cümlədən, təsərrüfatçılıq hüquq və öhdəlikləri ilə çıxış edən, müstəqil balansa, gerbli
möhürə və bankda hesablaşma hesabına malik olan, nizamnamə
və ya faydalar əsasında fəaliyyət göstərən və müflis olduqda ona
məxsus olan əmlakla məsuliyyət daşıyan müəssisədir.
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V FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN ÖDƏMƏ VƏ
KREDİT QAYTARMA QABİLİYYƏTİ
MƏLUMATLARI ÜZRƏ MALİYYƏ
VƏZİYYƏTİNİN VƏ MALİYYƏ
SABİTLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
5.1. Mühasibat balansı məlumatlar üzrə maliyyə
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Qüvvədə olan normativ sənədlərə müvafiq olaraq balans və
netto qiymətləndirilməsində tərtib edilir. Balansın yekunu müəssisənin sərəncamında olan vəsaitlərin məbləğinin təqribi qiymətini göstərir. Bu qiymətləndirmə uçot xarakteri daşıyır. Məsələn,
müəssisə ləğv olunduğu zaman əmlakdan əldə oluna biləcək pul
vəsaitlərinin həqiqi məbləğini əks etdirmir. Bir qayda olaraq,
aktivlərin «qiyməti» bazar konyunkturası ilə müəyyən edilir və
istənilən anda, xüsusilə inflyasiya dövründə uçot qiymətinə uyğun olmaya bilər.
Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin əsas meyillərini müəyyən
etməyə imkan verməyən çoxsaylı qiymət göstəricilərinin olması
səbəbindən balans əsasında maliyyə vəziyyətini təhlil etmək çox
çətin və effektsizdir. Buna görə müqayisəli analitik balansın köməkliyi ilə müəssisənin maliyyə vəziyyətinin strukturu və dinamikasını təhlil etmək təklif olunur (cədvəl 28). O, ilkin balansın
ayrı-ayrı maddələrinin birləşdirilməsi və struktur göstəricilərinin, eləcə də dinamika hesablamalarının əlavə olunması ilə tərtib
edilir.
Müqayisəli analitik balansdan müəssisənin maliyyə vəziyyətinin aşağıdakı xarakteristikasını əldə etmək.
1) balansın aktivinin birinci və ikinci bölmələrinin məbləğinə bərabər müəssisənin əmlakının ümumi dəyəri (sət.190
+ sət. 290);
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Cədvəl 28
Müqayisəli analitik balans
Maddənin adı

Mütləq kəmiyyət
İlin
İlin
əvvəlinə sonuna

Nisbi həcm
İlin
İlin
əvvəsonuna
linə
A1/B1
A2/B2x
x100
x100%
%

Mütləq
kəmiyyətdə
A2-A1=
= ∆A

I. Aktiv
1. Qeyri-dövriyyə aktivləri:
1.1. Qeyri-maddi aktivlər
1.2. Əsas vəsait
1.3. Digər dövriyyədən
kənar aktivlər.
Bölmə üzrə yekunu
II. Dövriyyə aktivləri:
2.1. Ehtiyatlar;
2.2. Debitor borcları (12
aydan sonrakı
ödənişlər)
2.3. Debitor borcları (12
aya qədər ödənişlər)
2.4. Qısamüddətli maliyyə qoyuluşu
2.5. Pul vəsaitləri
II. Bölmələrin yekunu
Əmlakın dəyəri

A1

A2

B1

B2

100

100

∆ =B2-B1

Passiv (əmlakın
mənbələri)

P1

P2

P1/B1
x100
%

P2/B2 x
100%

P2-P1 = ∆ P

Dəyişiklik
Strukturunda İlin əvvəlinə nisbətdə

∆

Balansın yekununa nisbətdə, %-lə
(Ai /B) x
∆ (Ai/ ∆ Ai/ ∆ B x
100%
A1) x100%
100%

0

∆ /B1 x

100

100

∆

(Pj/B) x
100%

∆ Pj/P1 x

∆ Pj/ ∆ B x

100%

100

III. Kapital və ehtiyatlar
3.1. Nizamnamə
kapitalı
3.2. Əlavə kapital
3.3. Sosial sferalar
fondu və məqsədli
maliyyələşdirmə
3.4. Bölüşdürülməmiş
mənfəət
III Bölmənin yekunu
IV. Uzunmüddətli
öhdəliklər
V. Qısamüddətli
öhdəliklər
5.1. Borc vəsaitləri
5.2. Kreditor borcları
5.3. Digər öhdəliklər
V Bölmənin yekunu
Dövriyyədə olan xüsusi
vəsaitlərin həcmi
III Bölmə–I Bölmə
(və ya 490 sət.–190 sət.)

