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İşin ümumi xarakteristikası. 

Mövzunun aktuallığı. Mənfəət bazar münasibətlərinin necə bir mühüm 

kateqoriyası kimi müəyyən funksiyaları yerinə yetirir.  

O, birincisi müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində alınan iqtisadi faydanın 

xarakterizə edir. Bununla yanaşı müəssisənin fəaliyyətini bütün aspektlərini 

mənfəətin köməyilə qiymətləndirmək qeyri mümkündür. Belə bir universal 

göstərici əslində ola bilməz. Məhz buna görə də müəssisənin istehsalat-təsərrüfat 

və maliyyə fəaliyyətinin təhlili zamanı göstəricilər sistemindən istifadə edilir. 

Mənfəətin əhəmiyyəti bundadır ki, o son maliyyə nəticəsini əks etdirir. Eyni 

zamanda mənfəətin kəmiyyətinə və onun dinamikasına müəssisədəki mövcud 

şəraitdən asılı olan və asılı olmayan amillər təsir göstərir. Müəssisənin 

fəaliyyətindən kənar təsirlərə bazardakı rəqabət, istehlak olunan material-xammal 

və yanacaq-energetika resurslarına qoyulan qiymətlərin səviyyəsi, habelə 

amortizasiya ayırmaları norması aiddir. Məlum dərəcədə müəssisədən aşağıdakı 

amilləri asılılığına da qeyd edə bilərik: satılmış məhsulların qiyməti və əmək 

haqqının səviyyəsi, təsərrüfatçılıq səviyyəsi, rəhbərlərin və menecerlərin səlahiyyət 

dərəcələri, məhsulların rəqabət qabiliyyəti, istehsalın və əməyin təşkili, onun 

məhsuldarlığı, istehsalat və maliyyə planlaşmasının vəziyyətin və effektivliyi. 

Sadalanan amillər mənfəətə bir başa deyil, məhsul satışı və onun maya dəyəri 

vasitəsilə təsir göstərir. 

İkincisi mənfəət stimullaşdırıcı funksiya daşıyır. Onun mahiyyəti bundadır ki, 

mənfəət eyni zamanda həm maliyyə nəticəsi həm də müəssisənin maliyyə 

resurslarını başlıca ünsürü hesab olunur. Özünü maliyyələşdirmə prinsipinin real 

təlimaı alınan mənfəətlə müəyyənləşdirilir. Vergilər və digər məcburi ödənişlər 

ödənildikdən sonra müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət istehsalın 

genişləndirilməsi, elmi texniki tərəqqi, müəssisənin sosial inkişafı, işçilərin maddi 

cəhətdən maraqlandırılması üçün kifayət etməlidir.  
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Üçüncüsü    mənfəət, müxtəlif səviyyəli büdcələrin formalaşmasının əsas 

mənbələrindən birisidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənfəətin rolu çox böyükdür. 

Mənfəətin bölgüsü prosesini 2 əsas hissələrə bölmək olar: birincisi dövlət və  

kommersiya təşkilatları arasında bölgü, ikincisi müəssisənin sərəncamında qalan 

hissənin mülkiyyətçilər və əmək kollektivləri arasında bölgü. 

Mənfəətin dövlət və  kommersiya təşkilatları arasında bölgü bir başa dövlət 

tənzimlənməsi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Öz növbəsində müəssisənin sərəncamında qalan mənfəətin bölgüsü konkret 

sosial – iqtisadi vəziyyətdən asılıdır və dövlət tərəfindən də tənzimlənə bilər. 

Hazırda mənfəətin bölgüsü 4 əsas istiqamət üzrə həyata keçirilir. Ilk növbədə 

təşkilat mənfəətdən vergiləri və digər ayırmaları ödəyir. Ikinci istiqamət dedikdə, 

qanunvericiliyə uyğun surətdə ehtiyat və digər analoji ayırmalara hesab olunur. 

Büdcəyə ödənişlər və fondlara ayırmalarla birlikdə  ümumi məbləğlə mənfəət 

arasındakı fərq müəssisənin sərəncamında qalan mənfəəti göstərir. Onun bölgüsü 

üçüncü istiqamət kimi  səciyyələnir. Dördüncü istiqamət dedikdə, mənfəətin 

müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin həcminin artırılmasının təmin 

olunması başa düşülür. 

Mənfəətin belə bir qaydada bölgüsü liberal xarakter daşıyır və nəzəri cəhətdən 

müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti üçün stimullaşdırıcı rol oynayır. Eyni zamanda 

qeyd etdiyimiz bölgü sisteminin tətbiqinin dövlətin və sahibkarlıq strukturlarının 

bütün problemlərinin həll etdiyini söyləmək hələki tezdir. Bununla yanaşı 

mənfəətin bölgüsündə iki müxtəlif yanaşmanı düşüncəli surətdə əlaqələndirmək 

lazımdır:  

1. Mənfəətin-dövlət nöqteyi nəzərindən istifadəsi; 

2. Mənfəətin kommersiya təşkilatlarının mənafeləri nöqtəyi nəzərindən 

istifadəsi. 
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Bütün yuxarıda sadalananlar bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənfəətin uçotu və 

təhlili mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi işinə prinsipcə yeni yanaşmalara 

həsr edilən magistr dissertasiya işinin aktuallığına əyani sübutdur. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işinin başlıca məqsədi bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində  balans mənfəətin uçotu və təhlilinin daha da 

təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatin nəticələrindən asili olaraq dissertasiya işində aşağıdakı vəzifələrin 

həlli qarşıya qoyulmuşdur: 

− Mənfəətin mahiyyətini və funksiyalarına münasibət bildirmək və açıqlamaq; 

− Mənfəət göstəriciləri sistemini öyrənmək və onların uçotunun və təhlilinin 

ümumi əsaslarını formalaşdırmaq; 

− Bazar şəraitində mənfəətin formalaşması və bölüşdürülməsi (istifadəsi) 

mexanizmini konkretləşdirmək; 

− Balans mənfəətin formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsinin uçotu 

metodikasının daha da təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlamaq; 

− Mənfəəti təhlil etmək və onun təkmilləşdirilməsini əsaslandırmaq. 

Tədqiqatın predmeti. Mənfəətin formalaşması və istifadəsinin uçotu və 

təhlilinin nəzəri, metodik və praktik məsələlərindən ibarətdir. 

Tədqiqatın ümumi metodologiyası. Aparılan tədqiqatın nəzəri və metodoloji 

əsasını Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Respublika Prezidentinin fərman 

və sərəncamları, habelə Nazirlər Kabinetinin, Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər 

Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin gəlirlərin və xərclərin fomlaşması, 

müasir şəraitdə müəssisələrdə mənfəətin formalaşması və istifadəsi mexanizminə 

dair normativ sənədlər təşkil edir. 

Dissertasiya işində həmçinin mənfətin mahiyyəti və funksiyaları, onun 

göstəricilərinin formalaşmiası və istifadəsi metodologiyası problemlərinə dair iqti-

sadi ədəbiyyatdan da istifadə olunmuşdur. Bundan başqa, uçotun aparılması və 

mənfəət üzrə hesabatın tərtib olunması qaydalarını reqlamentləşdirən xüsusi 
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materiallarıdan, mühasibat uçotu, audit və iqtisadi təhlilə dair ədəbiyyatdan, elmi-

praktik konfransların məlumatlarından da istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın aparılması, uçot və hesabat materiallarının işlənib hazırlanması 

prosesində abstrakt-məntiqi metodlar, iqtisadi təhlilin metod və priyomları, 

xüsusən də monoqrafik tədqiqat, qrafik təsvir və s. üsullar tətbiq edilmişdir. 

Elmi yenilik. Dissertasiyanın elmi yeniliyi bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

mənfəətin mahiyyəti və funksiyalarının açıqlanması və dəqiqləşdirilməsindən 

ibarətdir. Dissertasiyada əsaslandırılır və sübuta yetirilir ki, mənfəətin mahiyyəti və 

funksiyaları istehsaldan asılı olmayaraq dəyişilməz qalır. Bununla əlaqədar qeyd 

olunur ki, mənfəət yeni istiqamət kəsb edir və tədqiqat işi onun kəmiyyətinin 

aparılması istiqamətlərinə yönəldilmişdir. 

Dissertasiyada aparılan tədqiqat əsasında mənfəətin formalaşması, vergiyə 

cəlb olunması, bölüşdürülməsi və istifadəsinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün 

metodoloji yanaşmalar və praktik təkliflər hazırlanmış və formalaşmışdır. 

Bazar münasibətlərinin inkişafı və yeni uçot obyektərinin meydana gəlməsi ilə 

əlaqədar olaraq maliyyə nəticələrinin formalaşmasının uçotunun prinsipcə yeni 

sxemi verilmişdir. Bu sxem əsasında müəssisə fəaliyyətinin növləri üzrə yeni 

mühasibat uçotu hesablarında maliyyə nəticələrinin formalaşmasının uçotunun 

metodikası hazırlanmışdır. Mənfəətin bölüşdürülməsi və istifadəsinin uçotunun 

təkmilləşdirilməsi üzrə də bəzi təkliflər verilmişdir. 

Dissertasiya işində balans mənfəətinin səviyyəsinin, dinamikasının və 

strukturunun kompleks təhlili aparılmış, onun kəmiyyətinə təsir göstərən amillər 

müəyyənləşdirilmişdir. Xalis mənfəətin formalaşması və istifadəsinin təhlilinin 

qüvvədə olan metodikasına qiymət verilmişdir. Həmin əsasda da balans 

mənfəətinn formalaşması və istifadəsinin təhlilinin aparılmasına metodiki cəhətdən 

yeni yanaşmaya cəhd göstərilmişdir.  Mənfəət və zərərlər haqda hesabat formasının 

təkmilləşdirilməsi də dəqqətdən kənarda qalmamışdır. İşdə məhsul satışından əldə 

olunan mənfəətin marjinal mövqe təhlili də verilmişdir. 
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İşin praktik əhəmiyyəti. Magistrant tərfindən mənfəətin mahiyyəti və 

funksiyasına aid edilən nəzəri müddəalar müəssisədə mənfəətin istifadəsi və 

formalaşmasının əsası kimi qəbul edilə bilər. Uçot və təhlilin belə bir mexanizmin 

mühüm ünsürü olduğunu hesab etsək, onda hesablanılan təkliflər və tövsiyyələr 

mənfəətin uçotu və təhlili metodikasının hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Balans və xalis mənfəətin formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsinin 

təhlilinin nəticələri tədqiqat aparılan müəssisədə mənfəətin daha da artırılması 

ehtiyatlarının artırılmasında mühüm amil kimi qeyd olunmalıdır. 

Dissertasiyanın strukturu və həcmi işin ümumi xarakterindən üç fəsildən, 

nəticədən və təkliflərdən, ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla 81 kompüter 

səhifəsinə bərabərdir. 
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Fəsil 1. Mənfəət və zərərlərin ucotu. 

1.1. Mənfəət və zərərlər haqqında anlayış və onların təsnifatı. 

Mənfəət və zərərlər maliyyə nəticələrinin göstəricisi hesab olunur. Son maliyyə 

nəticəsində aşağıdakılar əldə oluna bilər: 

• mənfəət; 

• zərər; 

• heç nə (başqa sözlə nə mənfəət nə də zərər) 

Mənfəət və zərərlər gəlir və xərclərin müqayisəsi əsasında 

müəyyənləşdirilir. Buna görə də MMUS 1-ə müvafiq olaraq gəlir və xərclərin 

mahiyyətini qısa formada araşdıraq. 

MMUS 1-də gəlir belə müəyyənləşdirilir: 

“Gəlir – mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşu ilə əlaqəli olmayan, lakin 

kapitalda artım ilə nəticələnən və hesabat dövrü ərzində aktivlərin artması, 

daxil olması və ya öhdəliklərin azalması şəklində iqtisadi səmərənin 

artımıdır”. 

Müvafiq surətdə gəlir əsas və sair gəlirlərə bölünür. 

Əsas gəlir – adi (əməliyyat) fəaliyyətindən formalaşır. Yeni Hesablar 

planında “əsas əməliyyat gəliri” kimi adlanır. 

Adi fəaliyyətdən gəlir yaxud əsas gəlir müəssisənin müntəzəm fəaliyyəti 

prosesində aşağıdakı müxtəlif növlərdə yaranır: 

• məhsulların və malların satışından; 

• xidmət göstərilməsindən; 

• podrat müqaviləsinin həyata keçirilməsindən; 

• alınan mükafatlardan, faizlərindən, dividentlərdən; 

• royaltidən; 

• icarə haqqından. 

Sair gəlir özlüyündə qeyri-müntəzəm gəliri təcəssüm etdirir və mahiyyətə 

“əsas gəlir” anlayışına uyğun gəlmir. 
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Yeni Hesablar Planında sair gəlirlərə aid edilir: 

• torpaq, tikili, avadanlıq və sair uzunmüddətli aktivlərin satışından 

gəlirlər; 

• yenidən qiymətləndirmədən gəlir; 

• cərimələrdən gəlirlər; 

• ötən dövrlərdən gəlirlər; 

• ümidsiz borcların bərpasından gəlirlər; 

• məzənnə fərqindən gəlirlər və s. 

Hesablar Planında maliyyə nəticələrinin uçotu üçün 60 №  -li “Gəlirlər” adlı 

bölmə nəzərdə tutlmuşdur. Bu bölməyə aid edilir: 

• faiz gəliri; 

• maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişilməsindən gəlirlər; 

• öhdəliklərdən yaranan məzənnə gəlirləri və s. 

MHBS -  1- də xərclərə belə tərif verilmişdir: 

“Əsərlər – mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli 

olmayan, lakin kapitalın azalması ilə nəticələnən və hesabat dövrü ərzində 

aktivlərin artması, daxil olması və ya öhdəliklərin artmasına baş verən 

iqtisadi səmərənin azalmasıdır”. 

MHBS – 1 xərcləri iki yerə bölünür: 

• əsas xərclər; 

• sair xərclər. 

Əsas xərclərə - müəssisənin adi, yaxud əsas əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı 

xərclər aid edilir: 

Sair xərclər – müntəzəm surətdə baş vermir və “əsas xərclər” anlayışına 

uyğun gəlmir. 

Yeni Hesabat Planında xərclər aşağıdakı ardıcıllıqla sadalanır: 

• satışın maya dəyəri (müntəzəm fəaliyyət üzrə xərclər) 

• sair əməliyyat xərclər; 
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• maliyyə xərcləri. 

Gəlirlərin və xərclərinmənfəət və zərər haqqında hesabata daxil edilməsi 

fakti gəlir və xərclərin tanınması kimi başa düşülür. 

Beləliklə, müəssisənin ötən dövr ərzində maliyyə nəticələri (mənfəət və 

zərər) haqqında informasiyası mənfəət və zərər haqqqında hesabatda açıqlanır. 

Hesabatın ə formasında hesabat dövründə qeydə alınan gəlir və xərclərinbütün 

növləri tanınmalıdır. 