2) immobil (daha doğrusu, qeyri-dövriyyə) vəsaitləri (aktivləri) və ya daşınmaz əmlakın dəyəri balansın I bölməsinin
yekununa (sət.290) bərabərdir;
3) mobil (dövriyyə) vəsaitlərin dəyəri balansın II bölməsinin
yekununa bərabərdir (sət.290);
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4) material dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri (sət.210+sət.220);
5) müəssisənin xüsusi kapitalının həcmi balansın III bölməsinin yekununa bərabərdir (sət.290);
6) borc kapitalının həcmi; balansın IV və V bölməsinin yekununa bərabərdir (səh.290);
7) dövriyyədə olan xüsusi vəsaitlərin həcmi; balansın III və I
bölmələrinin fərqinə bərabərdir (sət.490-sət.190);
8) İşlək kapital: dövriyyə aktivləri ilə cari öhdəliklər arasındakı fərqə bərabər (II bölmənin yekunu, sət.290-V bölmənin yekunu, sət.690).
Müqayisəli balansı təhlil edərkən aşağıdakılara diqqət edilməsi vacibdir:
• əmlakın dəyərində xüsusi dövriyyə kapitalının xüsusi çəkisinin dəyişməsi;
• xüsusi və borc kapitalının artım templərinin nisbəti;
• debitor və kreditor borclarının artım templərinin nisbəti.
Ümumilikdə aşağıdakı amillər likvid balansın əlamətlərini
təşkil edir:
1) balansın valyutası həmin hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə ilin sonuna artmışdır;
2) dövriyyə aktivlərinin artım tempi dövriyyədən kənar aktivlərin artım tempindən yüksəkdir;
3) müəssisənin xüsusi vəsaiti borc kapitalından çoxdur və
onun artım tempi borc kapitalının artım tempindən yüksəkdir;
4) debitor və kreditor borcların artım templəri təxminən
bərabərdir.
5) dövriyyə aktivlərində xüsusi vəsaitlərin payı 10%-i ötür;
6) balansda «örtülməmiş zərər» maddəsi yoxdur.
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5.2. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili
Müəssisənin ödəmə qabiliyyəti – borc vəsaitlərinin vaxtında
qaytarmağa hazır olmaq və bütün kreditorlar tərəfindən eyni
vaxtda ödənişlər üzrə tələb irəli sürüldükdə borcun ödənilməsinə
hazır olmaqdır.
Və ya başqa sözlə:
Ödəmə qabiliyyəti – müəssisənin fasiləsiz məhsul istehsalı və
satışı prosesinin həyata keçirilməsi ilə eyni vaxta, bütün qısamüddətli öhdəliklər üzrə borcların ödənilməsi üçün kifayət qədər vəsaitinin olmasıdır.
Hər iki tərif bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etmir və bir iqtisadi
məna daşıyır. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi onun maliyyə vəziyyətinin mühüm tərkib hissəsidir.
Müəssisənin ümumi aktivləri onun uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklərdən artıq olduğu zaman ödəmə qabiliyyətli
hesab edilir. Müəssisənin cari aktivləri onun qısamüddətli öhdəliklərdən artıq olduğu halda likvid hesab edilir. Bu zaman nəzərə
almaq lazımdır ki, müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin uğurlu idarə olunması üçün, mənfəətdən çox nağd (pul) vəsaitlərin olması
vacibdir. İstənilən vaxt, vəsaitlərin dövranının obyektiv xüsusiyyətləri səbəbindən (tələbat və vəsaitin azad edilməsi anlarının
üst-üstə düşməməsi) bank hesabında nağd pulun olmaması müəssisənin böhranlı maliyyə vəziyyətinə səbəb ola bilər.
Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin və balansının likvidliyinin
təhlili likvidlik dərəcəsinin azalması üzrə qruplaşdırılmış aktivlər ilə ödəmələrin təcililiyinin azalması qaydası ilə qruplaşdırılmış öhdəliklərin müqayisəsi ilə həyata keçirilir. Bazar şəraitində
maliyyə məhdudiyyətlərinin güclənməsi və müəssisənin kredit
ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin zərurililiyi balansın
likvidliyinin təhlil edilməsini tələb edir.
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Balansın likvidliyi – pul vəsaitlərinə çevrilmə müddətinin öhdəliklərin ödənilməsi müddətinə uyğun olan aktivlərlə müəssisənin
öhdəliklərinin örtülməsi dərəcəsidir.
Balansın likvidliyinin təhlili
Likvidlik dərəcəsindən, daha doğrusu, pul vəsaitlərinə çevrilmə tezliyindən asılı olaraq müəssisənin aktivləri aşağıdakı
qruplara bölünür:
1) daha likvidlik aktivlər (A1) – müəssisənin pul vəsaitləri
və qısamüddətli maliyyə qoyuluşu (qiymətli kağızlar)
A1 = sət.250 + sət.260;
2) tez satıla bilən aktivlər (A2) – 12 ay ərzində ödəniləcək
debitor borcları
A2 – sət.240;
3) yavaş satıla bilən aktivlər (A3) balans aktivinin II bölməsinin maddələri, ehtiyatlar, əlavə dəyər vergisi, debitor
borcu (ödənilməsi hesabat tarixindən sonra 12 aydan çox
müddətə gözlənilən ödənişlər) və digər dövriyyə aktivləri
A3 = sət.210 + sət.220 + sət.230 + sət.270;
4) çətin realizasiya olunan aktivlər (A4) – İ – Bölmənin maddəsi (dövriyyədən kənar aktivlər)
A4 = sət.190
Balansın passivləri öhdəliklərin ödəniş təcililiyi dərəcəsinə görə
qruplaşdırılır:
1) Təcili öhdəlik (P1) – kreditor borclar
P1 = sət.620;
2) Qısamüddətli passivlər (P2) – qısamüddətli kreditlər və
borc vəsaitləri, gəlirlərin ödənilməsi üzrə iştirakçılara olan
borclar, digər qısamüddətli passivlər.
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P2 = sət.610 + sət.630 + sət.660;
3) uzunmüddətli passivlər (P3) – IV bölmənin «Uzunmüddətli passivlər»-in uzunmüddətli kreditlər və borc vəsaitləri,
həmçinin gələcək dövrün gəlirləri, istehlak fondu və gələcək xərc və ödənişlər üçün ehtiyatlar
P3 = sət.590 + sət.640 + sət.650;
4) daimi passivlər – balansın passivinin III «Kapital və ehtiyatlar» bölməsi
P4 = sət.490.
Balansın likvidliyini müəyyən etmək üçün aktiv və passivlər
üzrə tərtib olunmuş qrupların yekunu müqayisə edilməlidir. Balans aşağıdakı şərtlər gözlənildikdə likvid hesab edilir
A1 ≥ P 1
A2 ≥ P 2
A3 ≥ P 4
A4 ≤ P 4

Balansın müəyyən edilməsi üçün 29-cu cədvəli tərtib edək
və aşağıdakı göstəriciləri hesablayaq (cədvəl 29).
Balansdan aydın olur ki, hesabat ilində aşağıdakı «mənzərə»
müşahidə edilmişdir.
A1 < P1
A2 > P2
A3 > P3
A4 > P4
Cədvəl 29
Balansın likvidliyinin təhlili (min rubl)
Aktiv

İlin
əvvəlinə

İlin
sonuna

1. Daha likvid
aktiv A1

22137

15869

Passiv

Ödəniş üzrə
çatışmazlıq
İlin
İlin
əvvəlinə sonuna
1. Ən təcili
1117709 891037
öhdəliklər P1
109557 875168
2
İlin
İlin
əvvəlinə sonuna
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2. Tez realizə
olunan aktivlər
A2
3. Zəif realizə
olunan aktivlər
A3
4. Çətin realizə
olunan aktivlər,
A4
Balans
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255635

309038 2. Qısamüddətli
öhdəliklər, P2

270331

277250

3. Uzun və
ortamüddətli
passivlər, P3
2796955 2856098 4. Daimi
passivlər, P4
3452494 3464171

Balans

0

166313

255635

142725

42722

59434

227609 217796

2292063 2347387 504892 508711
3452494 3464171

-

-

29-cu cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, hesabat
ilində daha likvid pul vəsaitlərinin (A1) və qısamüddətli maliyyə
qoyuluşunun 875 168 min rubl məbləğində çatışmazlığı
olmuşdur.
A2 aktiv qrupu P2 passiv qrupunu üstələmişdir.
A3 aktiv qrupu P2 passiv qrupunu əhəmiyyətli dərəcədə
üstələdiyi halda, P4 qrup nəyinki A4-ü üstələməmiş, hətta ondan
olduqca azdır. Balans tamamilə likvid hesab olunmur, çünki onun I və IV şərtləri pozulmuşdur (nisbətən likvid aktivlər daha təcili öhdəliklərdən azdır, çətin satıla bilən aktivlər xüsusi kapitaldan çoxdur).
Müəssisədə ödəmə qabiliyyətinin mühüm şərti gözlənilməmişdir. Belə ki, daimi passivlər çətin realizə edilən aktivləri örtmür ki, bu fasiləsiz istehsal prosesinin həyata keçirilməsi üçün
xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığını göstərir.
Rusiya təcrübəsində likvidliyin üç nisbi göstəricisi hesablanır, çünki mövcud aktivlərin nağd pula çevrilməsi dərəcəsi eyni
deyildir:
Birinci göstəricinin-mütləq likvidlik əmsalının hesablanması
zamanı likvid vəsait kimi yalnız kassada, bank hesablarındakı
pul vəsaiti, həmçinin fond birjasında satıla bilən, qiymətli kağızlar götürülür. Kəsirin məxrəcində qısamüddətli öhdəliklər əks
etdirilir. Bu göstəricinin optimal həddi (0,2-0,25) müəssisənin
qısamüddətli borclarının hansı hissəsinin yaxın zamanda pul vəsaiti və qısamüddətli maliyyə qoyuluşu hesabına ödənilə biləcəyini göstərir.
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İkinci göstərici – aralıq likvidlik əmsalı – əvvəlki göstəricinin surətindəki məbləğə qısamüddətli debitor borclarının məbləği əlavə olunur. Onun optimal kəmiyyəti (0,7 + 0,8) müəssisənin qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsinin təcili olaraq
müxtəlif hesablarda, qısamüddətli qiymətli kağızlar, həmçinin
debitorlardan alınacaq gəlir hesabına ödənilə biləcəyini göstərir.
Likvidliyin üçüncü göstəricisi-ümumi likvidlik və ya cari
likvidlik əmsalı zərurətə satıldığı təqdirdə nağd pula çevrilə biləcək material-istehsal ehtiyatlarının dəyəri də əlavə olunur. Lakin
bu, əvvəlki maddə ilə müqayisədə daha az likvid maddədir, belə
ki, ehtiyatların satılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. (2)
göstəricinin nəzəri diapazonu bütün dövriyyə vəsaitlərini mobilləşdirdikdə, kredit və hesablar üzrə mövcud öhdəliklərin hansı
hissəsinin ödənilə biləcəyini göstərir.
Likvidliyin üç müxtəlif göstəricisinin hesablanması heç də
təsadüfi deyil. Konkret hallarda tətbiq edilən həmin göstəricilərdən hər biri maliyyə vəziyyətinin sabitliyinin konkret məlumat tələbatçılarını maraqlandıran «portretini» verir. Məsələn,
xammal, material və xidmət tədarükçüsü üçün birinci göstərici,
həmin müəssisənin kreditləşdirən bank üçün – ikinci göstərici,
səhm və istiqraz sahibi üçün – üçüncü göstərici böyük maraq
kəsb edir.
Likvidlik əmsallarının təhlili 30-cu cədvəldə göstərilmişdir.
30-cu cədvəlin məlumatlarından görünür ki, müəssisənin
maliyyə vəziyyəti qeyri-sabitdir. Bütün likvidlik göstəriciləri
normativ həddən aşağıdır. Bu cari aktivlərin (dövriyyə vəsaitlərinin) strukturunda yavaş satıla bilən eleentləri (istehsal ehtiyatları, debitor borcları) yüksək faiz təşkil etdiyini ifadə edir.
Hesabat ilində cari aktivlər strukturunda debitor borclarının xüsusi çəkisi 51,3% (onun 16%-i vaxtı keçmiş debitor borcudur),
istehsal ehtiyatlarının xüsusi çəkisi 37,9% təşkil etmişdir. Bütün
bunlar borcların qaytarılmaması və ödəniş qabiliyyətinin səviyyəsinin aşağı olması nöqteyi-nəzərindən müəssisənin fəaliyyətində yüksək risk dərəcəsinin olduğunu sübut edir.
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Cədvəl 30
Likvidlik göstəriciləri
Göstərici
1. Mütləq likvidlik əmsalı
(Əm.l.)
2. Aralıq likvidlik əmsalı
(Əal)
3. Ümumi likvidlik əmsal
(Əcl)

Hesablama düsturu
Əml = A1/P1 + P2

Göstəricinin kəmiyyəti
İlin əvvəlinə
İlin sonuna
0,02
0,018

Əal = (A1 + A2)/ (P1 + P2)

0,25

0,93

Əcl = (A1 + A2 + A3) /(P1 +
+P2)

0,47

1,10

5.3. Maliyyə əmsallarından istifadə etməklə
müəssisənin maliyyə sabitliyinin təhlili
Müəssisənin maliyyə sabitliyi – onun maliyyə ehtiyatlarının,
onların bölüşdürülməsi və istifadəsinin elə vəziyyətidir ki, bu
halda mümkün risk səviyyəsi şəraitində ödəmə və kredit qaytarma qabiliyyətinin qorunması şərtilə mənfəət və kapitalın
artımı əsasında müəssisənin inkişafını təmin edir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin xarici borc mənbələrindən asılı olmaması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusi vəsaitlərin ehtiyat mənbələri – xüsusi vəsaitin borc vəsaitlərdən yüksək
olması şəraitində müəssisənin maliyyə sabitliyi ehtiyatlarıdır.
Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin sabitliyi maliyyə əmsalları sistemi ilə xarakterizə edilir (cədvəl 31). Onlar balansın aktiv və passivlərinin mütləq göstəricilərinin nisbəti əsasında hesablanır. Maliyyə əmsallarının təhlili onların kəmiyyətinin bazis
kəmiyyəti ilə müqayisəsi, həmçinin hesabat dövründə və bir
neçə ilə onların dinamikasının öyrənilməsi ilə həyata keçirilir.
Müəssisənin maliyyə sabitliyini, onun borc vəsaitlərindən
qeyri-asılılığını xarakterizə edən mühüm göstəricilərdən biri
müstəqillik əmsalıdır.
Bu göstərici nizamnamə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün avans edilmiş bütün vəsaitlərin ümumi məbləğində xüsusi
vəsaitin payını göstərir. Hesab edilir ki, xüsusi vəsait (kapital)
nə qədər çox olarsa, bazar iqtisadiyyatı şəraitində qarşıya çıxan
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gözlənilməz problemləri həll etmək üçün müəssisənin imkanları
böyük olacaqdır.
Müstəqillik əmsalının minimal həddi 0,5 səviyyəsində qiymətləndirilir. Müstəqillik əmsalının artımı maliyyə müstəqilliyinin artmasını, müəssisənin öz öhdəliklərini ödəyəcəyinə zəmanəti və kənardan vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün böyük imkanların olmasını göstərir. Lakin risklərin artması və yüksək inflyasiya tempi ilə xarakterizə olunan müstəqillik əmsalının 0,7 həddi
məqbul hesab olunur.
Müstəqillik əmsalı cəlb edilən və borc vəsaitlər üzrə öhdəliklərinin həcminin xüsusi vəsaitlərin məbləğinə nisbəti kimi
hesablanan borc və xüsusi vəsaitlərin nisbəti əmsalı ilə tamamlanır. Bu əmsal xüsusi vəsaitlərin hər rubluna müəssisənin nə
qədər borc vəsaiti cəlb etdiyini göstərir. Əmsalın 1:2 nisbəti
normal hesab edilir; burada ümumi maliyyələşmənin üçdə bir
hissəsi borc vəsaiti hesabına təmin edilir.
Cədvəl 31
Maliyyə sabitliyinin göstəriciləri
Göstərici
1. Müstəqillik əmsalı (Əm)
2. Maliyyə sabitliyi əmsalı
(borc və xüsusi vəsaitlərin
nisbəti) (Əms)
3. Mobil və immobil
vəsaitlərin nisbəti əmsalı(Əmi)

Hesablama düsturu

Əm = Xv/v
Əms=Bv+Cv/Xv
Burada, B – borc vəsaiti,
Cv – cəlb edilən vəsait
Əmi = Ad/Aqd
Burada, Ad – dövriyyə aktivləri
Aqd – dövriyyədən kənar aktivlər
4. İstehsal təyinatlı əmlak
Əitə = (A120 + A130 + A213 +
əmsalı (Əitə)
A214) / A399
5. Kreditor borcu əmsalı(Əkb) Əkb = P620/P690
6. Manevrlik əmsalı (Əm)
Əm=xüsusi dövriyyə vəsaiti / xüsusi
vəsait mənbələri = (P490-A190)/ P490
7. Ehtiyat və xərclərin xüsusi
Ət = xüsusi dövriyyə vəsaiti /
mənbələrlə təminatı əmsalı (Ət) ehtiyatlar və xərclər = ((P490-A190)
/ (A210 + A220))