MHBS – 1 - ə uyğun olaraq birinci metod üzrə mənfəət göstəricisi aşağıdakı 

funksiyalardan və növlərdən asılı olaraq formalaşır: 

• əsas əməliyyat gəliri; 

– satışın maya dəyəri; 

= ümumi mənfəət; 

+ sair əməliyyat gəlirləri; 

– kommersiya xərcləri; 

– inzibati xərclər; 

– sair əməliyyat; 

+ fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət; 

– fəaliyyətin dayandırılmasından zərər; 

= əməliyyat mənfəəti (zərər); 

+ maliyyə gəlirləri; 

– maliyyə xərcləri; 

+ birgə (asılı) müəssisələrin mənfəətdə payı; 

– birgə (asılı) müəssisələrin zərərdə payı; 

= vergiyə cəlbolunadək mənfəət (zərər); 

– mənfəət vergisi; 

= hesabat dövrü ərzində xalis mənfəət (zərər); 

Daha sonra xalis mənfəətdən azlıqların payı hesablanılan dividendlər və s. 

analoji xərclər çıxılır, yerdə qalan məbləğ bölüşdürülməmiş mənfəəti yaradır. 

Ikinci metod üzrə mənfəət göstəricisi aşağıdakı qaydada formalaşır: 



11 

 

Əsas əməliyyat gəlirləri:  

+ sair əməliyyat gəlirləri 

– hazır məhsulların ehtiyatlarının və bitməmiş istehsalın artması 

– hazır məhsulların ehtiyatlarının və bitməmiş istehsalın azalması 

+ müəssisə tərəfindən görülən işlərin kapitallaşdırılması 

istifadə edilən material ehtiyatları  

– istifadə edilən material ehtiyatları 

– heyət üzrə xərclər  

– sair əməliyyat xərcləri 

+  fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət 

– fəaliyyətin dayandırılmasından zərər 

= Əməliyyat mənfəəti  

+ maliyyə gəlirləri 

– maliyyə xərcləri  

+ birgə (asılı) müəssisələrin mənfəətdə payı 

– birgə (asılı) müəssisələrin zərərdə payı 

=  Vergiyə cəlbolunanadək mənfəət (zərər) 

– mənfəət vergisi 

=  Hesabat dövrü ərzində xalis mənfəət (zərər) 

– azlıqların payı (konsolidə edilən hesabatlarda) 

– dividentlər 

– mənfəətdən sair çıxılmalar 

=  Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

 

 

1.2. Əsas (adi) və sair əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət və zərərlərin 

uçotu. 

Müəssisə, mənfəətin əsas hissəsini adi əməliyyat fəaliyyətindən, başqa sözlə, 

məhsul, iş və xidmətlərin habelə fəaliyyətin digər növlərinin satışından götürür. 
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Malların, məhsulların iş və ximətlərin satışından alınan mənfəəti 

müəyyənləşdirmək üçün gəlirlərdən satışın maya dəyərini çıxmaq lazımdır. Bu 

zaman ƏDV, aksizlər, ixrac rüsümları nəzərə alınmır. 

Əsas əməliyyat fəaliyyəti üzrə satışdan maliyyə nəticələrini hesablamaq üçün 

yeni Hesablar Planında 601 “Satış” adlı sintetik hesab nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu hesab özündə aşağıdakı 6 subhesabı  birləşdirir: 

601-1 “Malların satışı” 

601-2 “Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir” 

601-3 “Tikinti müqavilələri üzrə gəlir” 

601-4 “Royalti gəliri” 

601-5 “Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir” 

601-6 “Digər əməliyyat gəliri” 

Qeyd : Royalti – müəssisələrin uzunmüddətli aktivlərinin (patentlərin, ticarət 

ticarət nişanlarının, müəlliflik hüquqlarının, kompyuter proqram təminatının və s. 

oxşar aktivlərin) istifadəsinə görə ödənişləri deməkdir. 

Əsas əməliyyat  fəaliyyəti üzrə satışdan vəsait (gəlir) aşağıdakı köçürmə 

vasitəsilə rəsmiləşdirilir: 

D-T  171 “Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları” 

D-T  174 “İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları” 

D-T  175 “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları” 

D-T  177 “Digər uzunmüddətli debitor borcları” 

D-T  211 “Alıcıları və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” 

D-T  214 “İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları” 

D-T  215 “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları” 

D-T  217 “Digər qısamüddətli debitor borcları” 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz əməliyyatlar vasitəsilə müəssisənin əsas əməliyyat 

fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin nəticələrini müəyyənləşdirmək mümkündür. Eyni 

zamanda satılmış məhsulların, malların iş və xidmətlərin maya dəyəri uçotda belə 

qeydə alınır: 
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D-T 601 № li “Satış” 

K-T 701 № li “Satışın maya dəyəri” 

Əgər, 601 № li “Satış”  hesabının kredit dövriyyəsi debet dövriyyəsini 

üstələyirsə, onda əməliyyat fəaliyyəti üzrə satışdan maliyyə nəticələrinə görə 

mənfəət əldə edilmişdir. Bu əməliyyata aşağıdakı köçürmə tərtib olunur: 

D-T 601 № li “Satış” 

K-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

Əgər, 601 № li “Satış”  hesabınındebet dövriyyəsi kredit dövriyyəsini 

üstələrsə, bu satışdan zərər götürüldüyünü sübut edir və uçotda aşağıdakı köçürmə 

vasitəsilə rəsmiləşdirilir: 

D-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

K-T 601 № li “Satış” 

Sair əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət və zərəri müəyyənləşdirmək üçün 611 № 

li  “Sair əməliyyat gəlirləri” adlı hesabdan  istifadə edilir.  

Hesabın kredtində torpaq, tikili və avadanlıqların, habelə digər uzunmüddətli 

aktivlərin satışından, ehtiyatların yenidən qiymətləndirilməsindən, əvəzsiz alınan 

aktivlərdən, müsbət məzənnə fərqlərindən və s. alınan gəlirlər, debetində isə sair 

əməliyyatlar üzrə xərclər əks etdirilir. 

Sair əməliyyat gəlirləri eyni adlı sintetik hesabın tərkibində açılan aşağıdakı 

subhesablar vasitəsilə rəsmiləşdirilir. 

611-1 “Torpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin 

satışından digər gəlirlər” 

611-2 “Yenidən qiymətləndirmədən gəlirlər” 

611-3 “Əvəssiz olaraq alınmış aktivlər” 

611-4 “Cərimələr və digər oxşar ödənişlər” 

611-5 “Keçmiş illər üzrə gəlirlər” 

611-6 “Ümidsiz borcların bərpası” 

611-7 “Silinmiş ehtiyatların bərpası” 

611-8 “Məzənnə fərqləri üzrə gəlirlər” 
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Sair əməliyyatlar üzrə xərclər əvvəlcə 731 “Sair əməliyyat xərcləri” adlı 

hesabın tərkibində açılan aşağıdakı subhesablarda toplanılır: 

731-1 “Torpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin 

satışından zərərlər” 

731-2 “Yenidən qiymətləndirmədən xərclər” 

731-3 “Qiymətdən düşmə üzrə xərclər” 

731-4 “Cərimələr və digər oxşar ödənişlər” 

731-5 “Keçmiş illər üzrə xərclər” 

731-6 “Şübhəli və ümidsiz borclar üzrə xərclər” 

731-7 “Aktivlərin dəyərinin azalması üzrə düzəlişlər” 

 

Daha sonra belə əməliyyatlar üzrə xərclər aşağıdakı yazılmış vasitəsilə qeydə 

alınır: 

D-T 611 № li “Sair əməliyyat gəlirləri” 

K-T 731 № li “Sair əməliyyat xərcləri” 

 

611 № li hesabın kredit dövriyyəsinin debet dövriyyəsini üstələməsi  

mənfəəti əks etdirir: 

D-T 611 № li “Sair əməliyyat gəlirləri” 

K-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

 

Əksinə 611 № li hesabın debet dövriyyəsi kredit dövriyyəsini üstələrsə, bu 

alınan zərəri göstərir: 

D-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

K-T 611 № li “Sair əməliyyat gəlirləri” 

Misal 1 . Torpaq sahəsi satılmışdır. Onun balans dəyəri 20 000 manat təşkil 

edir. Satışdan 25 000 manat məbləğində gəlir götürülmüşdür. Çəkilən 

xərclər çıxıldıqdan sonra torpaq sahəsinin satışından 3000 manat mənfəət 

əldə edilmişdir: 
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25 000 man. – 20000 man. – 2000 man. = 3000 man. 

Yuxarıda əməliyyatlar uçotda belə əks etdirilir: 

 

1) D-T 223 № li “Bank hesablaşma hesabları” – 25000 manat 

    K-T 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” – 25000 manat 

2) D-T 731 № li “Sair əməliyyat xərcləri” – 2000 manat 

    K-T 538 № li “Digər qısamüddətli kredit borcları” – 2000 manat 

3) D-T 731 № li “Sair əməliyyat xərcləri” – 20000 manat 

K-T 111 – 1 № li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının “Torpaq – 

Dəyər”subhesabı  –  20000 manat 

4) D-T 611 № li hesabın 1-ci “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzun-

müddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər” subhesabı –  20000 manat 

K-T 731 № li hesabın “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli 

aktivlərin satışından zərərlər” subhesabı –  20000 manat 

5) D-T 611 № li hesabın 1-ci subhesabı–  20000 manat 

K-T 731 № li “Sair əməliyyat xərcləri” hesabının 1-ci subhesabı –  20000 

manat 

6) D-T 611 № li “Sair əməliyyat gəlirləri” hesabının 1-ci subhesabı – 3000 

manat 

K-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” – 3000 manat 

Müsbət məzənnə fərqləri uçot obyektindən asılı olaraq aşağıdakı köçürmə 

vasitəsilə rəsmiyyətə salınır: 

D-T 151 № li “Asılı müəssisələrə investisiyalar” 

D-T 152 № li “Birgə müəssisələrə investisiyalar” 

D-T 182 № li “Uzunmüddətli verilmiş borclar” 

D-T 225 № li “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləti” 

D-T 221 № li “Kassa” 

D-T 223 № li “Bank hesablaşma hesabları” 

D-T 224 № li “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” 
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D-T 244 № li “Təhtəlhesab məbləğlər” 

K-T 611№ li “Sair əməliyyat gəlirləri” 

 

 

Mənfi məzənnə fərqləri isə əksinə aşağıdakı mühasibat yazılışlarının 

köməyilə qeydə alınır: 

D-T 731 № li “Sair əməliyyat xərcləri” 

K-T 152 № li “Birgə müəssisələrə investisiyalar” 

K-T 182 № li “Uzunmüddətli verilmiş borclar” 

K-T 225 № li “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləti” 

K-T 221 № li “Kassa” 

K-T 223 № li “Bank hesablaşma hesabları” 

K-T 224 № li “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” 

K-T 244 № li “Təhtəlhesab məbləğlər” 

Daha sonra 611 № li “Sair əməliyyat gəlirləri” hesabı debetləşir, 731 № li 

“Sair əməliyyat xərcləri” hesabı kreditləşir. 

 

 

1.3. Mənfəət və zərərlər haqqında informasiyaların ucotda və 

hesabatda açiqlanmasi. 

 

Maliyyə fəaliyyətindən mənfəət və zərərlər 631 № li “Maliyyə gəlirləri” və 75 

№ li “Maliyyə xərcləri” adlı hesablarında uçota alınır. 631 № li “Maliyyə 

gəlirləri” hesabında bunlar əks etdirilir: 

Verilən borclardan və digər qısamüddətli maliyyə investisiyalarından gəlirlər, 

başqa sözlə istiqarzlara və səhmlərə investisiyalar, maliyyə alətlətinin ədalətli 

dəyərlərinin dəyişilməsindən gəlirlər, fazi xərcləri və sair maliyyə  gəlirləri 

yaradan öhdəliklər üzrə məzənnı fərqlərindən gəlirlər və sair maliyyə gəlirləri. 
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Misal 2. Digər müəssisəyə 100000 manat məbləğində 6 ay müddətinə borc ve-

rilmişdir. Borcun illik faiz dərəcəsi 10 % təşkil edir. 6 ay ərzində 

hesablanan faiz 500 manata bərabərdir: 

    100000 *0,10%*6 ay : 12= 5000 manat 

 

Yuxarıdakı əməliyyatlardanirəli gələn mühasibat köçürmələri tərtib edək: 

 

1.  D-T 233 № li “Qısamüddətli verilən borclar” – 100000 manat 

     K-T 223 № li “Bank hesablaşma hesabları” – 100000 manat 

2.  D-T 233 № li “Qısamüddətli verilən borclar” – 5000 manat 

     K-T 631 № li “Maliyyə gəlirləri” hesabının 1-ci “Fazi gəliri” subhesabı 

5000 manat 

 

Misal 3. Müəssisə 50 000 manat məbləğində qısamüddətli bank krediti almışdır. 

Kreditin illik faiz dərəcəsi 12-yə bərabərdir. Kredit bir ilə nəzərdə 

tutulur. Bir il ərzində hesablanılan faiz 6000 manat təşkil edir: 

    50 000 manat * 0,12* 1 il = 6000 manat 

 

Göstərilən əməliyyatların mühasibat hesablarında əks etdirilməsi sxemi 

belədir: 

1.  D-T 223 № li “Bank hesablaşma hesabları” – 50000 manat 

     K-T 501 № li “Qısamüddətli bank kreditləri” – 50000 manat 

2.  D-T 751 № li “Maliyyə xərcləri”  hesabının1-ci “Fazi gəliri” subhesabı – 

6000 manat 

     K-T 537 № li “Faiz üzrə qısamüddətli kreditor borcları” -  6000 manat 

 

Ümumi maliyyə nəticələrinin uçotu üçün 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

hesabı nəzərdə tutlulmuşdur.  
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Adi (əsas) əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət formalaşdıqda, aşağıdakı köçürmə 

tərtib edilir: 

D-T 601 № li “Satış” 

K-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

Sair əməliyyat fəaliyyətindən formalaşan mənfəət mühasibat hesablarında 

aşağıdakı kimi əks etdirilir: 

D-T 611 № li “Sair əməliyyat xərcləri” 

K-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

Müəssisə, maliyyə fəaliyyətindən mənfəət götürdükdə isə belə köçürmə tərtib 

olunur: 

D-T 631 № li “Maliyyə gəlirləri” 

K-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

Əgər göstərilən fəaliyyət növləri zərərlə başa gəlirsə, onda əks köçürmə yazılır: 

D-T 801 № li “Ümumi mənfəət (zərər)” 

K-T 601 № li “Satış” 

K-T 611 № li “Sair əməliyyat xərcləri” 

K-T 631 № li “Maliyyə gəlirləri” 

Hər bir müəssisə mənfəət və zərər haqqında hesabatda və ya onun qeydlərində 

xərclərin funksiyasına vəya məsrəflərin xarakterinə əsaslanan təsnifatından istifadə 

edərək xərclərin təhlilini təqdim etməlidir. 

Xərc maddələri sabitlik, proqnozlaşdırma və gələcək iqtisadi səmərə yaradacaq 

potensial imkan faktorları kimi bir-0birindən fərqlənən komponentləri ayırmaq 

məqsədilə yarımmaddələrə bölünür. Bu informasiya iki üsuldan birinin istifadəsi 

ilə təqdim edilir. 

 Birinci təhlil metodu – məsrəflərin xarakteri metodu adlanır. Xərclər, Mənfəət 

və Zərər haqqında Hesabatın xarakterinə (məs., tikili və avadanlıqların 

amortizasiyası, istifadə edilmiş materialların dəyəri, nəqliyyat xərcləri, əmək haqqı 

və məvacib, reklam xərcləri) görə birləşdirilir və müəssisənin müxtəlif funksiyaları 

üzrə bölüşdürülür. 
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İkinci təhlil metodu – xərclərin funksiyası metodu və ya satışın maya dəyəri 

metodu adlanır. Burada xərclərin funksiyasına müvafiq olaraq satışın maya dəyəri, 

kommersiya xərcləri və inzibati xərclər kimi təsnifləşdirilir. 

Xərcləri funksiyasına görə təsnifləşdirilən müəssisələr, xərclərin xarakteri 

barədə əlavə informasiyaların , o cümlədən maddi qeyri-maddi aktivlərin 

amortizasiya xərcləri və işçi heyətinin saxlanılması üzrə xərcləri açıqlamalıdır. 

Müəssisə, Mənfəət və Zərər haqqında hesabatda və onun qeydlərində maliyyə 

hesabatının əhatə etdiyi dövr ərzində elan və ya təklif edilmiş səhmlər üzrə 

dividentlərin məbləğini açıqlamalıdır. 

 II FƏSİL. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat formalarının    beynəlxalq 

və milli   konsepsiyası. 

 

2.1.  Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatların beynəlxalq formalarının   

konsepsiyası. 

 Beynəlxalq praktikada mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın tərtib 

olunmasına iki əsas yanaşma (format) mövcuddur: 

 Birincisi xərc ünsürləri üzrə istehsal xərclərinin açıqlanmasına əsaslanır; 

 İkincisi isə məhsulların maya dəyərinə istinad edir. Hər iki format tamamilə 

eyni nəticələr əldə etməyə imkan yaradır, lakin maliyyə nəticələrinin formalaşması 

haqda məlumatları müxtəlif cür açıqlayır. 

 Mənfəət və zərərlər haqda hesabatda mənfəətin formalaşmasının ümumi 

konsepsiyası aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2.1). 

                                                             Cədvəl 2.1 

Mənfəətin formalaşmasının ümumi konsepsiyası 

 

Xərclərin formatı (birinci format) Maya dəyərinin formatı (ikinci format) 

Satışdan daxil olanlar (+) 16800 Satışdan daxil olanlar (+) 16800 

İstehsal xərcləri: 

Materiallar     (+) .................. 

 

(5000) 

 

Satılmış məhsulların maya 
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Əmək haqqı   (–) ................... 

Amortizasiya (–) ................... 

Sair xərclər    (–) ................... 

(6000) 

(1000) 

(1200) 

dəyəri            (–) ................... 

İdarə etmə xərcləri (–) ......... 

Kommersiya xərcləri (–)...... 

(8500) 

(2700) 

(1300) 

Hazır məhsullar və bitməmiş 

istehsal ehtiyatlarının maya 

dəyəri: 

İlin əvvəlinə (–) ................... 

İlin axırına   (+) ................... 

 

 

 

(2500) 

3200 

  

Əməliyyat mənfəəti  4300 Satışdan əməliyyat 

 nəticələri     (–, +) ............... 

4300 

Sair daxil olanlar və  

zərərlər         (+) ................... 

Sair xərclər və xərclər (–) .... 

 

(1500) 

(2800) 

Sair daxil olanlar və  

zərərlər         (+) ................... 

Sair xərclər və xərclər (–) .... 

 

(1500) 

(2800) 

Ümumi balans mənfəəti 3000 Ümumi balans mənfəəti 3000 

Mənfəətdən vergi  (1000) Mənfəətdən vergi  (1000) 

Xalis mənfəət 2000 Xalis mənfəət 2000 

 

Xərc forması üzrə əməliyyat mənfəəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Adi təsərrüfat fəaliyyəti zamanı satışdan, kirayədən və icarədən əldə 

olunan gəlirlər; 

- hazır məhsulların və malların satışı;  

- lüzumsuz xammalın, köməkçi və digər materialların, tullantıların, 

yarımfabrikatların və əlavə məhsulların satılması; 

- müəssisənin göstərdiyi xidmətlərdən, satılmış mallara görə sığorta 

ödənişlərindən gəlirlər; 

- lisenziya ödənişlərindən, faizlərdən və dividentlərdə gəlirlər. Maliyyə 

hesabatlarının beynəlxalq standartlarına görə onlar satışdan gəlirlərin 

tərkibinə daxil edilir; 
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- gəlirlər, malların dəyərinə daxil edilən dövriyyə vergisi məbləğində, 

həmçinin alıcılardan malların geri qaytarılması dəyərində azalmağa meyl 

edir. 

2. Hazır məhsulların və bitməmiş istehsalatın ehtiyatlarda baş verən 

dəyişikliklər hesabat işinin əvvəlinə və axırına qalıqların fərqi kimi 

hesablanılır. 

3. Müəssisədə xammallaşdırılan və xüsusi ehtiyaclar üçün yerinə yetirilən 

işlər: müəssisənin özünün hazırladığı avadanlıqlar, maşın və 

avadanlıqların istismara verilməsi üzrə xərclər, müəssisənin 

rekonstruksiyası və genişləndirilməsi işlərinə çəkilən xərclər. 

4. Təsərrüfat fəaliyyətindən gəlirlərin sair növləri – müəssisə üçün qeyri-

tipik sayılan sair satışdan gəlirlər (1-ci mövqeyə düşmürlər): 

- təsərrüfatdan çıxan əsas kapitaldan gəlirlər, əsas vəsaitlərin qiymətlərinin 

artırılması, qiymətli kağızların satılması; 

- xərclərin və zərərlərin ödənilməsi; 

- valyutadan və valyuta əməliyyatlarından məzənnə əməliyyatı; 

- pul köməyindən gəlirlər. 

5. Xammal və materialların dəyəri: xammala, istehsalat və köməkçi 

materiallara, təmizləyici və sürtgü materiallarına, laboratoriya və 

dəftərxana materialları. Kənardan alınan sənaye xarakterli işlərə elektrik, 

istilik və digər enerji növlərinin əldə olunmasına, xammalın emalına və s. 

çəkilən xərclər. 

6. İşçi  heyətinin əmək ödənişinə çəkilən xərclər: əmək haqqı və akladlar, 

görülən işlərə görə mükafatların bütün növləri, müxtəlif pul ödəncləri, 

sosial təminata çəkilən xərclər, pensiya və tibbi təminata çəkilən xərclər, 

pensiya fonduna məcburi ödəmələr və i.a.; 

7. Uzunmüddətli istismar olunan material və qeyri-maddi aktivlərin 

dəyərinin ödənilməsinə silinən amortizasiya ayırmaları və digər 

məbləğlər. 
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8. Sair istismar xərcləri: reklam, fraxt, ezamiyyə, komisyon, poçt – teleqraf, 

telefon və rabitə tip digər növlərinə çəkilən xərclər, daxili inzibati – idarə 

xərcləri, müxtəlif silinmələr, lisenziya ödənişləri, auditor xidmətləri və 

i.a. 

Satışdan əməliyyat nəticələrini müəyyənləşdirmək üçün 1-4 mövqe üzrə 

bütün gəlirləri cəmləmək və 5-8 mövqelər üzrə xərclərin cəmini çıxmaq lazımdır. 

Xərclərin formatı üzrə tərtib olunan hesabat şərti formanın materiallarının 

əsasında aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2.2.): 

1. Satış üzrə dövriyyə adi təsərrüfat fəaliyyətindən  malların satışından 

gəlirləri, lüzumsuz material ehtiyatlarının, xüsusi yarımfabrikatların 

satışından gəlirləri birləşdirir. Məhsul ehtiyatlarının və bitməmiş 

istehsalın dəyərindəki dəyişikliklər nəzərə alınmır. 

2. Satılmış məhsulların. Malların və xidmətin maya dəyəri: satılmış 

məhsulların və göstərilən xidmətlərin istehsal maya dəyəri, istehsal 

sferasına aid edilən istehsalat üstəlik xərcləri və digər xərclər, yeni 

məhsulların dəyəri, maya dəyərinə daxil edilən faizlər və vergilər. 

3. Satışdan əldə olunan ümumi əməliyyat nəticələri (mövqe 1 – mövqe 2). 

4. Kommersiya xərcləri: satışla əlaqədar olan xərclər aid olunduqları dövrə 

aid edilir. Kommersiya xərclərinə təchizat, reklam, marketinq, agentlik 

şəbəkəsi təchizatın genişləndirilməsi şöbələrinin xərcləri də daxildir.  

5. Hesabat dövrünə görə inzibati – idarə xərcləri. 

6. Satışdan əməliyyat maliyyə nəticələri:  mövqe 3- mövqe 4- mövqe 5 = 

mövqe 6. 

7. Mənfəət və zərərlər haqda hesabata daxil edilən sair gəlirlər və xərclər 

(satış üzrə əməliyyatla bilavasitə əlaqəsi olmayan və xərclər): 

 

                                                                                                 Cədvəl 2.2. 

Xərc formatı üzrə tərtib olunan hesabatın müxtəlif göstəriciləri 
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Göstəricilər 
Məbləğ 

man. 

Satış üzrə dövriyyə 1091000 

Hazır məmulatların ehtiyatlarının və bitməmiş istehsalın həcminin 

dəyişilməsi 
1600 

Xammal və sərf olunan materiallar (9000) 

Kənara sair ödənişlər (46790) 

İşçi heyətinə xərclər  

Əmək haqqı və okladlar (560050) 

Sosial təminat xərcləri (670050) 

Amortizasiya ayırmaları (30500) 

Əsas fəaliyyətdən mənfəət 255260 

Əsas kapitala sair investisiyadan gəlirlər  2000 

Faizlər və analoji ödənişlər 234660 

Vergi çıxılanadək adi fəaliyyətdən mənfəət (24000) 

Adi fəaliyyətdən mənfəətdən vergilər (210660) 

Dividentlər (15000) 

İl ərzində bölüşdürülməmiş mənfəətlər 195660 

- digər təşkilatlarda və digər uzunmüddətli investisiyalarda payla iştirakdan 

gəlirlər: dividentlər, yoldaşlıq mənfəətində iştirak esuzalar üzrə faizlər, 

istiqrazlardan gəlirlər və i.a.; 

- sair faizlər və gəlirlər: kredit müəssisələrinə qoyuluşlar üzrə faizlər, 

dövriyyə borc öhdəlikləri və veksellər, məzənnə fərqi və s. 

Ümumi  maliyyə nəticəsi aşağıdakı sxem üzrə hesablanır: 

- vergiyə cəlb olunanadək ümumi mənfəət (+); 

- qeyri-tipik gəlirlər (xərclər) (+,-); 

- sair vergilər (-). 

Aşağıdakı cədvəldə maya dəyəri formatı üzrə tərtib olunan hesabat forması 

verilmişdir (cədvəl 2.3): 
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                                                                                                          Cədvəl 2.3 

       Maya dəyəri formatı üzrə tərtib olunan hesabatın müxtəlif göstəriciləri 

Göstəricilər 
Məbləğ 

min man. 

Satış üzrə dövriyyə 1515 

Satılmış məhsulların maya dəyəri  (900) 

Ümumi əməliyyat mənbəyi 615 

Məhsulların təchizat xərcləri (100) 

İnzibati – idarə xərcləri (90) 

Əsas fəaliyyətdən gəlirlər 425 

Əsas kapitala sair investisiyadan gəlirlər 20 

Sair faizlər və gəlirlər 10 

Alınası faizlər və analoji ödənişlər (65) 

Vergi çıxılanadək adi fəaliyyətdən mənfəət 390 

Adi fəaliyyətdən mənfəətdən vergilər (141) 

Vergi çıxıldıqdan sonra əsas fəaliyyətdən mənfəət 249 

Ödənilən və təklif olunan dividentlər (60) 

İl ərzində bölüşdürülməmiş mənfəət 189 

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarında mənfəət və zərərlər haqda 

hesabatların nümunələri verilmişdir və biz onları nəzərdən keçirəcəyik. 

Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın ətraflı şəkildə açıqlaması aşağıdakı 

cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2.3). 

Qeyd. Bir xətlə qeyd “müsbət” yaxud “mənfi” işarəni nəzərə almaqla 

göstəricilərin cəmlənməsi deməkdir. İki xətlə qeyd isə bütün hesablamaların 

sonunu göstərir. 

Hazır məhsulda və bitməmiş istehsalda dəyişiklik istehsal xərclərindəki 

dəyişikliyi əks etdirir. 

                                                                                                   Cədvəl 2.3 

   Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın (xərc formatı) açıqlanması 
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Göstəricilərin adı 
Hesabat dövrü 

ərzində 

Keçən il 

ərzində 

Satışdan vəsait (satışdan ümumi gəlir) x x 

Sair əməliyyat gəlirləri x x 

Hazır məhsulun ehtiyatlarında və bitməmiş 

istehsalda dəyişiklik (+,-) 
(x) (x) 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilən və 

kapitallaşdırılan işlər 
x x 

İstifadə olunan xammal və materiallar (x) (x) 

Əmək haqqı   

Amortizasiya ayırmaları (x) (x) 

Sair əməliyyat xərcləri (x) (x) 

Əməliyyatlarda mənfəətin yekunu x x 

Maliyyələşmə xərclər (x) (x) 

Assosiasiyalı təşkilatlardan gəlirlər (x) (x) 

Vergilər çıxılanadək mənfəət x  x  

 

Əgər, hazır məhsulun ehtiyatlarında və bitməmiş istehsalda göstərilən həqiqi 

xərclər azalmışdırsa, onda satılmış məhsula çəkilən istehsal xərcləri artmışdır. 

Əgər əksinə, həmin ehtiyatlar artmışdırsa, onda satılan məhsullara istehsalat 

xərcləri aşağı düşmüşdür. Hesabatda dəyişikliyin məbləği bilavasitə satışdan alınan 

vəsaitdən sonra göstərilmişdir. Bu heç də o demək deyildir ki, həmin məbləğ 

gəlirlərə aid edilir. Bütün hallarda təqdim edilmə formasından asılı olmayaraq 

satışa çəkilən xərclər düzəlişə məruz qalır. Azlıqların payı səhmlərin digər 

sahiblərinin mənfəətini göstərir (onların payı nizamnamə kapitalının 50 %-dən az 

olur). 
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Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın (maya dəyəri formatı) ətraflı şəkildə 

açıqlaması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2.4). 

                                                                                                          Cədvəl 2.4 

Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın (maya dəyəri formatı) 

 açıqlanması 

Göstəricilərin adı 
Hesabat dövrü 

ərzində 

Keçən il 

ərzində 

1 2 3 

Satışdan vəsait (satışdan ümumi gəlir) x x 

Satılan maya dəyəri x x 

Ümumi mənfəət x x 

Sair əməliyyat gəlirləri x x 

Yayım xərcləri (kommersiya xərcləri) (x) (x) 

İdarə etmə xərcləri (x) (x) 

Sair əməliyyat xərcləri (x) (x) 

Əməliyyatlardan mənfəət (əməliyyat mənfəəti) x x 

Maliyyələşmə xərclər (x) (x) 

Assosiasiyalı təşkilatlardan gəlirlər x x 

Vergilər çıxılanadək mənfəət x x 

Mənfəətdən vergi hesablanmışdır (x) (x) 

1 2 3 

Vergilər çıxıldıqdan sonra mənfəət   

Azlıqların payı (x) (x) 

Adi fəaliyyətdən xalis mənfəət x x 

Fövqəladə halların nəticələri x x 

Dövr ərzində xalis mənfəət x  x  
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Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın göstəricilərinin adları, maddələrdin 

və digər rubrikaların sayı müəssisə tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların 

xarakterindən asılı olaraq dəyişikliyə uğraya bilər. 

 

2.2. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın beynəlxalq formalarının           

quruluşu və məzmunu. 