Göstəricinin kəmiyyəti
İlin
İlin sonuna
əvvəlinə
0,63
0,68
0,51
0,48
0,19

0,21

0,85

0,87

0,96
-0,31

0,80
-0,22

-1,87

-1,83
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Müəssisənin minimal maliyyə stabilliyinin saxlanması üçün,
borc və xüsusi vəsaitlərin nisbəti əmsalı mobil və immobil vəsaitlərin nisbətinin kəmiyyəti ilə məhdudlaşmalıdır. Bu göstərici
mobil və immobil vəsaitlərin nisbəti əmsalı adlanır.
Maliyyə vəziyyətinin sabitliyinin mühüm xarakterik göstəricisi manevrlik əmsalıdır. Bu əmsal müəssisənin sərəncamında
olan xüsusi vəsaitlərin hansı hissəsinin az və ya çox dərəcədə
manevretmə qabiliyyətinə malik mobil formasında olmasını
göstərir. Maliyyə nöqteyi-nəzərindən manevrlik əmsalının artması və onun yüksək səviyyəsi hər zaman müsbət tərəfdən xarakterizə edilir. Bu zaman xüsusi vəsaitlər mobildir. Onların böyük hissəsi əsas vəsaitlərə və digər dövriyyədən kənar aktivlərə
deyil, dövriyyə vəsaitlərinə yönəldilmişdir. Manevrlik əmsalı
Əm>0,5 səviyyəsi optimal hədd hesab edilə bilər. Bu, o deməkdir ki, müəssisənin meneceri və sahibləri mobil və immobil
aktivlərə xüsusi vəsait qoyuluşunda paritet prinsipinə əməl etməlidirlər, bu balansın yüksək likvidliyini təmin edəcəkdir. Lakin öyrənilən müəssisənin fəaliyyət xarakteri nəzərə alınmalıdır.
Məsələn, fond tutumlu istehsal sahələrində bu əmsalın normal səviyyəsi materialtutumlu istehsalla müqayisədə aşağı olacaqdır, çünki xüsusi vəsaitlərin böyük hissəsi əsas istehsal fondlarının və digər qeyri-dövriyyə aktivlərinin örtülməsi mənbəyi
hesab olunur.
Manevrlik əmsalı artmalıdır, eyni zamanda, xüsusi mənbələrin artım tempi əsas vəsaitlərin və dövriyyədən kənar aktivlərin artım tempini keçməlidir. Bu belə müqayisənin aparılmasını
zəruri edir.
İstehsal təyinatlı əmlak əmsalı əsas vəsaitlərin, kapital qoyuluşunun avadanlıqların, istehsal ehtiyatlarının bitməmiş istehsalın müəssisənin bütün əmlakının dəyərinə nisbəti kimi hesablanır.
Bu göstəricinin aşağıdakı həddi normal hesab edilir. Ə>0,5.
Kreditor borcları əmsalı müəssisənin xarici öhdəliyinin ümumi məbləğindəki kreditor borcunun payını xarakterizə edir.
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Ehtiyat və xərclərin xüsusi mənbələrlə təmin olunması əmsalı ehtiyatların yaradılması üçün əsas vəsait mənbələrinin ümumi məbləğində xüsusi dövriyyə vəsaitinin payını göstərir.
Yuxarıda sadalanan əmsalların hesablanması cədvəl 31-də
verilmişdir.
Cədvəldən göründüyü kimi:
1) İlin əvvəlinə müstəqillik əmsalı 0,63, ilin sonuna 0,68,
yəni artım 0,05 təşkil etmişdir. Nizamnamə fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üçün müəssisənin avans edilmiş vəsaitlərinin ümumi
məbləğində xüsusi vəsaitin payı minimal həddi keçir (0,5); eləcə
də artma meyli müşahidə olunur.
2) Maliyyə sabitliyi əmsalı yaxud, borc və xüsusi vəsaitlərin
nisbəti ilin əvvəlinə 0,51, ilin sonuna 0,48 təşkil edərək 0,03
azalmışdır. Nəticə etibarilə, aktivlərə qoyulan müəssisə xüsusi
vəsaitlərin bir rubluna ilin sonuna 48 qəpik borc vəsaiti cəlb
etmişdir. Maliyyə sabitliyin əmsalı məhdudiyyət çərçivəsindən
çıxmır.
3) Mobil və immobil vəsaitlərin əmsalı ilin əvvəlinə 0,19,
ilin sonuna 0,21 təşkil etməklə 0,02 artmışdır. İlin əvvəlinə və
sonuna əmsalın kəmiyyəti maliyyə sabilliyi əmsalından aşağıdır
– bu vəziyyət müəssisənin qeyri-maliyə stabiliyindən xəbər verir.
4) İstehsal təyinatlı əmlak əmsalı ilin əvvəlinə 0,85, ilin sonuna 0,87 təşkil etmişdir, yəni 0,02 artmışdır. Bu əmsalın kəmiyyəti nəzəri göstərici diapazonundan 0,5 yüksəkdir.
5) Kreditor borcu əmsalı ilin əvvəlinə 0,96, ilin sonuna 0,8
təşkil etmiş, daha doğrusu 0,16 azalmışdır. Müəssisənin daxili
öhdəliklərinin ümumi məbləğində kreditor borcunun az həcmdə
azalması müşahidə olunur, lakin göstəricinin kəmiyyəti çox yüksəkdir.
6) Manevrlik əmsalı ilin əvvəlinə (-0,31), ilin sonuna (-0,22)
təşkil etmişdir.
7) Ehtiyatların və xərclərin xüsusi mənbələrlə təmin edilməsi
əmsalı ilin əvvəlinə (-1,87), ilin sonuna isə (-1,83) təşkil etmişdir.
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5.4. Müəssisənin kredit ödəmə qabiliyyətinin
qiymətləndirilməsi
Ölkədə qeyri-iqtisadi stabillik, müəssisənin daxili və xarici
şərtlərinin daima dəyişməsi şəraitində müəssisə maliyyə resurslarının çevik strukturuna malik olmalı və zərurət yarandıqda
borc vəsaitlərini cəlb etmək imkanı əldə etməlidir, yəni kredit
ödəmək qabiliyyətinə malik olmalıdır.
Kreditləşdirmə – təsərrüfatçılıq subyektinin xərcləri ödənişli,
müddətli və qaytarmaq şərtləri ilə təqdim olunan bank ssudaları
hesabına ödənilən təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatı
formalarından biridir.
Kredit almaq, mənfəət və digər maliyyə resursları hesabına
hesablanan faizlər ödənilməklə alınan borcları vaxtında ödəmək
imkanı olan müəssisə, kredit ödəmə qabiliyyətli müəssisə hesab
olunur.
Kredit ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, hər şeydən
öncə, müəssisənin işgüzar aktivliyinin və inkişaf perspektivliyinin təhlilini əhatə edir. Əsas keyfiyyət və kəmiyyət meyarları
aşağıdakılardır:
• Mal ixracı daxil olmaqla məhsul satışı bazarlarının miqyası;
• Buraxılan məhsulların rəqabət qabiliyyəti, onun nəzərdə
tutulan artımının təmin olunması;
• İstehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin və iqtisadi artımın sabitliyinin əsas göstəriciləri üzrə planın yerinə yetirilməsi;
• Müəssisənin resurslarından (kapitaldan) istifadəsinin səmərəlilik səviyyəsi.
Kredit ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, əsasən həmin müəssisəni kreditləşdirən bank tərəfindən maliyyə hesabatları və aşağıdakı parametrlərin təhlili üzrə həyata keçirilir.
1. Təqdim olunan maliyyə sənədləri və hesabatları, həmçinin
rəhşbərliyin məsuliyyəti və bacarığı, bankla vaxtında hesablaşmaların aparılması nöqteyi-nəzərindən borc alanın
reputasiyası qiymətləndirilir.
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Məlumat
ABŞ bankları firmaya kredit verən zaman kreditin vaxtında
qaytarılma ehtimalını qiymətləndirir. Bunun üçün tez-tez, özündə yerli və xarici firmaların kredit reytinqini əks etdirən sorğu
kitabçası buraxan kredit təşkilatlarına müraciət edir. Təşkilatın
reytinq xidmətlərinə əlavə olaraq, sifarişlə potensial borc alanın
kredit tarixi haqda hesabat hazırlayır. Həmçinin, bank maraqlandığı şirkətin səhmlərinin qiymətini öyrənir, onun digər
şirkətlərin qiymətləri ilə müqayisə edir.
2. Buraxılan məhsulun rəqabət qabiliyyəti qiymətləndirilir.
3. Müəssisənin gəlirliyi və ödəmə qabiliyyəti təhlil olunur:
• balansın likvidliyi və ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri
hesablanır;
• tərkibinə və yaranma müddətinə görə debitor və kredit
borcları müəyyən edilir və nəticələr müqayisə edilir.
Aparılmış təhlil dövriyyə vəsaitləri, o cümlədən, əmtəə-material qiymətliləri hesabına kreditin ödənmə imkanını qiymətləndirməyə imkan verir. Maliyyə axını, yəni pul vəsaitlərinin daxil
olması və xərclənməsi nəzərdən keçirilir, büdcəyə və büdcədən
kənar fondlara borcların olub-olmaması müəyyən edilir ki, bunlar müəssisənin maliyyə imkanlarının zəif, kreditin və onlar üzrə
faizin qaytarılmaması riskinin olmasına işarədir.
4. Kreditin istifadə məqsədi və proqramı öyrənilir, məbləği
və ödəniş müddəti müqayisə edilir.
5. Müəssisə üçün maliyyə çətinlikləri yarandığı zaman verilən kreditin dəyərinin qoyulan girovun dəyərinə uyğunluğu müəyyən edilir. Girov şəklində şəxsi səhmlər, həmçinin digər emitentlərin səhmləri təklif edilə bilər. Səhmin
qiymətləndirilməsi bankın fond şöbəsinin mütəxəssisləri
tərəfindən təklif edilmiş səhmə bazar qiymətinin təyin
edilməsi, tələb və təklif nəzərə alınmaqla investisiya
şirkətinin məlumatları əsasında həyata keçirilir.
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6. Kreditin və faizlərin hüquqi təminatı nəzərdən keçirilir.
Bankın verilmiş ssudanın müqabilində girov olaraq borcalanları qiymətli kağızlar da daxil olmaqla aktivlərini almaq hüququnun müəyyən edilməsi nöqteyi-nəzərindən təsis sənədləri öyrənilir.
Nəticədə kredit müqaviləsi bağlanır. Bu müqavilədə borc
alan və bank arasındakı iqtisadi, hüquqi münasibətlər, kreditin
həcmi qaytarılma şərtləri, faiz dərəcələri, risk dərəcəsi və s. öz
əksini tapır.