 

Maliyyə nəticələri - hesabat dövrü ərzində mənfəət və zərərlər – hər hansı 

bir müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin mühüm göstəricilərindəndir. Təsərrüfat 

cəmiyyətləri üçün onların fəaliyyətlərinin ümumi maliyyə nəticəsi deyil, xalis və 

bölüşdürülməmiş mənfəət göstəriciləri əsas satılır. Mənfəət və zərərlər haqqında 

hesabatda olan mənfəətin formalaşması və istifadəsi haqqında məlumatlar 

müəssisənin maliyyə hesabatının mühüm tərkib hissəsidir. Mənfəət və zərərlər 

haqqında hesabat forması son illərdə müxtəlif ölkələrdə xeyli dəyişikliyə məruz 

qalmışdır. Hazırda bir sıra MDB ölkələrində istifadə olunan mənfəət və zərərlər 

haqda 2 saylı hesabat istifadə üçün daha kompakt və əlverişli olmuş, öz 

məzmununa görə mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarının mətləblərinə 

tamamilə yaxınlaşmışdır. Həmin ölkələrdə tətbiq olunan mənfəət və zərərlər 

haqqında hesabat analitik prinsip üzrə dörd informasiya zona bölünmüşdür. 

Həmin informasiya zonalarını ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək (cədvəl 2.5). 

                                                                                                                  Cədvəl 2.5       

1-ci zona. Malların, məhsulların işi və xidmətlərin satışı.  

Göstərici Sətrin kodu Məzmunu 

Malların, məhsulların iş 

 və  

xidmətlərin satışından 

vəsait (ƏDV, aksizlər 

 və analoji məcburi  

öhdəliklər) 

 

010 

Satın alınan malların, hazır 

məhsulların, təhvil verilmiş iş və 

xidmətlərin tam maya dəyəri: 

azaldılan məbləğlər;  

əlavə dəyər vergisi; 

aksizlər; 
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ixrac rüsumu; 

radioqəbuledici və televizorların 

topdansatış qiymətinə əlavələr 

(büdcəyə köçürüləsi); 

digər məcburi ödənişlər. 

Malların, məhsulların iş və 

xidmətlərin satış maya 

dəyəri 

020 Satılmış malların alış maya dəyəri 

(tədavül xərcləri bu göstəriciyə 

daxil edilmir) Satılmış hazır 

məhsulların, təhvil verilmiş iş və 

xidmətlərin istehsalat həqiqi maya 

dəyəri (kommersiya xərcləri bu 

göstəriciyə daxil edilmir) 040-cı 

sətirdə göstərilən “İdarəetmə 

xərcləri”, satılmış məhsulların, iş 

və xidmətlərin istehsal maya 

dəyərinə daxil edilmir  

Kommersiya xərcləri 030 “Kommersiya xərcləri” hesabında 

qeydə alınan satılmış hazır 

məhsullara, iş və xidmətlərə aid 

edilən xərclər. “Tədavül xərcləri” 

hesabında qeydə alınan satın 

alınmış malların satılmasına aid 

edilən xərclər. 

İdarəetmə xərcləri 040 Kalkulyasiya hesabları arasında 

bölüşdürülməmiş “Ümumtəsərrüfat 

xərcləri” hesabında qeydə alınan 

xərclər (əgər belə xərclərin 

bölüşdürülməsi müəssisənin      

uçot siyasətində nəzərdə 
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tutulmuşdursa) 

Satışdan mənfəət (zərər)  050  010 – 020 – 030 – 040-cı sətirlər 

üzrə hesablaşmalar. Plyus işarə ilə 

nəticə mənfəəti, minus işarə ilə 

nəticə isə zərəri göstərir. 

 

1) 010-cu sətirdəki satışdan vəsait malların, məhsulların, iş və xidmətlərin 

satışı anını göstərir. Bu zaman əvvəlcədən bağlanılan müqavilələr əsas 

sayılır. 

2) Əgər məhsulların, iş və xidmətlərin maya dəyəri uçotda normativ (plan) 

maya dəyəri ilə əks etdirilirsə, onda faktik maya dəyərinin uçotdan 

kənarlaşması 020-ci sətirdə qeyd olunmalı və tənzimlənməlidir. 

3) Kommersiya xərcləri və tədavül xərcləri satışa aid edilən məbləğdə 

hesabatda 030-cu sətirdə əks etdirilir. Satışdan vəsait əldə edilmədikdə, 

bu xərclər hesabatda göstərilmir. Onlar müəssisənin əmlakını tərkibində 

qalır və balansın bitməmiş istehsal məsrəfləri maddəsini artırır. 

4) Ümumtəsərrüfat xərcləri hər ay 601 “Satış” hesabına tam həcmdə silinir 

(əgər belə bir qayda müəssisənin uçot siyasətində nəzərdə 

tutulmuşdursa). Satışdan vəsait əldə olunmadıqda ümumtəsərrüfat 

xərcləri balansın aktivində gələcək dövrlərin xərcləri maddəsində əks 

etdirilir. 

Əgər, müəssisənin uçot siyasətində ümumtəsərrüfat xərclərinin kalkulyasiya 

hesabları üzrə bölgüsü nəzərdə tutulmuşdursa, onda bu xərclərin bir hissəsi satışın 

maya dəyərinə daxil edilir (020). 

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın 1-ci zonası 601 saylı hesab əsasında 

doldurulursa, 2-ci və 3-cü zonalar 801 saylı hesabın, 4-cü zonası isə 81 saylı 

hesabın məlumatları əsasında doldurulur (cədvəl 2.6): 

                                                                                                          Cədvəl 2.6 

2-ci zona. Digər təsərrüfat əməliyyatlarından gəlirlər 
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Göstərici Sətrin kodu Məzmunu 

Alınası faizlər 060 İstiqrazlar, veksellər, depozit 

hesabları üzrə hesablanılan (alınan) 

faizlər 

“Mənfəət və zərərlər” hesabında 

əks etdirilən sair faizlər 

Digər təşkilatlarda payla 

iştirakdan gəlirlər 

080 Digər təşkilatların nizamnamə 

kapitalına, maliyyə qoyuluşlarına 

payla iştirakdan gəlirlər 

(dividentlər). 

Digər əməliyyat gəlirləri 090 Əsas vəsaitlərin, digər əmlakın, 

qiymətli kağızların və valyutanın 

satışından gəlirlər (ƏDV 

çıxılmaqla). 

Əsas vəsaitlərin və az qiymətli 

əşyaların ləğv edilməsindən daxil 

olan əmlakın dəyəri. Əmlakın 

icarəyə verilməsindən gəlirlər. 

Müsbət məzənnə fərqləri ləğv 

edilmiş istehsalat sifarişlərinə görə 

dayandırılan istehsal güclərinə 

çəkilən xərcləri əvəzinin daxil 

olunması. 

Ödəniləsi faizlər 070 80 “Mənfəət və zərərlər” hesabına 

aid edilən ödənmək üçün 

hesablanılan faizlər. Müasir 

mühasibat uçotunda faizləri alınan 
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borcların məqsədli təyinatını nəzərə 

almaqla belə əks etdirməyə cəhd 

göstərilir: cari əməliyyatlar üzrə-

maya dəyərinə; kapital qoyuluşu 

üzrə - əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi 

aktivlərin və s. dəyərinin 

artırılmasına. 

Digər  əməliyyat xərcləri 100 Çıxdaş olunan əsas və qeyri-maddi 

aktivlərin qalıq dəyəri. 

Satılan əmlakın, qiymətli kağızların 

və valyutanın dəyəri. 

İcarə əməliyyatları üzrə xərclər. 

Ləğv olunan istehsalat sifarişlərinə 

çəkilən xərclər. 

Mənfi kurs fərqləri. 

Maliyyə nəticələri hesabına 

hesablanılan vergi və rüsumlar. 

 

 

 

 

                                                                                                           Cədvəl 2.7 

3-cü zona. Satışdan kənar sair gəlirlər və xərcləri. 

Göstəricilər 
Sətrin 

 kodu 

Satışdan kənar sair xərclər 

İstehsalat ehtiyaclarının, malların və hazır məhsulların 

qiymətlərinin aşağı salınmasından itkilər. 

Kənar səbəblər üzündən boş dayanmalardan kompensasiya 

130 
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olunmamış itkilər. 

Şübhəli borclar üzrə hesablanılan ehtiyatlar. 

Debitor borcların və digər real olmayan borcların silinməsindən 

itkilər. 

Qəbul olunmuş cərimələr, peniyalar və təsərrüfat müqavilələri 

üzrə zərərlərin ödənilməsi. 

Keçən illərin əməliyyatları üzrə hesabat ilində aşkara çıxarılan 

zərərlər. 

İnventarlaşma zamanı aşkara çıxarılan əmlakın əksik gəlməsinin 

silinməsindən zərərlər. 

Borclunun imkansızlığı üzündən borcların silinməsindən 

zərərlər. 

Təbii fəlakətdən, yanğından, qəzadan və digər fövqəladə 

hadisələrdən itkilər. 

Tari ilə əlaqədar əməliyyatlardan zərərlər. 

Satışdan kənar sair gəlirlər 

İddia müddəti ötmüş kreditor borclarının və deponenitlərin 

silinməsindən gəlirlər. 

Əvvəllər silinən debitor borclarının ödənilməsindən daxil 

olmalar. 

Şübhəli borclar üzrə istifadə olunmayan ehtiyatların bərpası. 

Borclu tərəfindən qəbul edilən cərimələr, peniyalar və təsərrüfat 

müqavilələrinin pozulmalarına görə sanksiyalar. 

Kənar təşkilatların vurduğu ziyanın ödənilməsindən daxil 

olmalar. 

Hesabat ilində aşkara çıxarılan ötən illərin mənfəəti. 

Təbii fəlakətdən, yanğından və digər fövqəladə hadisələrdən baş 

verən zərərlərin sığorta orqanları, habelə digər mənbələr 

hesabına ödənilməsi. 

120 
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İnventarlaşma prosesində aşkara çıxarılan əmlakın artıq 

gəlməsinin uçota qəbul olunan dəyəri. 

 

                                                                                                             Cədvəl 2.8 

4-cü zona. Mənfəətdən vergi və yayındırılmış vəsait 

Göstərici Sətirin kodu Məzmunu 

Mənfəətdən vergi  150 İlin əvvəlində büdcənin xeyrinə 

hesablanılan müəssisənin 

mənfəətindən vergi 

Yayındırılan vəsait 160 Təmiz mənfəətdən, habelə istehlak 

və yığım fondlarından ehtiyat 

fondlarına ayırmalar 

  Xeyirxah məqsədlərə ayırmalar 

İstehlak və sosial ehtiyaclara xərclər 

(əgər müəssisə müvafiq fondlar 

yaratmırsa) 

Dövriyyə vəsaitlərinin 

çatışmazlığının tamamlanmasına 

ssuda üzrə faizlər. 

Cərimə sanksiyalarının ödənilməsinə 

xərclər: ekologiya və sanitar 

normaların pozulmasına görə; 

vergiyə cəlb olunmaya görə; 

qiymətlərin əsassız 

 

 İllik maliyyə hesabatlarına əlavələrdə aşağıdakı məsələləri izah etmək və 

açıqlamaq zəruridir: 

a) məhsul satışından gəlirlərin mənfəətin və daha böyük kommersiya 

əməliyyatlarının dəyişilməsi səbəblərini; 
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b) investisiyalardan və faizlərdən gəlirləri; 

c) faiz ödənclərini; 

d) uzun müddət istifadə olunan maddi əmlakla əməliyyatları və həmin 

əməliyyatlar üzrə itkilər; 

e) nisbətən əhəmiyyətli satılan satışdan kənar gəlirləri və zərərləri, o 

cümlədən qeyri-tipik maddələri; 

f) təsadüfi hadisələrin səbəblərini; 

g) uçot siyasətində baş verən dəyişikliklər müəssisənin maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyətinə təsirini;  

h) ödənilməmiş zərərlərin baş vermə səbəblərini, onun gələcəkdə örtülməsi 

imkanları və s. 

Beynəlxalq praktikada mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın tərtib 

edilməsinə dair iki əsas yanaşma təşəkkül tapmışdır. Birinci yanaşma (format) xərc 

ünsürləri üzrə istehsal məsrəflərinin açıqlanmasına, ikincisi isə məhsulların maya 

dəyərinə əsaslanır. Hər iki format maliyyə nəticələrinin formalaşması haqda 

məlumatları müxtəlif cürə açıqlasa da, tamamilə eyni nəticələr almağa imkan verir. 

Dediklərimizi aşağıdakı sxemdən görmək mümkündür (cədvəl 2.9) 

                                                                                   

                                                                                                  Cədvəl 2.9 

Maliyyə nəticələri haqda hesabatda mənfəətin formalaşmasının 

ümumi konsepsiyası 

Satışdan gəlir Satışdan gəlir 

Maya dəyəri Mənfəət Xərclər 
Ehtiyatların 

dəyişməsi 
Mənfəət 

Maya dəyəri formatı Birinci format Xərclərin formatı İkinci format 

Satışdan daxil olmalar (+) 3360 Satışdan daxil olmalar (+) +860 

İstehsal xərcləri: 

Materiallar     (–)  

Əmək haqqı   (–) 

 

1000 

1200 

Satılan məhsulların maya dəyəri (–) 

 

Ümumtəsərrüfat xərcləri (–) 

1700 

 

540 
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Amortizasiya (–) 

Sair xərclər    (–) 

200 

240 

 

Kommersiya xərcləri (–) 

 

260 

Hazır məhsul 

ehtiyatlarının bitməmiş 

istehsalın maya dəyəri: 

İlin əvvəlinə (–) 

İlin axırına (+) 

 

 

 

500 

640 

Satışdan əməliyyat nəticələri (+)(–) +860 

Əməliyyat mənfəəti +860 

Başqa gəlirlər və daxil 

olmalar (+) 

300 Başqa gəlirlər və daxil olmalar (+) 300 

Başqa xərclər və 

zərərlər (–) 

560 Başqa xərclər və zərərlər (–) 560 

Ümumi balans mənfəəti +600 Ümumi balans mənfəəti +600 

Mənfəətdən vergi 400 Mənfəətdən vergi 400 

 

 

2.3. Milli Mühasibat ucotu Standartları əsasında maliyyə hesabatlarının 

hazirlanması və təqdimatının başlıca müddəaları 

“Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” Standartın 41-ci maddəsində maliyyə 

hesabatlarının komponentləri dord ayrı-ayrı hesabatlardan, habelə ucot siyasəti və 

izahlı qeydlərdən ibarət olduğu muəyyən edilmişdir. Bu hesabatlar muhasibat 

balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında 

hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan ibarətdir. Standartın 3-

cu, 4-cu və 5-ci əlavələrində Balans hesabatının və Mənfəət və zərər haqqında 

hesabatın muəssisələr tərəfindən tətbiq edilməsi lazım olan formaları gostərilir. Bu 

Standartın məqsədləri ucun hec bir digər format qəbul edilmir. 

Standartın 42-ci maddəsinə əsasən mаliyyə hеsаbаtlarının fоrmаları dəqiq 

muəyyən edilməklə həmin hеsаbаtlar dərc olunmuş sənədin dахilində digər 

infоrmаsiyadаn аyrı gostərilməlidir. 
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Məsələn, muəssisə, onun kecmiş fəaliyyyət dovrunun icmalından ibarət olan illik 

hesabatını, gələcək il ucun proqnoz hesabatını, cari il ucun maliyyə hesabatını, 5 

illik əsas nəticələrin xulasəsini və muəssisənin səhmdarlarının iclasa cağırılmaları 

haqqında bildirişi hazırlaya bilər. Belə olan halda, maliyyə hesabatları ona aid 

izahlı qeydlərlə birlikdə butun yuxarıda gostərilən infоrmаsiyadаn ayrılmalıdır. 

muəssisə illik maliyyə hesabatlarını muvafiq olaraq il bitdikdənsonra 4 ay ərzində 

və yə novbəti ilin 30 aprel tarixinədək, muəssisələr qrupu isə birləşdirilmiş 

(konsolidə edilmiş) illik maliyyə hesabatlarını muvafiq olaraq altı ay ərzində və yə 

novbəti ilin 30 iyun tarixinə qədər təqdim etməlidirlər. Müəssisənin muhasibat 

balansında aktivlərin və ohdəliklərin uzunmuddətli və qısamuddətli maddələrə 

təsnifləşdirilməsinin əsas məqsədi muəssisənin vəziyyəti və fəaliyyətinin nəticələri 

haqqında maliyyə təhlili həyata kecirilməsi ucun maliyyə hesabatlarının 

istifadəcilərini faydalı məlumatlarla təmin etməkdir. Cari aktivlərin və ohdəliklərin 

qalıqları əsasında muəssisənin qisamuddətli odəniş qabiliyyətliliyinin muəyyən 

edilməsi məqsədilə belə aktivlərin və ohdəliklərin məzmununun təyin edilməsi 

qaydaları vacibdir. 

Standarta gorə aşağıdakı hallarda aktivlərin qısamuddətli aktiv kimi 

təsnifləşdirilməsi qeyd edilir: 

1) muəssisənin normal əməliyyаt dovrundə; sаtılmаq və yа istifаdə ucun 

sахlаnıldıqda; pul vəsaitləri və ya onların ekvivalentlərinə cevrilməsi ehtimal 

olunduqda; 

2) əsasən alqı-satqı məqsədləri ucun və ya qısа muddət ərzində sахlаnıldıqda və 

hesabat tаriхindən 12 аy muddətində onların pul vəsaitləri və ya onların 

ekvivalentlərinə cevrilməsi ehtimal olunduqda; 

 3) istifadəsinə məhdudiyyət qоyulmаyаn pul vəsаiti və yа оnun еkvivаlеnti 

fоrmаsındа olduqda. 

Muəssisənin “normal əməliyyat dovru” - onun əməliyyatlarını bitirmək ucun 

sərf etdiyi muddətdir. Nağd pulla işləyən ticarətci ucun bu dovr malların alqı-

satqısı ilə bağlıdır. Satışlarını kreditlə həyata kecirən istehsalcı ucun bu dovr 
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xammalın alınması, məhsulun istehsalı, satışı və kreditlə satılmış mallar uzrə 

odənişin edilməsi dovrunu əhatə edir. Bəzi muəssisələrin istehsal 

xususiyyətlərindən asılı olaraq, normal əməliyyat dovru 12 aydan artıq muəyyən 

oluna bilər. Butun digər hallarda аktivlər uzunmuddətli аktiv kimi 

təsnifləşdirilməlidir. 

Hesabat tarixindən sonra normal əməliyyət dovrundə pul və 

ya pul ekvivalentinə cevrilməsi gozlənilməyən, lakin bu dovr muddətində pul və ya 

pul ekvivalentinə cevrilən təqdim olunan ehtiyyatlar və debitor borcları 

qısamuddətli aktivlər kimi təsnifləşdirilir. 

Məsələn: Tikinti sahəsində fəaliyyət gostərən “Mars” səhmdar cəmiyyətinin 

əməliyyat dovru 15 aydır. Bu muəssisənin 31 dekabr 2013-cı il tarixinə malik 

olduğu aşağıda təqdim edilən aktivlərin qısamuddətli və uzunmuddətli aktivlərə 

təsnifləşdirilməsi tələb olunur: 

• 1 sentyabr 2011-cu il tarixdə “Tərəqqi” məhdud məsuliyyətlı cəmiyyətinin 

uc il muddətli istiqrazlarına qoyulmuş sərmayə; 

• “Motor” acıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən 1 oktyabr 2013-cı il tarixdə 

buraxılmış iki il 

muddətli adi veksel; 

• 1 dekabr 2013-cı il tarixində “Elit” muəssisəsinə kreditlə satılmış malların 

18 ay 

muddətində hissə-hissə odənilməsi gozlənilən debitor borcu; 

• “Mars” ASC-nin bank hesabı onun saxlandığı bank tərəfindən (bankın 

ehtimallarına gorə muəssisə iflasa uğramaq uzərədir) dondurulmuşdur. 

“Şans” acıq səhmdar cəmiyyətinin dondurulmuş hesabında bir qədər məbləğ 

pul vəsaiti movcuddur. 

Standartın qısamuddətli aktivlər anlayışına uyğun olaraq yuxarıda qeyd edilmiş 

aktivlər aşağıdakı kimi təsnifləşdirilməlidirlər: 

• “Tərəqqi” məhdud məsuliyyətlı cəmiyyətinin istiqrazları 31 avqust 2014-ci 

il tarixində odəniləcəyinə gorə “Şans” acıq səhmdar cəmiyyəti məhz həmin 
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tarixdə mədaxil əldə edəcəkdir. Beləliklə odəniş hesabat dovru bitdikdən 

sonra 12 ay ərzində baş verəcəyi ucun, istiqrazlar qısamuddətli aktiv kimi 

təsnifləşdirilməlidir. 

• Həm maliyyə ilinin muddətinin 12 ay olduğunu, həm də “Mars” acıq 

səhmdar cəmiyyətinin normal əməliyyat dovrunun 15 ay muddətində 

muəyyən edilməsini nəzərə alaraq, “Motor” səhmdar cəmiyyəti tərəfindən 

buraxılan vekselin nominal qiyməti uzunmuddətli aktiv kimi tanınmalıdır. 

• “Mars” səhmdar cəmiyyəti tərəfindən kreditlə satılmış mallara gorə 

yaranmış borcu “Elit” muəssisəsi iki odənişlə icra edəcəkdir: birinci odənişi 

əməliyyat dovru (15 ay) ərzində aparıldığı ucun həmin məbləğ qısamuddətli 

aktiv kimi, borcun qalan hissəsi isə       uzunmuddətli aktiv kimi ucota 

alınmalıdır. 

• Dondurulmuş hesabın bağlı qalmaq muddəti 15 aydan az olmaq şərti ilə 

“Mars” səhmdar cəmiyyətinin həmin hesabında saxlanılan pul vəsaitləri, 

qısamuddətli aktiv kimi tanınmalıdır, yalnız pul və pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri kimi deyil, hər hansı digər əldə ediləcək məbləğ kimi 

(məsələn, debitor borcu kimi) tanınmalıdır.  

Hesabat tarixindən sonra 12 ay muddətində pul və ya pul ekvivalentinə 

cevrilməsi gozlənilən qiymətli kağızlar qısamuddətli aktivlər kimi, digər hallarda 

isə uzunmuddətli aktivlər kimi təsnifləşdirilərək muvafiq olaraq muhasibat 

balansında tanınır. 

Məsələn, “Dizel” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti pul və ya pul ekvivalentinə 

cevrilməsi gozlənilən qiymətli kağızlar uzrə odəniş şərtlərini yenidən nəzərdən 

kecirərək, 18 ay ərzində hər ay 2.000 manat məbləğində vəsaitin odəməsini 

ohdəliyinə goturmuşdur. Belə olduğu halda, 36.000 manat məbləğində qiymətli 

kağızlar uzrə gozlənilən odənişin 24.000 manatı qısamuddətli ohdəlik (yəni, 

2.000 manat x 12 ay), 12.000 manatı (yəni, 2.000 manat x 6 ay) isə uzunmuddətli 

ohdəlik kimi qeydə alınacaqdır.                                                                                       
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Öhdəliklərin qısamuddətli ohdəliklər kimi təsnifləşdirilməsi halları gostərilir. 

Ohdəliklərin qısa və ya uzunmuddətli olması uzrə təsnifləşdirilmə eynilə aktivlərin 

təsnifləşdirilməsi qaydası ilə aparılır. Belə ki, qısa muddətli ohdəlik kimi 

təsnifləşdirilməsi mumkun olmayan butun ohdəliklər uzumuddətli ohdəliklər kimi 

təsnifləşdirilməlidir. 

Məsələn: “Konstruktor” acıq səhmdar cəmiyyətinin əməliyyat dovru 15 aydır. Bu 

muəssisənin 31 dekabr 2013-cı il tarixinə malik olduğu aşağıda təqdim edilən 

ohdəliklərin qısamuddətli və uzunmuddətli ohdəliklərə təsnifləşdirilməsi tələb 

olunur: 

• 1 noyabr 2013–cı il tarixdə “Şans” acıq səhmdar cəmiyyətindən alınan 

mallar uzrə 

borcun odənilməsi məqsədi ilə 14 ay muddətinə buraxılmış veksel; 

• 15 dekabr 2013-cı il tarixdə 13 ay muddətinə bankdan alınmış kredit; 

Standartın qısamuddətli ohdəliklər anlayışına uyğun olaraq bu ohdəliklər aşağıdakı 

kimi təsnifləşdirilməlidir: 

• “Şans” acıq səhmdar cəmiyyətindən alınan mallar uzrə borcun odənilməsi 

ucun buraxılmış adi vekselin odəniş muddəti “Konstruktor” acıq səhmdar 

cəmiyyətinin normal əməliyyat dovrundən az olduğu ucun, bu borc ohdəliyi 

qısamuddətli ohdəlik kimi təsnifləşdirilməlidir. 

• Bankdan alınan kreditin odəniş muddəti “Konstruktor” acıq səhmdar 

cəmiyyətinin əməliyyat dovrundən qısa olduğu ucun, bu borc vəsaiti 

qısamuddətli ohdəlik kimi ucota alınmalıdır. 

Qısamuddətli ohdəliyin tanınma şərtlərinə uyğun olan ohdəliyin uzunmuddətli 

ohdəlik kimi təsnifləşdirilməsinin mumkunluyu qeyd edilir. 

Məsələn: “Dizel” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin “Gunəş” kommersiya 

bankına balans hesabatı tarixindən 9 ay muddəti ərzində odənilməsi gozlənilən 

36.000 manat məbləğində kredit borcu movcuddur. Lakin “Dizel” məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyəti maliyyə hesabatının qəbul edilməsindən əvvəl həmin 

kommersiya bankı ilə 9 ay muddətində odənilməsi gozlənilən kredinin odəniş 
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muddətinin 16 ayadək uzadılmasına nail olmuşdur. Baxmayaraq ki, texniki olaraq 

bank kreditinin odənilməsi 12 ay muddəti ərzində həyata kecirilə bilər, “Dizel” 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti butun 36.000 manat məbləğində olan kredit 

borcunu balans hesabatında uzunmuddətlı ohdəlik kimi təsnifləşdirməlidir. 

Muhasibat balansında mimimum əks etdirilməsi tələb olunan məddələr təqdim 

edilir: 

Qeyd edilmiş maddələr muhasibat balansına yalnız onların monetar olcusu kecmiş 

və ya cari ildə movcud olduğu halda daxil edilməlidir. 

Məsələn; “Azersat” MMC-nin nə cari ilin (2013) sonuna, nə də kecən ilin sonuna 

“Uzunmuddətli faiz xərcləri yaradan ohdəlikləri” movcud deyildir. Belə halda, bu 

maddənin 2006-ci ilin balansına daxil edilməsi tələb edilmir. Lakin, əgər 

muəssisənin 2013-ci il uzrə qiymətləndirilmiş ohdəlikləri movcud olmazsa, amma 

2012-ci ilin balans hesabatında 100.000 manat məbləğində qiymətləndirilmiş 

ohdəlik movcud idisə, o zaman 2013-ci ilin balans hesabatı qiymətləndirilmiş 

ohdəliklər maddəsini ozundə əks etdirməlidir. Muəssisə tərəfindən onun muhasibat 

balansında yeni maddələrin əlavə olunmasına dair qərarın verilməsi ucun nəzərə 

alınması tələb olunan muəyyən faktorlar təqdim edilir. 

Məsələn, “Bərəkət” acıq səhmdar cəmiyyəti kənt təsərrufatı məhsullarının istehsalı 

ilə məşğuldur. Cəmiyyət 1.000.000 manat məbləğində tikili, 10.000 manat 

məbləğində torpaq və 5.000 manat məbləğində avadanlığa malikdir. Lakin, 

muəssisənin Muhasibat balansında torpaq, tikili və avadanlığının dəyəri 

birləşdirilmiş şəkildə 1.015.000 manat məbləğində gostərilmişdir. Bu qrup 

aktivlərin daxilində tikilinin həddindən artıq əhəmiyyətli məbləğ təşkil etdiyini 

nəzərə alaraq, onlun daha ədalətli təqdim edilməsini təmin etmək ucun butun 

qrupdan ayrılaraq əlavə maddə ilə gostərilməsi məqsədə muvafiq sayılır. Fiziki 

substansiyasına gorə eyni olan, lakin mahiyyəti və ya funksiyаsınа gorə bir-

birindən fərqlənən аktivlər və ya ohdəliklər bəzən muxtəlif qiymətləndirmə əsasları 

ilə ucota alındığı qeyd edilir. Bu hallarda onlar maliyyə hesabatlarında ayrı-ayrı 

maddələr kimi təqdim edilirlər. 
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Məsələn; Kompyuterlər istehsal edən muəssisənin sərəncamında kullu miqdarda 

kompyuterlər movcuddur. Bəzi kompyterlərin istifadəsi muəssisə tərəfindən 

inzibati məqsədlər ucun nəzərdə tutulubsa, digər kompyterlər muəssisənin 

ehtiyatlarını təşkil edir. İnzibati məqsədlər ucun istifadə edilən kompyterlər, 

onların dəyərindən amortizasiya cıxılmaqla muəssisənin uzunmuddətli aktivləri 

kimi qiymətləndirilir. Muəssisənin ehtiyatlarını təşkil edən kompyterlər isə 

qısamuddətli aktiv kimi qəbul edilərək, ilkin dəyərlə və ya ondan daha aşağı olan 

mumkun xalis satış dəyərilə qiymətləndiriləcəklər. Muəssisənin muhasibat 

balansında və ya onun qeydlərində acıqlanmalı olan məlumatlar gostərilir. 

Məsələn, muhasibat balansında yalnız “ehtiyatların” təqdim edilməsi tələb olunur. 

Yalnız bir nov ehtiyata malik olan muəssisələr ucun (məsələn, mallarını satmaq 

məqsədi ilə saxlayan pərakəndə satış ticarətciləri) bu kifayət edəcəkdir. Lakin, 

istehsalcılar ucun ehtiyatların xammal, bitməmiş istehsalat və hazır mallar kimi 

təsnifləşdirilərək acıqlanması daha məqsədə uyğun hesab edilir. 

Mənfəət və zərər hаqqındа hеsаbаtа daxil edilməli olan minimum 

məlumatlar muəyyən edilir. Siyahıda gostərilən azlıq təşkil edən mulkiyyətcilərin 

payı yalnız birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarına tətbiq edilə 

bilər. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları - əsas muəssisənin 

(cəmiyyətin) və onun torəmə qurumların vahid muhasibat ucotu subyekti kimi 

təqdim edildiyi maliyyə hesabatlarıdır. Azlıq təşkil edən mulkiyyətcilərin payı 

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında “Təşkilatının 

fəaliyyətinin birləşdirilməsi uzrə” 18 n-li Milli Muhasibat Ucotu Standartının qəbul 

ediləndən sonra təqdim edilə bilər. 