KREDİT MÜQAVİLƏSİ №: KM – 78/95
Bir tərəfdən, bundan sonra bank adlandırılacaq, 24 saylı, 15
yanvar 2004-cü il tarixli etibarnamə əsasında fəaliyyət göstərən
«İnkombank» səhmdar bankının baş vitse-prezidenti İvanov İvan
İvanoviç şəxsində təmsil olunan, digər tərəfdən bundan sonra
«Borc alan» adlandırılacaq Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən «Dvijeniye» səhmdar şirkətinin prezidenti Kozlov Aleksey
Viktoroviçin şəxsində aşağıdakılar haqda müqavilə bağlanılır:
1. Müqavilənin predmeti
Bank borc alana 15 oktyabr 2004-cü il tarixinə (15 oktyabr
2004-cü il) qədər müddətə 300 000 000 (üç yüz milyon) rubl
kredit verir.
2. Müqavilənin əsas şərtləri
2.1. Kredit aşağıdakı məqsədlər üçün verilir: borc alanın
Müqavilənin predmetində qeyd olunan kredit məbləğinə bərabər
ümumi nominal məbləğdə bankın sadə vekselini (veksellərin)
alması.
2.2. Kredit vəsaiti Borc alanın yazılı sərəncamı ilə Bankın
sadə veksellərinin əldə olunmasına yönəldilir.
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2.3. Kreditin təmin edilməsi: kredit «Dvijeniye» SC-nin 6
aprel 2003-cü il tarixli 113-4/9 saylı KM müqaviləsinə əsasən
«İnkombank» səhmdar bankının depozit əmanətində yerləşən
pul vəsaitləri girov qoyulmaqla Borc alanın əsas və dövriyyə
vəsaitlərini əldə etmək üçün verilir.
Qeyd olunan pul vəsaitinin girov qoyulması haqda müqavilə
bu müqavilənin ayrılmaz əlavəsini təşkil edir.
2.4. Kreditdən istifadə üzrə faizin ödənilmə qaydası.
2.4.1. Kreditin istifadəsi üzrə faiz dərəcəsi aşağıdakı həcmdə
təyin edilir;
a) 15 may 2004-cü il – 15 oktyabr 2004-cü il müddətinə –
34% (otuz dör faiz) illik, «x» tarixindən olan dövlət faiz norması
Bank və Borc alan arasında yazılı əlavə razılaşma əsasında təyin
edilir.
b) əgər tərəflər Müqavilənin 2.4.1-ci maddəsinin «a» yarım
bəndinə müvafiq olaraq razılığa gəlməzsə, borc alan kredit üçün
faiz norması üzrə təyin edilmiş son müddətdən gec olmayaraq,
hesablanmış faizlə krediti geri qaytarmalıdır, Bank isə bu Müqavilənin 4.2 maddəsinə müvafiq olaraq hərəkət etmək hüququna
malikdir.
2.4.2. Faizlərin ödənmə müddəti: birinci ödəniş 15 may
2004-cü il – 15 iyul 2004-cü il müddətinə 34% (otuz dörd faiz)
illik norma üzrə 15 iyul 2004-cü il;
2.4.3. Faizlər Bankın ssuda hesabından pul vəsaitlərinin
köçürülmə tarixindən və bu müqavilənin birinci maddəsində
qeyd olunan müddətdən gec olmamaq şərtilə bankin hesabına
geri qaytarılması gününə qədər köçürülür.
Müqavilə imzalandığı gündən və Borc alanın yazılı sərəncamına (bu müqavilədə nəzərdə tutulmuşdursa) müvafiq olaraq
ssuda hesabından pul vəsaitlərinin köçürüldüyü tarixə qədər
Borc alan Banka tələb olunmayan kredit məbləğindən bank
tərəfindən pul vəsaitlərinin bronu üçün illik _______%
( _________ faiz) ödəyir.
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Borc alan vaxtından əvvəl krediti tam və ya qismən ödəmək
hüququna malikdir, bu halda Banka bu Müqavilənin 1-ci maddəsində qeyd olunan müddətə qədər olan dövr üçün hesablanmış
kredit məbləğinin 55%-ni (əlli beş faizini) ödəyə bilər, göstərilən ödəniş kreditin hər bir erkən ödənilmiş hissəsi üzrə həyata
keçirilir.
3. Borc alanın öhdəlikləri
3.1. Borc alan vaxtında, bu Müqavilənin 1 və 2-ci Maddələrində qeyd olunan kredit məbləğini və kredit üzrə faizləri 6cı maddədə qeyd olunan bankin müxbir hesabına ödəməlidir.
3.2. Borc alan krediti bu müqavilənin 2-ci maddəsində qeyd
olunan məqsədlər üçün istifadə etməlidir.
3.3. Bankın ilk tələbi ilə Borc alan bütün lazımi maliyyətəsərrüfat sənədlərini təqdim etməli, həmçinin banka, eləcə də
onun belə yoxlamanın aparılmasını etibar etdiyi təşkilata yerində
yoxlama aparmaq imkanı yaratmalıdır.
3.4. Borcalan 5 gün ərzində borcalanin rekvizitlərində bütün
dəyişikliklər, eləcə də rubl və sərbəst dönərli valyutada kredit
götürdüyü digər banklarda açdığı valyuta və rubl hesabları
haqqında Bankı məlumatlandırmalıdır.
4. Borc alanın məsuliyyəti
4.1. Kredit örtülmədikdə və ya onun istifadəsi üzrə faizin
vaxtında ödənilmədikdə Borc alan banka vaxtında ödənilməyən
kredit və kreditin istifadəsi üzrə ödənilməyən faiz məbləğindən
illik 360% (üç yüz altmış faiz) həcmində cərimə ödəməlidir.
4.2. Borc alanın bu müqavilənin heç olmasa bir maddəsini
tam və ya qismən yerinə yetirməməsi halında, həmçinin girov
qoyanın girov müqaviləsi No: GM-11/95-in şərtlərini yerinə yetirməməsi halında, bankın kredit və faizin vaxtından əvvəl qaytarılmasını tələb etmək, həmçinin bu haqda ilkin bildiriş olmadan akseptiz qaydada Borc alanın hesablaşma, cari valyuta və ya
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istənilən hesabından kredit məbləğini və hesablanmış faizlərini
köçürmək və lazım olduğu təqdirdə nizamnaməsinə müvafiq
olaraq Rusiya Bankları Assosiasiyası yanında işi münsiflər məhkəməsinə vermək hüququ vardır.
5. Müqavilənin digər şərtləri
5.1. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti: qüvvəyə minmə
tarixi – Müqavilənin imzalandığı tarix. Bu zaman Müqavilənin
başa çatması Borcalanı kreditin və faizin ödənilməsi kimi bank
qarşısındakı öhdəliklərindən azad etmir.
5.2. Kreditin geri qaytarılma müddəti tərəflərin qarşılıqlı
razılığı ilə uzadıla bilər.
5.3. Birbaşa olaraq, bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan
bütün digər hallarda, tərəflər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyini rəhbər tutur.
5.4. Bu Müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malik 3 (üç) nüsxədə
tərtib edilmişdir.
6. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri
Bank: 117420 Moskva şəhəri, Nametkina küçəsi, ev 14, korpus 1,
Müxbir hesabı (rublda): No: 592161000, RFMB RKÇ
QU, Moskva, MFO
201791 (xarici hesablaşma üçün), iştirakçı 5C, MFO
998736 (Moskva və Moskva vilayəti üzrə hesablaşmalar
üçün).
Borc alan: «Dvijeniye» Səhmdar Cəmiyyəti
129075, Moskva şəhəri, Arqunovski-12, «Aspekt» KBnda hesablaşma hesabı – 013467111.
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5.5. Maliyyə təhlilinin nəticələrinin
ümumiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
Müəssisənin maliyyə vəziyyətini birmənalı qiymətləndirmək
olmaz. Hesabat ilinin nəticələrinə görə (cədvəl 32), həm mütləq
kəmiyyətdə, həm də artım tempi üzrə əsas maliyyə göstəriciləri
aşağı düşmüşdür: satışdan əldə olunan pul gəliri 1 340 750 min
rubl və ya 40,61%, məhsulların satışdan mənfəət 191 575 min
rubla və ya 37,31%, balans mənfəəti -47914 min rubl. və ya
9,65% azalmışdır. Eyni zamanda mənfəətdən verginin azalması
hesabına xalis mənfəət həm mütləq məbləğdə, həm də nisbəti
ifadədə çox az artmışdır.
Məhsulun rentabellik səviyyəsinin artımı (18,7>20,2%) müsbət faktor kimi qeyd edilir ki, bu da aşağıdakı göstəricilərin artım tempinin optimal nisbəti ilə təsdiq edilir: məhsul satışından
mənfəətin artım tempi > məhsulun satışdan pul gəlirinin artım
tempi > məhsul istehsalı və satış üzrə xərclərin artım tempi.
Cədvəl 32
Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin ümumiləşdirilmiş
qiymətləndirilməsi
Göstərici
1. Müəssisənin gəlirliyi
1.1. Məhsulun satışından pul gəliri,
artım tempi
1.2. Məhsul istehsalı və satışı üzrə
xərclər, artım tempi
1.3. Məhsul satışından mənfəət, artım
tempi
1.4. Balans mənfəəti
1.5. Xalis mənfəət
1.6. Məhsulun rentabelliyi səviyyəsi
2. Rentabellik göstəriciləri
2.1. Satışın rentabelliyi
2.2. Aktivlərin rentabelliyi