Xərclərin təhlilinin onların xususiyyətləri və funksiyalarına uyğun olaraq 

aparılması tələb olunur. “Məsrəflərin xarakteri” metoduna uyğun olaraq, 

məsrəflərin xususiyyətləri və təyinatları uzrə təsnifləşdirilməsi muəyyən edilir. 

Məsələn belə məsrəflərə hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyyatlarındakı 
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dəyişiklər, tikili və avadanlıqlara ayrılan amortizasiya, işcilərə hesablanmış əmək 

haqqı, istifadə edilmiş materialların dəyəri və sair əməliyyat xərcləri aid edilir. 

“Məsrəflərin funksiyaları” metonduna gorə isə, məsrəflər onların məqsədlərinə 

gorə qruplaşdırılır. Məsələn, istehsalata aid məsrəflərin hamısı satışın maya 

dəyərində qruplaşdırılır. 

Əlavə acıqlama tələblərinə cavab vermək ucun muvafiq Mənfəət və zərər haqqında 

hesabatın formatının secilməsi tələb edilir. Standartın 66-cı maddəsində tələb 

edilən məlumatlar aşağıdakılar vasitəsilə təqdim edilə bilər: 

1. məsrəflərin xarakterini acıqlayan format, və ya  

2. xərclərin funksiyalarını acıqlayan format. 

Xərcin xarakterini acıqlayan formatı secən muəssisə bu Standartın 5-ci Əlavəsində 

gostərilmiş muvafiq formatı qəbul etməli və yeni əlavə acıqlamalar etməməlidir. 

Xərcin funksiyalarını acıqlayan formatı secən muəssisə isə həmin Standartın 4-cu 

Əlavəsində gostərilən formatı secməlidir. Lakin, belə olan halda muəssisə eyni 

zamanda xərclərin xarakteri uzrə məlumatların acıqlanmasını təmin etməlıdir. 

Muəssisə tərəfindən “Mənfəət və zərər hаqqındа” hеsаbаtdа və ya onun 

qeydlərində bir səhm uzrə еlаn və ya təklif edilmiş divident məbləğinin аcıqlаmаsı 

tələb olunur. 

Məsələn, standartın 83 maddəsinin (ğ) bəndinə əsasən “icarə“ uzrə qeydin təqdim 

edilməsinin məqsədə uyğun olduğu bildirilir. Qeydin hansı formada olacağı və 

orada hansı informasiyanın əks olunacağı barədə informasiya yalnız “icarə”-ni 

tənzimləyən muvafiq Standartda acıqlanır. “İcarə uzrə” 14 n-li Milli Muhasibat 

Ucotu Standartı dərc edilənə qədər həmin icarə haqqında butun qeydlər umumi 

şəkildə acıqlanacaqdır. 

Qeydlərin umumi məqsədləri standartın 77-ci maddəsində gostərilmişdir. 

Bunlar aşağıdakılardır: 

a) mаliyyə hеsаbаtlаrının hаzırlаnmаsı əsаsı və əhəmiyyətli əməliyyatlar və 

hаdisələr ucun sеcilmiş 

və tətbiq еdilmiş kоnkrеt ucоt siyаsəti haqqında infоrmаsiyаnın təqdim еdilməsi; 
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b) mаliyyə hеsаbаtlаrındа hеc bir yеrdə gostərilməyən, lаkin Milli Muhasibat 

Ucotu Standartlarında tələb оlunаn informаsiyаnın аcıqlаnmаsı; 

 

Məsələn, Pul vəsaitlərinin hərəkəti uzrə muvafiq Milli Muhasibat Ucotu 

Standartında geniş acıqlamaların təqdim edilməsi tələb olunur. Həmin 

informasdiyanın boyuk hissəsi pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata daxil 

edilə bilməyən (məsələn, pul vəsaitləri və onların ekivalentləri anlayışları) 

informasiyadır. Belə olan halda, məlumat qeyd şəklində acıqlanmalıdır.  

c)  mаliyyə hеsаbаtlаrının əsas formasında əks etdirilməyən, lakin ədalətli təqdimat 

ucun zəruri оlаn əlаvə infоrmаsiyаnın təqdim еdilməsi. 

Məsələn, standartın 16-cı maddəsində muvafiq Milli Muhasibat Ucotu Standartının 

tətbiq edilməsi nəticəsində muəssisənin maliyyə vəziyyətinin maliyyə 

hesabatlarında duzgun təqdim edilməməsi ehtimalı qeyd edilir. Buna baxmayaraq, 

standartların ardıcıl tətbiqi duzgun olmayan informasiyanın təqdim edilməsinə 

gətirib cıxarsa belə, muəssisə hər hansı standartın tələblərindən yayına bilməz. 

Belə halların qarşısını almaq ucun, qeyddə maliyyə hesabatında nə ucun duzgun 

məlumatın təqdim edilmədiyi, bu vəziyyətin yaranmasına nəyin səbəb olduğu və 

muvafiq Milli Muhasibat Ucotu Standartının tətbiq edilməyəcəyi halda hansı 

vəziyyətin yarana biləcəyi acıqlanmalıdır. 

Standartın 79-cu maddəsində muəssisənin maliyyə hesabatlarına daxil 

edilməli olan qeydlər acıqlanır. Bu maddədə həmcinin qeydlərin təqdim edilmə 

qaydaları acıqlanır. Onlardan ikisini diqqətə catdırmaq məqsədə uyğundur: 

3.  muhasibat balansı və mənfəət və zərər haqqında hesabatda gostərilmiş maddələr 

uzrə məbləğlərin acıqlanmasını təmin edən daha ətraflı koməkci informasiya; 

Məsələn, muxtəlif novlu maddi aktivlərə (bina, yuk maşınları, dəzgahlar, ofis 

avadanlığı) sahib olan muəssisə maddi aktivlərin hər sinfi uzrə murəkkəb qeydlər 

təqdim etməlidir, yəni həmin aktivlərin ilkin dəyəri, yığılmış amortizasiyası, il uzrə 

amortizasiya xərcləri, ilin əvvəlinə və sonuna olan balans dəyərləri haqqında 
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informasiya təqdim edilməlidir. Lakin, yalnız mebel pərakəndə satışı ilə məşğul 

olan muəssisənin maliyyə hesabatlarındakı qeydləri cox sadə formada olacaqdır. 

Belə ki, onun qeydlərində muəssisənin Əsas Əməliyyat Gəliri kimi informasiya 

acıqlanacaq – həmin informasiya pərakəndə satışlardan əldə edilir. 

 

4.  istifadəcilərin muəssisənin maliyyə vəziyyəti haqqında dolğun məlumat əldə 

etməsi məqsədilə zəruri sayılan əlavə məlumatın acıqlanması. 

Məsələn, muəssisə yerinə yetirilmiş iş və gostərilmiş xidmətlərə gorə 1.000.000 

manat məbləğındə gəlir əldə etmişdir. Satışların 80%-i bir sifarişci ilə əlaqədardır. 

Əlavə olaraq, həmin sifarişcinin 500.000 manat məbləğində muəssisəyə borcu 

vardır. Sifarişcinin maliyyə vəziyyətinin araşdırılması nəticəsində, onun muflis 

olma ehtimalı yaranmışdır (bu məlumat dəqiq olmasa da, belə halın baş verməsi 

mumkundur). Həqiqətən də, sifarişci muflis olarsa, o zaman bu fakt muəssisənin 

fasiləsiz fəaliyyətinə mənfi təsir edəcəkdir. Belə olan halda, sifarişcinin muflis 

olacağı barədə Qeydin aparılması istifadəcilər tərəfindən muəssisənin yaranacaq 

vəziyyətinə dair duzgun qərarın verilməsi ucun cox əhəmiyyətlidir. 
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ФЯСИЛ 3. МЯНФЯЯТИН АМИЛЛИ ТЯЩЛИЛИ 

3.1. Мянфяятин тящлилинин ящямиййяти, вязифяляри вя информасийа мянбяляри 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцясссялярин тясяррцфат-малиййя фяалиййяти 

нятижяляринин цмумиляшдирилмиш эюстярижиси мянфяятдир. О, мцяййян бир дювр (ай, 

квартал, ил) ярзиндя мювжуд олан ямяк, материал, малиййя ресурсларындан, ясас 

вясаит обйектляриндян, торпаглардан ня дяряжядя сямяряли истифадя олунмасыны 

характеризя едир. 

Мянфяят ямяк коллективинин изафи ямяйи иля йарадылан халис эялирин 

реаллашдырылан щиссясидир. 

Мцяссисянин мянфяяти артдыгжа фящля вя гуллугчулара мадди йардымлар 

эюстярилмясиня, онларын иш вя сосиал шяраитинин йахшылашдырылмаысна, пешя вярдишляри 

вя ихтисасларын йцксялдилмясиня даща чох вясаит йюнялтмяк имканлары чохалыр. 

Дювлят бцджяси эялиринин бюйцк бир щиссясини мянфяят верэиси тяшкил едир. 

Мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг юлкянин яразисиндя 

фяалиййят эюстярян мцяссися, идаря вя тяшкилатларын мянфяяти артдыгжа мянфяят 

верэиси юдяйижиляриндян бцджяйя дахил олмалар да артыр. 

Мцяссися мянфяятля ишлядикдя онун дювриййя вясаити, хцсусиля дя пул вясаити 

чохалыр. Беля олдугда мцяссися малсатан вя подратчылара, бцджя вя сосиал 

сыьорта органларына, фящля вя гуллугчулара, електрик, су, бухар, рабитя, тямир вя 

и. хидмятляр цчцн мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатлара, банклара, йухары органлара 

вя диэяр кредиторлара олан боржларыны вахтында вя там мябляьдя юдямяк 

игтидарында олур ки, бу да онун нормал иш фяалиййятини тямин едир. 

Мцяссисянин мянфяятинин чох щиссясини мящсулун (иш, хидмятлярин) реаллаш-

дырылмасындан алынан мянфяят тяшкил едир. Реаллашдырылан мящсулун сатыш гиймяти 

иля там майа дяйяри арасындакы мцсбят фярг реаллашдырмадан алынан мянфяят-

дир. Сатыш гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянир вя базарын тяляб вя тяклифин-
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дян асылы олараг формалашыр. Она эюря дя, мящсулун кейфиййятиня хялял эятирмя-

дян онун майа дяйяринин ашаьы салынмасы мянфяятин чохалдылмасы цчцн ясасдыр. 

Базар шяраитиндямящсулун гиймятинин ашаьы щядди щямишя истещсалчынын нязаряти 

алтында олур. Йяни истещсалчылар гиймятин майа дяйяри иля мцяссисянин мянфяяти-

нин йухары олмасы цчцн жящд эюстярирляр. Майа дяйяри ашаьы дцшдцкжя, мящсул, 

иш, хидмятлярин сатыш гиймятляринин дя ашаьы салынмасыны артырыр. Мцяссисялярдя 

мящсул, иш, хидмятляр сатышындан алынан мянфяяти чохалтмаг мягсядиля онларын 

майа дяйяринин ашаьы салынмасы, гиймятлярин ужузлашдырылмасыны тямин едян 

башлыжа ещтийат мянбяйидир. Гиймятлярин ашаьы салынмасы ися бцтцн юлкя 

ящалисинин мадди мараьыны тямин едян проблемлярдян биридир. 

Базар игтисадиййатына кечид мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин йени, даща 

йцксяк сявиййядя тящлилини тяляб едир. Бу ишдя мянфяят кцтлясинин арашдырылмасы 

ещтийатларынын ахтарылмасы механизмини йаратмаьа имкан верян елми жящятдян 

ясасландырылмыш эюстярижиляр системинин ишлянмясинин мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Амилли тящлилин мцхтялиф аспектляринин щазырланмасы иля баьлы интенсив елми-

тядгигат ишляринин апарылмасына бахмайараг игтисадиййат елминдя вя тяжрцбядя 

индийя гядяр мцщцм амиллярин, онларын игтисади мязмуну вя халг тясяррцфатына 

уйьун тясиринин щесабланмасынын ващид методикасы йохдур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сянайенин истещсал вя сосиал инкишаф эюстярижи-

ляри арасында ялагя йарадан ясас эюстярижи кими мянфяятдян истифадя щямин 

эюстярижинин тящлилинин нязяри вя методолоъи сявиййясинин артырылмасы зярурятини 

доьурур. Беля тящлил юз нювбясиндя мцяссисянин истещсал фяалиййятиня реал гиймят 

вермяйя, фяалиййятин сосиал вя игтисади тяряфляринин гаршылыглы ялагясини мцяййян 

етмяйя, мювжуд чатышмамазлыглары арадан галдырмаьа, гябул едилмиш 

гярарларын ясаслыьыны йцксялтмяйя имкан верир. 

Мялумдур ки, мцхтялиф мцлкиййят формалары шяраитиндя мянфяят 

эюстярижисинин юйрянилмяси мцяссисянин истещсал фяалиййятинин тящлилинин тяркиб 

щиссясидир. Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мянфяятдян верэинин 

тутулмасы малиййя нятижяляринин тящлилини хейли чятинляшдирмишдир. Бу онунла 
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ялагядардыр ки, базар игтисадиййаты сон нятижялярин игтисади тящлилини йени 

аспектлярдян ачыр. Нятижядя щазырланан методикада амилли тящлилин йени 

моментлярини нязяря алмаьы тяляб едир. Бундан башга баланс мянфяятинин вя 

онун тяркиб щиссяляринин игтисади мязмунуну кюкцндян дяйишир. 

Сянайе мцяссисяляри айры-айры мярщяляляриндя тясяррцфат фяаиййятинин сон 

малиййя нятижяляринин юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси вя истифадя олунмамыш 

даими ещтийат мянбяляринин мцяййян едилмясиндя мянфяят планынын йериня 

йетирилмясинин ардыжыл олараг игтисади тящлили мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Мцтярягги тясяррцфатчылыг формалары шяраитиндя ишляйян мцяссисялярдя мянфяят 

планынын йериня йетирилмясинин тящлили гаршысында дуран вязифяляр даща да 

эенишдир. Игтисади тящлил мянфяятин формалашмасы просесини, она тясир едян 

амиллярин гиймятляндирилмясини, истещсалын сямярялилийини вя мянфяятдян истифадя 

олунмасынын еффектлийинин мцяййян едилмясини ящатя едир. 

Мцяссисянин малиййя тясяррцфат фяалиййяти онларын айры-айры бюлмяляри цзря 

ишин щягиги вязиййятини дяриндян вя щяртяряфли юйрянмядян щямин мцяссисялярин 

игтисадиййатынын йахшылашдырылмасы истигамятини мцяййян етмяк мцмкцн 

дейилдир. 

Сянайе мцяссисяляриндя вя еляжя дя айры-айры бюлмяляриндя мянфяят 

планынын йериня йетирилмясинин тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1. Мянфяят эюстярижиляринин динамикасынын, мянфяятин йаранмасы вя 

бюлцшдцрцлмяси щаггында фактики мялуматларын ясаслы олмасыны 

гиймятляндирмяк; 

2. Мянфяятя тясир едян амилляри мцяййян етмяк вя онларын тясир дяряжясини 

щесабламаг; 

3. Мянфяятин артырылмасы ещтийатларыны мцяййянляшдирмяк вя онлардан 

истифадя етмяк цчцн тядбирляр програмыны ишляйиб щазырламаг; 

Мянфяят планынын йериня йетирилмяси вя онун бюлцшдцрцлмясинин тящлили 

ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр: 
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1. Мцяссисядя мянфяят планынын йериня йетирилмяси сявиййясини мцяййян 

етмяк; 

2. Мянфяятин артым темпини, динамикасыны вя ямяляэялмя мянбялярини 

юйрянмяк; 

3. Мянфяят планынын йериня йетирлмясиня тясир едян амиллярин тясир дяряжясини 

щесабламаг; 

4. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя онун истифадя сявиййясини гиймятляндирмяк. 

Мянфяятин бцтцн бу эюстярижиляр цзря тящлили цчцн ясас обйект мящсул 

сатышынын щяжми, ямтяялик мящсул сатышынын нятижяси, сатышданкянар эялир вя 

иткиляр, айры-айры сатыш нювляриндян дахилолмалар, саир сатышдан ялдя едилян 

мянфяят щесаб олунур. 

Мянфяят цзря тапшырыьын йериня йетирилмясинин тящлили просесиндя ашаьыдакы 

информасийа мянбяляриндян истифадя едилир: 

1. Мянфяят цзря план тапшырыьы; 

2. 1 сайлы мцяссисянин ясас истещсал фяалиййяти щаггында иллик, рцблцк баланс 

формасы вя баланса ялавяляр; 

3. “Mənfəət və zərərlər haqqında” иллик, рцблцк щесабат формасы; 

4. Hesabat məlumatları mцяссисядя мящсул истещсалына мясряфляр щаггында 

щесабат формасы; 

 5.Əsas vəsaitlərin амортизасийа фондунун мювжудлуьу вя щярякяти 

щаггында məlumatlar . 

Сянайе мцяссисяляриндя мянфяят планынын йериня йетирилмяси вя онун бюлцш-

дцрцлмяси цзря тящлили даща да дяринляшдирмяк цчцн истифадя олунан информасийа 

мянбяляриндя ашаьыдакы айлыг учот сянядлярини иллик учот мялуматларыны да аид 

етмяк олар;  

601 «Sатышы» щесабы цзря мцщасибат гейдляри; 

801 «Ümumi mянфяят ( зяряр)» щесабынын йекуну вя и.а. иcмал сянядляр 
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Эюстярилян бу информасийа мянбяляриндя якс етдирилян план, щесабат вя 

оператив учот мялуматлары ясасында сянайе мцяссисяляриндя мянфяятин 

вахтында, комплекс вя гисмян оператив тящлилини апармаг олар. 

 

3.2.Balans mənfəətinin formalaşması , struktru və  dinamikasının təhlili. 

 

Мцяссисянин истещсал, тяжщизат, сатыш вя малиййя фяалиййятинин мцхтялиф 

тяряфляри малиййя нятижяляринин эюстярижиляр системиндя сон дяйяр гиймятини алыр. 

Цмумиляшдирилмиш щалда щямин эюстярижиляр мцяссисянин «Mənfəət  вя zərər 

щаггында»  иллик, рцблцк мцщасибат щесабаты формасында якс етдирилмишдир. 

Сянайе мцяссисяляриндя мянфяят планы онларын истещсал-малиййя планынын 

тяркиб щиссясиндян бири щесаб олунур. Мцяссисянин цмуми мянфяят мябляьи 

баланс мянфяят мябляьи баланс мянфяят эюстярижиси иля характеризя олунур. 

Баланс мянфяяти мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин нятижясини характеризя едян 

цмумиляшдирижи игтисади эюстярижидир. 

Баланс мянфяятинин, о жцмлядян мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяятин 

тящлилиня планын реал олмасынын юйрянилмяси иля башланыр. Баланс мянфяятинин 

тящлили просесиндя мцяссисянин мящсул сатышындан, саир сатышындан 

планлашдырылмайан эялир, хярж, иткиляр вя диэяр мянбяляр щесабына ялдя етдийи 

мянфяяти, йол вердийи зярярляр кечян щесабат илиндякиня нисбятян кянарлашмалар 

вя кянарлашмалара тясир едян амилляр мцяййянляшдирилмякля онларын айры-

айрылыгда тясир дяряжяляри цмумиляшдирилир вя гиймятляндирилир. 

Мцяссисянин фяалиййятинин сон малиййя нятижяси щесаб олунан баланс 

мянфяяти, йахуд зяряри ямтяялик мящсулун сатышынын нятижяляринин, диэяр сатышын 

нятижяляринин, гейри-сатыш ямялиййатларындан кянар эялир вя хяржлярин салдосунун 

жямини характеризя едир. Амилли тящлил просесиндя баланс ашаьыдакы формула иля 

щесабланыр: 

Пб = - + пп - + прп - + пбн 

Бурада: Пб – баланс мянфяятини йахуд зяряри 
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    пп – ямтяялик мящсул сатышынын нятижяляри 

    прп – диэяр сатышын нятижяляри 

    пбн – гейри саышын нятижяляри 

Мящсул сатышы, иш, хидмятлярдян пул эялири, ялавя дяйяр верэиси мябляьи 

эюстярижиси дя мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижяляри кими чыхыш едир. 

мящсул сатышындан пул эялири мцяссисянин истещсал просесинин баша чатмасыны, 

истещсала аванс едилмиш вясаитинин няьд пул формасында гайытмасыны характеризя 

едир. мящсул сатышынын пул эялирицзря ялавя дяйяря вя аксизя эюря верэи, сатылан 

мящсулун хяржляри чыхдыгдан сонра халис мянфяят ялдя едилир, сатышдан ялдя 

едилян мянфяят ашаьыдакы формул иля щесабланыр: 

Пб = Нп – Сп – Пя.д.в. – ПА 

Бурада: Пп – мящсул сатышы, иш вя хидмятлярин нятижясиня 

    Нп – мящсул сатышындан, иш вя хидмятлярдян пул эялирляри 

    Сп – сатылмыш мящсулун, иш вя хидмятляря мясряфляри 

      Пя.д.в. – ялавя дяйяр вя аксизляря щесабланмыш верэини 

    ПА – аксизляри, хцсуси верэини вя ихраж рцсумуну эюстярир. 

Малиййя нятижяляри эюстярижиляри мцяссисянин тясяррцфатчылыьынын мцтляг 

дярясини характеризя едир. Мцтляг гиймятляндирмя иля йанашы, тясяррцфатчылыьын 

сямярялилийинин нисби эюстярижиси, йяни рентабеллик эюстярижиси дя щесабланыр. 

Баланс мянфяятинин мцяссисянин ямлакынын орта дяйяриня, капиталына, ясас вя 

дювриййя фондларына нисбяти кими щесабланан эюстярижи цмуми рентабеллик 

эюстярижисини якс етдирир. 

Мянфяят – мцяссисянин ишинин сямярялилийи эюстярижиси, онун фяалиййятинин 

ясасыны тяшкил едян эюстярижидир. Мянфяятин артмасы мцяссисянин юзцнц малиййя-

ляшдирилмясинин малиййя ясасыны, эениш тякрар истещсалынын щяйата кечирилмясини, 

мцяссисянин ишчиляринин сосиал вя материал тялябатынын юдянилмясини тямин едир. 

Мцяссися мянфяят щесабына щямчинин бцджя, банк вя диэяр тяшкилатлара олан 

юдямялярини щяйата кечирир. Она эюря дя, мянфяятин тящлили онун йаранмасы 
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амилляринин гиймятляндирилмяси иля йанашы, онун бюлцшдцрцлмясини дя ящатя 

етмялидир. 

Мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижялярини характеризя едян 

эюстярижилярин сайынын чохлуьу онларын систем щалында нязярдян кечирилмясини 

чятинляшдирир. Эюстярижилярин мащиййятиндяки фярг малиййя щесабатындан истифадя 

едян мцяссисянин реал малиййя вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн онлардан 

щансы бирини сечмякдя чятинлик чякир. 

Мясялян, мцяссисянин рящбярлийини ялдя едилмиш мянфяят кцтляси, мянфяятя 

тясир едян амилляр, верэи мцфяттишлийини ися баланс мянфяятинин бцтцн тяркиб 

щиссяляри марагландырыр. Она эюря дя, мянфяятин щяр бир тяркиб щиссясинин тящлили 

обстракт дейил, тамамиля конкрет характер дашыйыр. Бу да тясисчиляря вя 

сящмдарлара юз фяалиййятини щансы истигамятдя активляшдирмяйя имкан верир. 

Мянфяятин тящлили базар мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларына игтисади 

иткилярин, еляжя дя мцяссисяйя вясаит гойулушунун малиййя рискинин азалдылмасы 

цзря юз мювгейини мцяййян етмяйя имкан верир. 

Мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижяляринин тящлили ашаьыдакы 

елементлярин мяжбури хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир: 

1. Тящлил апарылан жари дюврдя щяр бир эюстярижинин дяйишмясинин тядгиг 

едилмяси, йяни щесабат дюврцндя малиййя нятижяляри эюсярижиляринин цфцги 

тящлили; 

2. Мцвафиг эюстярижилярин гурулушунун вя онларын дяйишмясинин тящлили, йяни 

эюстярижилярин шагули тящлили; 

3. Бир сыра щесабат дюврцндя малиййя нятижяляри эюстярижиляринин дяйишмя 

динамикасыны щеч олмаса там цмумиляшдирилмиш формада дяйишмясинин 

тядгиги (йяни эюстярижилярин тренд тящлили). 

Мцяссисялярин малиййя нятижяляринин сявиййяси вя динамикасыны тящлил етмяк 

вя гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы аналитик жядвялин мялуматларындан истифадя 

едяк (3.1): 
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Жядвял 3.1 

Мцяссисянин малиййя нятижяляринин сявиййяси вя динамикасынын  
тящлили (мин манат) 

 
Сыра 
№-си ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 2012 2013 

Кечян иля 
нисбят % 

1. Мящсулларын, иш вя хидмятлярин 

сатышындан пул эялири ЯДВ чыхылмагла 

474051 731558 154,3 

2. Сатылмыш мящсуллара мясряфляр 375936 514302 136,8 

3. Сатышын нятижяляри 1230 1296 105,4 

4. Саир сатышын нятижяляри 98115 217257 221,4 

5. Сатышан кянар ямялиййатлардан эялирляр 

вя хяржлярин галыьы 

+444 -972 Х 

6. Баланс мянфяяти йахуд зяряри 99789 217581 218,0 

 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, тядгигат апарылан мцяссисядя 2013-жы илдя 

2012-жи иля нисбятян йцксяк нятижяляря наил олунмушдур. Беля ки, баланс мянфяяти 

118%, сатышдан эялян эялир 54,3%, мящсул сатышынын нятижяляри 121,4% сатышдан 

кянар ямялиййатлардан эялян эялирляр 5,4% артмышдыр, сатылмыш мящсуллара 

мясряфляр ися эюстярилмиш артым мцгабилиндя йалныз 36,8% артмышдыр. Беляликля, 

баланс мянфяятинин кечян иля нисбятян 118% артымына сатышын щяжминин артымы вя 

сатылан мящсулун истещсалына мясряфлярин нисби олараг азалмасы вя 

сатышданкянар ямялиййатлардан эялирлярин артмасы мцсбят тясир эюстярмишдир. 

Сянайе мцяссисяляринин баланс мянфяятинин ясасыны мящсул сатышындан ялдя 

едилян мянфяят тяшкил едир. Мящсул сатышындан мянфяят ися бир гайда олараг 

сатышдан дахил олан цмуми мябляьдян ялавя дяйяр верэиси вя сатылмыш мящсулун 

там майа дяйяри чыхылмагла мцяййян олунур. Она эюря дя, мянфяятя тясир едян 

амилляр баланс мянфяятиня дя тясир эюстярир. 
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Истянилян тясяррцфат структурларында сащибкарлыг фяалиййятинин башлыжа шярти 

вя мягсяди даща чох мянфяят ялдя етмякдир. Тясяррцфат фяалиййятинин файдалылыьы 

вя онун давам етдирилмясинин мягсядяуйьунлуьу мянфяятлиликля гиймятляндири-

лир. Баланс мянфяяти мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафынын, инвестисийа 

лайищяляринин щяйата кечирилмясинин, жари мясрялярин вя малиййя гойулушларынын 

оптимал вариантларын гябул олунмасы вя щяйата кечирилмясинин башлыжа 

малиййяляшдирмя мянбяйидир. 

Баланс мянфяяти, идаряетмянин йени тясяррцфатчылыг вя малиййя 

механизминдя малиййя сабитлийинин, мцяссисянин, дювлятин вя ящалинин 

эялирляринин чохалдылмасы цчцн малиййя базасы щесаб олунур. Реаллашдырылмайан 

мянфяяти дя юзцндя якс етдирян ямтяялик мящсул бурахылышы цзря мянфяятдян 

фяргли олараг баланс мянфяяти тясяррцфат дювриййясиндя истифадя едиля билян вясаит 

мянбяйини характеризя едир. Бу сябябдян дя, игтисади идаряетмя ишляри йахшы 

гурулан мцяссисялярдя мянфяят цзря, хцсусиля дя, баланс мянфяяти цзря планын 

йериня йетирилмяси вя онун динамикасы тягвим илинин яввялиндян башлайараг, 

артан рягямлярля тящлил едилир. 

Узун бир дювр ярзиндя мянфяятин артым темпляринин сабитлийи барядя дцрцст 

нятижя чыхармаг цчцн тящлил ишиндя истифадя олунан эюстярижилярин мцгайисялилийини 

тямин етмяк, башга сюзля десяк, истещсал амилляринин (истещсалын щяжми вя 

ащянэдарлыьы, елми-техники тяжщизат, мящсул чешидляри вя кейфиййяти вя с.) 

коммерсийа вя малиййя амилляринин, хцсусиля дя, гиймятлярин вя ямяйин 

юдянилмяси сявиййясинин дяйишилмяси амилляринин, еляжя дя диэяр обйектив вя 

субйектив амиллярин тясирини щесабламаг тяляб олунур. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз мцяссисянин  

баланс мянфяяти кечян илля мцгайисядя 12808 мин манат, йахуд 4,46% артдыьы 

щалда, щесабат или цчцн планла мцгайисядя 1524 мин манат, йахуд 0,51% 

азалмышдыр. Щесабат дюврцндя мящсул, иш  вя хидмятляр сатышындан ялдя едилян 

мянфяят 8856 мин манат, йахуд +8856*100/287,264=3,08% артмыш, саир 

сатышдан ялдя едилмиш мянфяят ися 11,296 мин манат, йахуд 81,09% азалмышдыр. 
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Бунларын да нятижясиндя баланс мянфяяти 1524,0 мин манат азалмышдыр (8856-

11296+416=1523). 