Ölçü vahidi

İlin əvvəlinə

İlin sonuna

%

-

59,39

%

-

58,7

%

-

62,66

min
rubl
min
rubl
%

495
279
337
343
18,7

447 465
406 150

%
%

15,0
14,35

22,82
12,92

20,20
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2.3. Əsas vəsaitlərin və digər
dövriyyədən kənar aktivlərin
rentabelliyi
2.4. Xüsusi kapitalın rentabelliyi
2.5. Qısamüddətli və uzunmüddətli borc
kapitalının rentabelliyi
3. Əmlakın dəyər strukturu
3.1. Dövriyyədən kənar aktivlər
3.2. Dövriyyə aktivləri
3.2.1. Material dövriyyə aktivləri
3.2.2. Pul vəsaiti və qısamüddətli
maliyyə qoyuluşları
3.2.3. Debitor borcları
4. Vəsait mənbələrinin strukturu
4.1. Xüsusi vəsait
4.2. Borc vəsaiti
5. Ödəmə qabiliyyətinin səviyyəsi
5.1. Mütləq likvidlik əmsalı
5.2. Aralıq likvidlik əmsalı
5.3. Ümumi (cari) likvidlik əmsalı
6. Müstəqillik əmsalı
7. Maliyyə sabitliyi əmsalı
8. Xüsusi vəsaitlərin manevrlik əmsalı
9. İstehsal təyinatlı əmlak əmsalı
10. Mobil və immobil vəsaitlərin nisbəti
əmsalı

%

22,81

20,61

%
%

21,35
21,61

19,29
19,06

%
%
%
%

83,61
16,39
4,04
4,04

82,59
17,41
2,64
2,64

%

62,34

61,31

%
%

67,63
32,37

69,48
30,52

0,020
0,25
0,47
0,63
0,51
-0,31
0,85
0,19

0,018
0,93
1,10
0,68
0,48
-0,22
0,87
0,21

Fəaliyyəti təhlil olunan müəssisə fond tutumludur: əsas vəsaitlərin və dövriyyədən kənar aktivlərin xüsusi çəkisi ötən ilin
sonuna 83,61%, hesabat ilində bu göstərici 82,59% təşkil etmişdir. Bu zaman müəssisənin sərəncamında olan əsas istehsal
fondlarından səmərəli istifadə olunmamışdır. Fondverimi azalmış, istehsalda istifadə olunan fondların 46%-i köhnəlmişdir.
Əmlakın dəyərinin artım tempi məhsul satışından mənfəətin
artım tempindən xeyli yüksəkdir (62,69%-ə qarşı 103,4 %).
Dövriyyə aktivlərinin quruluşunda debitor borcların böyük
(61,31%) pul vəsaiti və qısamüddətli kapital qoyuluşu isə az
(2,64%) xüsusi çəkiyə malikdir. Şübhəsiz ki, bu, müəssisənin
ödəmə qabiliyyəti göstəricilərinə öz təsirini göstərmişdir. Belə
ki, mütləq likvidlik əmsalı – pul vəsaitinin qısamüddətli borclara
nisbəti çox aşağıdır (0,018). Bu göstəricinin nəzəri diapazonu
0,2-yə bərabərdir.
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Aralıq likvidlik əmsalı pul vəsaiti və debitor borclarının qısa
müddətli öhdəliyə nisbəti ilin sonuna təqribən (0,93) təşkil etmişdir. Bununla belə nəticəyə gəlmək olar ki, hesablardakı vəsaitlərdə ümidsiz debitor borcları olmazsa, bu zaman müəssisə
material ehtiyatların satışı olmadan qısamüddətli öhdəlikləri
ödəyəcəkdir. Ümumi (cari) likvidlik əmsalı – bütün cari aktivlərin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti cari aktivlərin qısamüddətli
öhdəlikləri neçə dəfə ödəyəcəyini müəyyən edir. Nəzəri cəhətdən bu əmsalın həddi 2-yə bərabərdir. Fəaliyyətini təhlil etdiyimiz müəssisə üzrə ümumi likvidlik əmsalı ilin əvvəlinə 0,47,
ilin sonuna isə 1,1 təşkil etmişdir.
Manevrlik əmsalının mənfi kəmiyyəti (-0,21) xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin olmamasından xəbər verir1. Müəssisə «sifarişçinin öz xammalı» ilə işləyir və bu da müəssisənin xammal tədarükçüsündən asılılığına gətirib çıxarır. Tədarükün vaxtında və
etibarlı həyata keçirilməsinə daima nəzarət olunmalıdır. Qeyriqənaətbəxş tədarük həyata keçirildiyi təqdirdə, müəssisənin digər tədarükçülərlə əlaqəyə girmək imkanı əldə olmalıdır, əlbəttə,
uzunmüddətli, stabil partnyor münasibətlərinin yaradılmasına
üstünlük vermək daha yaxşı olar. Müəssisənin əmlakının yaradılmasının əsas mənbəyi onun öz xüsusi vəsaiti hesab olunur
(69,48%). Ötən il onların xüsusi çəkisi 67,63% təşkil edirdi və
müəssisə aldığı qısamüddətli kreditlə əlaqədar bankla tam şəkildə hesablaşa bildi. Hesabat ilində onların payı 69,48 % təşkil
etmişdir. Müəssisədə uzunmüddətli borc vəsaitindən istifadə olunmur. Cəlb edilən vəsaitlərin (kreditor borcu) payı hesabat ilində
6,65%-ə azalmışdır. Müstəqillik əmsalı, hətta Rusiya Federasiyasının qeyri-stabil siyasi və iqtisadi inkişafı şəraitində belə,
nəzəri olaraq 0,71-ə müvafiqdir.
Müəssisənin sabit maliyyə vəziyyəti onun mütləq inkişafını
nəzərdə tutur, inkişafın hər bir istiqaməti isə maliyyələşmə tələb
edir. Prinsip etibarilə, burada yalnız iki mənbə mümkündür:
1

Xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin mövcudluğu balansın passivinin III bölməsinin yekunu ilə balansın aktivinin I
bölməsinin yekunun fərqi kimi hesablanır.
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özünü maliyyələşdirmə və xaricdən maliyyələşmə. Hazırkı dövrdə, xarici mənbələrdən daxilolmalar məhduddur və bu səbəbdən
inkişaf əsasən özünümaliyyələşdirmə hesabına həyata keçirilə
bilər. Artıq qeyd olunduğu kimi, məhsul satışından əldə olunan
mənfəət 191 575 min rubl azalmışdır ki, bu da özünümaliyyələşdirmə prosesinə mənfi təsir göstərmişdir. Mənfəət məbləğinin
azalmasına məhsul satışı həcminin dəyişməsi mənfi təsir göstərmişdir. Bu, istehsalın həcminin azalması və əmtəəlik məhsulun
qiymətinin artması ilə əlaqədar ola bilər. Bu planda, alıcı tələbinin dəyişməsinin öyrənilməsi, məhsulun keyfiyyəti və rəqabət
qabiliyyətinin artırılması son dərəcə vacibdir. Özünümaliyyələşdirmə çevik qiymət və xərc siyasətinin aparılmasını, bütün növ
resurslara ciddi qənaət edilməsini nəzərdə tutur.
Müəssisənin özünümaliyyələşdirmə imkanı davam edən inflyasiya və istehsalın həcminin azalması ilə məhdudlaşır. Maliyyələşmənin olmaması və ya lazımi səviyyədə olmaması müəssisənin maliyyə sabitliyini pozur. Bir çox məsələ müəssisədə
maliyyə menecmentinin keyfiyyətindən asılıdır.

5.6. Təkrar üçün suallar
1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində İTFİT-nin vəziyyətini saaayr.
2. Müəssisələrdə analitik işlərin konsepsiyasını və metodiki
əsasını müəyyən edən amillər hansıdır?
3. Maliyyə təhlilini aparmaq üçün hansı növ inforasiyalardan
istifadə olunur?
4. Müəssisənin maliyyə hesabatı maliyyə təhlilinin inforasiya bazası kimi.
5. Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinin logik sxemi hansı bloklardan (bölmələrdən) ibarətdir?
Onların məzmununu açıqlayın.
6. Hansı amillər mənfəətin səviyyəsini və dinamikasını müyən edir?
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7. Bazar iqtisadiyyatında rentabelliyin hansı göstəriciləri
hesablanır: müəssisənin işinin səmərəliliyinin qiymətlənirilməsi ümumi rentabellik səviyyəsinə təsir edən amillər.
8. Balans və xalis mənfəətin formalaşması və istifadə olunası
sxemini tərtib edin.
9. Müəssisə əmlakının və onların yaranma mənbələrinin tərkibi və dinamikasının təhlili metodikasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
10. Hansı göstəricilər müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir? Onların hesablanması metodikası və iqtisadi məlumatı.
11. Maliyyə sabitliyi və onu formalaşdıran amillər.
12. Balansın likvidliyi nə deməkdir?
13. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətini əks etdirən göstəricilərin hesablanması qaydası və iqtisadi mahiyyəti.
14. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin və maliyyə vəziyyətinin sabitliyinin gücləndirilməsi üzrə tədbirlər.

5.7. Özünü yoxlamaq üçün testlər
1. Müəssisənin ödəmə qabiliyyəti:
a) müəssisədə fasiləsiz təkrar istehsal prosesini təmin edən
vəsaitlərin mövcud olmasıdır;
b) birinci növbəli borcların ödənilməsi üçün müəssisədə pul
vəsaitlərinin olmasıdır;
c) bütün qısamüddətli borcların ödənilməsi üçün müəssisədə
lazımi qədər vəsaitlərin olmasıdır.
2. Sadalanan hansı parametrlər müəssisə balansının «yaxşı» olmasını göstərir:
a) debitor borclarının artım tempinin kreditor borclarının artım tempindən yüksək olması;
b) dövriyyə aktivlərinin artım tempinin qeyri-dövriyyə aktivlərinin artım tempindən yüksək olması;
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c) debitor və kreditor borclarının artım templərinin təxminən
eyni olması;
ç) dövriyyə aktivlərinin tərkibində xüsusi vəsaitlərin payı
10%-dən yüksəkdir.
3. Daha likvid aktivlərə aiddir:
a) müəssisənin pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşları;
b) ödənilmə müddəti 12 aya qədər olan debitor borcları;
c) ödənilmə müddəti 12 aydan çox olan debitor borcları.
4. Balansın hansı bölməsi «daimi passivi» xarakterizə edir:
a) balansın III bölməsi;
b) balansın IV bölməsi;
c) balansın V bölməsi.
5. Balans o halda likvid hesab edilir ki:
a) A1 > P1
A2 > P2
A3 < P3
A4 < P4
b) A1 > P1
A2 > P2
A3 > P3
A4 < P4
6. Aralıq likvidlik əmsalının iqtisadi mahiyyəti xarakterizə edir:
a) bütün dövriyyə aktivlərini səfərbər etdikdə kredit və hesablar üzrə cari öhdəliklərin örtülən hissəsini;
b) pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və debitorlarla hesablaşmalardan daxil olan vəsait hesabına qısamüddətli öhdəliklərin
örtülən hissəsini.
7. Ümumi likvidlik əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:
a) ∂ = A1 + A2 + A3
l

b)

P1 + P 2
A1 + A2 + A3
∂l =
P1 + P 2 + P3

8. Müstəqillik əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:
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Xv
∑V

burada: Xv - müəssisənin xüsusi vəsaiti;
∑V - müəssisənin cəmi vəsaiti.
b) ∂ = B + Cv
v

m

Xv

burada: Bv-Xv - müəssisənin borc vəsaiti;
Cx - müəssisənin cəlb edilmiş vəsaiti.
9. Manevrlik əmsalı göstərir:
a) dövriyyədə olan xüsusi vəsaitlərin həcmini;
b) müəssisənin aktivlərində xüsusi vəsaitlərin həcmini.
10. Maliyyə sabitliyi əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:
a) ∂ = B + Cv
v

ms

b)

∂ ms

Xv
X + Bv
= v
∑X

11. Bank kreditinin verilməsinin məqsədi:
a) texniki inkişafın böyük problemlərinin həll edilməsi;
b) dövriyyə vəsaitlərinin alınması;
c) büdcəyə və qeyri-büdcə fondlarına borcların ödənilməsi.
12. Kreditin hüquqi təminatı:
a) verilən vəsait müqabilində bankın borcalanın aktivlərini girov götürməsi hüququnu müəyyən etmək üçün təsis sənədlərinin öyrənilməsi;
b) borclunun aktivlərini girov götürmək hüququ verən müqavilənin rəsmiləşdirilməsi.
13. Müəssisənin əmlakının strukturunu xarakterizə edən göstəricilər:
a) əsas vəsaitlər və qeyri-dövriyyə aktivləri,
material dövriyyə aktivləri,
hesablarda olan vəsaitlər;
b) əsas və qeyri-dövriyyə aktivləri,
xüsusi vəsaitlər,
hesablarda olan vəsaitlər.
14. Müəssisənin gəlirliyinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üçün
istifadə etmək lazımdır:
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a) mütləq göstəricilərdən;
b) nisbi göstəricilərdən.
15. Məhsulun rentabelliyi aşağıdakı düsturla hesablanır:
a) R = M ×100 ;
s

M

b)

RM =

Md

M s × 100
.
Md

5.8. Praktiki iş
1. Mühasibat balansı üzrə maliyyə vəziyyətini qiymətləndirin,
müqayisəli analitik balans tərtib edin, zəruri göstəriciləri
hesablayın və nəticə çıxarın.
2. Balansın likvidliyi və əmsallar üzrə müəssisənin ödəmə
qabiliyyətini qiymətləndirin:
a) mütləq likvidlik əmsalı;
b) aralıq likvidlik əmsalı;
c) ümumi likvidlik əmsalı.
3. Əmsalları hesablayın:
a) müstəqillik;
b) borc və xüsusi vəsaitlərin nisbəti;
c) manevrlik;
ç) maliyyə sabitliyi;
d) istehsal təyinatlı əmlak;
e) dövriyyə aktivlərinin xüsusi vəsaitlə örtülməsi.
4. 2№-li mühasibat hesabatı formasına əsasən mənfəət və rentabellik göstəriciləri üzrə müəssisənin gəlirliyini qiymətləndirin.
5. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən icmal
analitik cədvəl tərtib edin. Son qiyməti verin.
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5.9. Qlossari
Səhm – səhmdar cəmiyyəti tərəfindən buraxılan, sahibinə,
səhmdar cəmiyyətin üzvünə onun idarə olunmasında iştirak etmək və mənfəətdən divident almaq hüququ verən qiymətli kağız.
Adi səhm – mütləq dividend ödənilməsi nəzərdə tutulmayan,
həcmi səhmdarların ümumi iclası ilə imtiyazlı səhmlərə faizlər
ödənildikdən sonra müəyyən olunan səhm.
Müəssisənin səhmi – banklar və digər cəmiyyətlərin digər
müəssisələr və təşkilatlar arasında paylanmış səhmlər.
Bank krediti – təsərrüfatçılıq subyektlərinə və digər borcalanlara pul formasında verilən kredit.
Müflisləşmə – vəsaitin olmaması səbəbindən müəssisənin öz
borclarını ödəməkdən imtina etməsi, iflasa uğraması. Bir qayda
olaraq, müəssisənin bağlanması və ya məcburi ləğvi, bütün
borcları ödəmək üçün əmlakının satılması ilə nəticələnir.
Təminatlı öhdəlik və ya tapşırıq – bank ssudasının təminat
forması.
Pul tədavülü – öz funksiyalarının icrası zamanı pulların
nağd və ya nağdsız formada hərəkəti.
Depozitlər – əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlərlə banka
saxlanılmaq üçün verilən pul vəsaitləri və ya qiymətli kağızlar.
Divident – hər il səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin vergilər
ödənildikdən, istehsalın genişləndirilməsinə ehtiyat tamamlanmasına və digər zəruri ehtiyaclara ayırmalar edildikdən sonra
səhmdarlar arasında bölüşdürülən hissəsi.
Girov – öhdəliyin, o cümlədən, borc müqaviləsinin təmin
olunma üsulu.
Kreditləşdirmə – təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının bir forması olmaqla haqqı ödənilmək, müddətlilik və qaytarılma şərtlərilə verilən bank ssudaları hesabına təsərrüfatçılıq
subyektinin xərclərinin örtülməsidir.
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Kreditor borcları – malgöndərənlərlə hesablaşmalar zamanı
yaranan, kreditorun vəsaitinin müəssisənin pul dövriyyəsində
müvəqqəti istifadə olunan borclardır.
Kritik ödəmə qabiliyyəti – nağd və ya nağdsız pul kütləsinin
çatışmazlığı səbəbindən müəssisələrin qarşılıqlı ödəməmələri.
Kreditin təmin edilməsi – borc vəsaitlərinin (kreditin) ödənilməsi üzrə onların borc alan tərəfindən qaytarılmaması ehtimalı
yarandıqda kreditor (bank) qarşısında təminat verilmiş öhdəliyin
forma və növləri.
Ödənişlərin növbəliliyi – bir neçə təcili və vaxtı keçmiş ödənişlərin mövcudluğu və onların tam ödənilməsi üçün vəsaitin
çatışmazlığı zamanı hesablaşma hesabından pul vəsaitlərinin
silinməsi ardıcıllığı.
Hesablaşma hesabı – pul vəsaitlərinin saxlanılması və hesablaşmaların aparılması üçün hüquqi şəxslər üçün banklar tərəfindən açılan hesab.
Nizamnamə – şirkətin yaranmasının qanunauyğunluğunu
təsdiq edən, onun fəaliyyətinin xarakteri və qaydalarını, üzvlər
arasında qarşılıqlı münasibətlərin əsasını əks etdirən rəsmi
sənəd.
Maliyyə hesabatı – maliyyə göstəriciləri haqda informasiyaları əks etdirən sənədlərin məcmusu.
Maliyyə əmsalları – bir mütləq maliyyə göstəricisinin digərinə nisbəti kimi hesablanan müəssisənin maliyyə vəziyyətinin
nisbi göstəriciləri.
Yığım fondu – geniş təkrar istehsalın məqsədli maliyyələşdirmə mənbəyi.
İqtisadi stimul – iqtisadi alət olub onun vasitəsilə təsərrüfatçılıq subyektlərinin maddi marağına təsir etmək mümkündür.
Həmin təsir maliyyə münasibətlərinin təşkili formaları vasitəsilə
baş verir.
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