                                                                                                            Жядвял 3.2 

Баланс мянфяятинин тяркиби вя планын йериня йетирлмясинин тящлили 
(мин манат) 

 
 

Баланс 
мянфяяти вя 

тяркиби 

Кечян илдя Щесабат илиндя Кянарлдашма +, 
- 

 
Артма 
(азалма
) темпи, 
%-ля, 
+, - 

мяб 
ляьи  

Хцсус
и 

чякиси, 
%-ля 

 
План цзря 

 
Фактики 

Планы
н 

йериня 
йети- 

рилмяс
и 

Плана 
нисбятя

н 

Кечян 
иля 

нисбятя
н 

мяб 
ляьи 

Хцсус
и 

чякиси, 
%-ля 

мяб 
ляьи 

Хцсус
и 

чякиси, 
%-ля 

мябляьи мябляьи 

1. Баланс 
мянфяяти 

287,31
0 

100,0 301,64
2 

100,0 300,11
8 

100,0 99,49 -1524 +12808 +4,46 

1.1. Мящсул, 
иш вя хидмят-
ляр 
сатышындан 
мянфяят 

286,38
8 

99,68 287,26
4 

95,23 296,12
0 

98,67 103,0
8 

+8856 +9732 -3,4 

1.2. Саир 
сатышдан 
мянфяят 

184 0,06 13930 4,62 2634 0,88 18,91 -11296 +2450 +13,3 
дяфя 

1.3. Гиймятли 
каьызлар вя 
бирэя мцяс-
сиялярдя пай 
иштиракындан 
мянфяят 

738 0,26 448 0,15 13364 0,45 300,4 +916 +626 +84,0 

1.3.1. Гий-
мятли 
каьызлар вя 
бирэя мцяс-
сисялярдя пай 
иштиракындан 
мянфяят  

261 0,09 448 0,15 526 0,18 177,4
1 

+78 +265 +153,2
6 

1.3.2. Алынан 
пенийа, жяри-
мя вя дяббя-
лямя мяб-
ляьляри 
(юдянилян 
мябляьляри 
чыхмагла) 

203 0,07 - - 312 0,10 - - +109 - 

1.3.3. Щеса-
бат илиндя 

- - - - 316 0,10 - - - - 
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ашкар едилян 
кечмиш 
иллярин 
мянфяяти (+) 
вя зяряр (-) 
1.3.4. Цмид-
сиз боржларын 
вя дебиторла-
рын дахил 
олмасы 

174 0,10 - - - - - - - - 

1.3.5. Диэяр 
мцяссися вя 
тяшкилатларда
н алынан 
малиййя 
йардымы 

- - - - 210 0,07 - - - - 

 

Баланс мянфяятинин цмуми щяжминдя мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан 

мянфяятин пайы кечян илдяки 99,68 %-дян щесабат илиндя 98,67%-дяк, башга 

сюзля десяк – 1,01% азалдыьы щалда, плана нисбятян 98,67 – 95,23 = +3,44% 

артмышдыр. 

Баланс мянфяятинин ясасыны мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан алынан 

мянфяят тяшкил етдийиня эюря тящлил заманы мянфяят цзря пландан кянарлашмайа 

мцхтялиф амиллярин тясири юйрянилир. 

Мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан алынан мянфяятин плана, кечмиш илляря 

нисбятян артмасына (азалмасына) тясир эюстярян ясас амилляр ашаьыдакылардыр: 

1. Реаллашдырылан мящсул щяжминин дяйишилмяси; 

2. Реаллашдырылан мящсулун структурундан ямяля эялян дяйишиклик; 

3. Реаллашдырылан мящсулун там майа дяйяринин дяйишилмяси; 

4. Сатыш гиймятинин дяйишилмяси. 

Истещсал мцяссисяляриндя айры-айры мящсул чешидляринин мянфяятлилийи, башга 

сюзля десяк, мясряфлярин щяр манатына дцшян мянфяят мябляьи ейни олмур. 

Реаллашдырылан мящсулун цмуми щяжминдя йцксяк мянфяятин мящсул чешидлярин 

пайы артдыгжа, ямтяялик мящсулун реаллашдырылмасындан алынан мянфяят дя 

чохалыр вя яксиня. Бизим мисалымызда щесабат илиндя реаллашдырылан мящсулун 

структурунда ямяля эялян дяйишиклик ямтяялик мящсул сатышындан алынан 

мящсулун структурунда ямяля эялян дяйишиклик ямтяялик мящсул сатышындан 
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алынан мянфяятин плана нисбятян 281310 – 287264 * 106,4/100=24339 мин 

манат (йахуд 281310-287264-18385=24339) азалмасына сябяб олмушдур. 

1. Ямтяялик мящсулун там майа дяйяринин дяйишилмясинин тясири. 

Майа дяйяри эюстярижиляри мянфяятля тярс мцтянасибдир. Ямтяялик мящсулун 

там майа дяйяри артдыгжа, реаллашдырмадан алынан мянфяят азалыр вя яксиня. 

Буна эюря дя, майа дяйяринин мянфяятя тясириня даир щесабламаларда мцсбят 

кянарлашма мянфи, мянфи кянарлашма исямцсбят тясир кими гябел едилир. Бизим 

мисалымызда щесабат илиндя реаллашдырылан мящмулун там майа дяйяринин плана 

нисбятян йухары галхмасы щесабына мянфяят мябляьи 68630-642026=+44284 

мин манат, мянфи тясири кими гябул едилдикдя -44284 мин манат азалмышдыр. 

2. Гиймятлярин дяйишилмясинин сирри 

Щесабат илиндя реаллашдырылан ямтяялик мящсулун фактики сатыш гиймятляринин 

плана нисбятян артмасы сатышдан алынан мянфяятин 982430-923336=+59094 мин 

манат артмасыны тямин етмишдир. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями (+18385) + (-24339) + (44284) + (+59094) 

= +8856 мин манат олур. Йахуд баланс бярабярлийи 2996120 – 287264 = 

(+183850) + (-24339) + (-44284) + (+59094) + 8856 мин манат = +8856 мин 

манат. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, сатышдан алынан мянфяятин 

азалмасына реаллашдырылан мящсулун тяркибиндя аз мянфяятли мящсул чешидляринин 

пайыныны артмасы даща чох тясир эюстярмишдир. Бу йцксяк мянфяятли мящсул 

чешидляри цзря истещсалын план щяжмини тямин етмяк вя онларын бурахылышыны даща 

эенишляндирмяк цчцн материал ресурсларынын чатышмамазлыьы вя мялуматлар 

истещсалы ресептурасында нязярдя тутулмуш материал комплектлийини тямин едя 

билмямяси иля изащ олунур. 
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3.3. Мящсул сатышындан alınan мянфяятин амилли тящлили 

 

Баланс мянфяяти мцяссисянин малиййя тясяррцфат фяалиййятинин цмуми 

малиййя нятижясини якс етдирир. Бу эюстярижинин важиб тяркиб елементи – мящсул 

сатышынын мянфяятин щяжми мящсул истещсалы вя сатышы амилляри иля баьлыдыр. Она 

эюря дя, тящлил просесиндя мянфяятин дяйишилмяси сябябляринин вя амилляринин 

тядгигиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу амилляр ашаьыдакылардыр: 

1. Сатышын щяжминин дяйишилмяси 

2. Сатышын структурунун дяйишилмяси 

3. Сатылан мящсулун гиймятинин дяйишилмяси 

4. Хаммал, материал, йанажаьын гиймятинин енеръи вя дашынма тарифинин 

дяйишмяси 

5. Материал вя ямяк ресурслары хяржляри сявиййясинин дяйишилмяси. 

Игтисади тящлил просесиндя щямин амиллярин мянфяятя тясири ашаьыдакы 

гайдада мцяййян едилир: 

1. Мящсул сатышындан мянфяятин цмуми дяйишмясинин (∆ п) щесабланмасы: 

∆ П = п1 – п0 

бурада п1; п0 – мцвафиг олараг щесабат вя базис илиндя мянфяяти 

2. Сатылмыш мящсулун гиймятинин дяйишилмясинин мянфяятя тясиринин (п1) 

щесабланмасы: 

∆ П1 = НП1 = НП10= П1г1 - ∑ П1г1 – П0∑ г1 

бурада: НП1 = ∑ П1г1 – щесабат илиндя фактики гиймятля сатышын щяжмини; 

НП10 = П0∑ г1 – базис илинин гиймяти иля щесабат илиндя сатышын щяжмини 

эюстярир; 

3. Мящсулун щяжминдя дяйишиклийин (П2) мянфяятя тясиринин щесабланмасы 

∆ П2 = П0К1 – П0 = П0(К1-1) 

бурада: П0 – базис илинин мянфяятини; 

    К1 – мящсул сатышынын щяжми илин артымыны эюстярир. 
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Игтисади тящлил просесиндя сатышын щяжминин артым ямсалы ашаьыдакы формула 

иля щесабланыр: 

К1 = С1.0:С0; бурада: С1.0 – бзис дюврцнцн гиймяти вя тарифи иля щесабат 

дюврцндя сатылмыш мящсулун фактики майа дяйярини, С0 – базис майа дяйярини 

эюстярир. 

4. Мящсулун структурунда баш ферян дяйишиклик щесабына мящсулун щяжминин 

дяйишилмясинин мянфяятя тясиринин (∆ П3) щесабланмасы; 

П3 = П0(К2 – К1) бурада: К2 – бурахылыш гиймяти иля сатышын щяжминин артымы 

ямсалыны эюстярир. 

К2 = Н1.0: Н0.  бурада: Н1.0 – базис илинин гиймяти иля щесабат дюврцндя 

сатышыны; Н0 – базис илиндя сатышы эюстярир; 

5. Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасындан ялдя едилян гянаятин 

мянфяятя тясиринин (∆ П4) щесабланмасы: 

∆ П4 = С1.0 – С1 

Бурада: С1.0 – базис илинин шяраити вя гиймяти иля щесабат илиндя сатылмыш 

мящсулун майа дяйяринин С1 – щесабат илиндя сатылмыш мящсулун фактики майа 

дяйярини эюстярир. 

6. Мящсулун тяркибиндя гурулуш дяйишиклийи щесабын майа дяйяринин 

дяйишмясинин мянфяятя тясиринин (∆ П5) щесабланмасы: 

∆ П5 = С0Щ2 – С1.0 

Мцщасибат учоту мялуматлары ясасында материалын алыш гиймятинин вя 

хидмят тарифляринин дяйишилмясинин ∆ П6, еляжя дя тясяррцфат интизамынын 

позулмасы иля бальы ялдя едилян гянаятин ∆ П7 мянфяятя тясирини щесабламаг олар. 

Амиллярин тясиринин жями щесабат дюврцндя мянфяят цзря цмуми дяйишиклийи ∆ П  

верир. 

∆ П = П1 – П0 = ∆ П1 + ∆ П2 + ∆ П3 + …+ ∆ П7 

вя йа ∆ П = ∑∆
7

1
iP . Бурада ∆ П – мянфяятин цмуми дяйишилмясинин; ∆ Пи – 

амили щесабына мянфяятин дяйишилмясини эюстярир. Мянфяятин амилли тящлилинин 

йухарыда эюстярилян методолоэийасындан вя тядгигат апарылмасы мцяссисянин 
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мялуматларындан истифадя едяряк мцяссися цзря мящсул сатышындан мянфяят 

дяйишилмясини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы  жядвял тяртиб едяк. (cədvəl 3.3) 

Жядвял 3.3. 

Амилляр цзря мянфяятин тящлили (мин манат)  

Сыра 

№ 

 

ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

 
2011 

2011 
фактики 
сатылмыш 
мящсул 

 
2012 

Фактики 
мялумат 

гиймятляринин 
дяйишилмясиня 
эюря дцзялиш 

1. Мцяссисянин бурахылыш гиймяти 

иля мящсул сатышы 

474051 636000 731558 636000 

2. Мящсулун там майа дяйяри 375936 455046 514302 454572 

3. Мянфяят  98115 180954 212557 181428 

 

Жядвялин мялуматларындан истифадя етмякля айры-айры амиллярин мящсул 

сатышындан ялдя едилян мянфяятин щяжминя тясирини щесаблайаг. 

1. Мящсул бурахылышы гиймятинин дяйишилмясинин мянфяятин щяжминя тясири 

нятижясиндя мянфяят мябляьи (731558-636000) = 95558 мин манат 

артмышдыр. Бу ялавя эялир ясасян республикада мювжуд инфлйасийа 

нятижясиндя ялдя едилмишдир. Мцщасибат учотунун мялуматларынын тящлили 

щяр бир конкрет щалда гиймятинин йцксялмя сябяблярини вя щяжмини ашкар 

етмяйя имкан верир. 

2. Материалларын гиймятинин, енеръи вя дашынма тарифляринин, ямяк щаггы 

ставкасынын дяйишмясинин тясири; бунун цчцн мящсулун майа дяйяри 

эюстярижисиндян истифадя едлир. Бу амилин тясири нятижясиндя мянфяят мябляьи 

59730 мин манат (4545785-514302) азалмышдыр. Щесабламалар эюстярир ки, 

материалларын гиймяти, енеръи вя дашынма тарихи 30000 манат, ямяк юдяниши 

29730 мин манат артмышдыр ки, бу да мянфяятин 59730(30000+29730) мин 

манат азалмасына сябяб олмушдур.  

3. Базис там майа дяйяри иля гиймятляндирмякля мящсулун щяжминин 

дяйишмясинин мянфяятин щяжминя тясири: бунун цчцн яввялжя базис майа 
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дяйяри иля гиймятляндирилмякля мящсул сатышынын щяжминин артым ямсалы 

щесабланыр. Тядгигат апардыьымыз мцяссисядя бу ямсал 1210435–я 

(455046/375936) бярабяр олмушдур. Даща сонра базис мянфяяти щямин 

ямсала яасян дцзялиш едилир вя алынмыш мябляьдян базис илинин мянфяятини 

чыхмаг лазымдыр. Бу амилин тясири нятижясиндя мянфяят мябляьи 20647 мин 

манат (98115*1,210435-98115) артмышдыр. 

4. Мящсулун тяркибиндя структур гурулушунун дяйишмясинин мящсулун 

щяжминя тясири нятижясиндя, йяни мящсулун щяжминин артмасы нятижясиндя 

мянфяятин щяжми 12873 мин манат артмышдыр. 

 
375936

455046

474051

6360009845
−  12873 мин манат 

5. Ямтяялик мящсулун манаты хяржлярин сявиййясинин дяйишмяси, йяни 

азалмасы щесабына мянфяят мябляьи 474 мин манат (455046-454572) 

артмышдыр. 

6. Мящсулун тяркибиндя гурулуш дяйишиклийи щесабына майа дяйяринин 

дяйишмяси, йяни ашаьы дцшмяси нятижясиндя мянфяятин мябляьи 49320 мин 

манат артмышдыр (375936*1341628-455046). 

Беляликля, мянфяят цзря цмуми кянарлашма +119142(217257-98115) мин 

манат тяшкил етмишдир. 

Йухарыда садаладыьымыз амиллярин тясиринин цмуми йекунунда щямин 

мябляь верилир. 

[95558+(-59730)+20647+12873+474+49320] 

Демяли, материалларын гиймятинин, енеръи вя дашынма тарифляринин, ямяк 

щаггы ставкасынын артмасы мянфяятин 59730 мин манат азалмасына сябяб 

олмуш, галан амилляр ися онун артмасына мцсбят тясир эюстярир. 

Мящсул сатышындан мянфяятин тящлили заманы харижи вя дахили амиллярин 

тясирини айырмаг лазымдыр. 

Цмумиййятля, мцяссисянин мянфяяти онун эялирлийинин нятижясидир. Она 

эюря дя мянфяяти йарадан амиллярин гаршылыглы ялагясини ашаьыдакы систем васитяси 

иля якс етдирмяк олар. 
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1. Дяйяр ифадясиндя мящсулун щяжми (Н) = физики юлчцдя мящсулун щяжми х 

мящсул ващидинин гиймяти. 

2. Дяйяр ифадясиндя истещсал мясряфляри (С) = натурал юлчцдя истифадя олунан 

ресурсларын щяжми (З) х ресурс ващидинин гиймяти (Ж). 

3. Эялирлик (Н/С) = ямяк мящсулдарлыьы (г/З) х мящсулун гиймятиндя  

     хяржлярин юртцлмяси 

  д/Ж 

4. Мянфяят (Н-С) = дяйяр ифадясиндя (гхд) – дяйяр ифадясиндя истещсал 

хяржляри (Х-Ж). 

Мящсул истещсалы цзря мцяссисянин эялирлийи истещсал сянайе 

мящсулдарлыьынын мящсул ващиди гиймятинин ресурс ващиди гиймятиня нисбяти 

кими щесабланмасы ямсалына вурмагла мцяййян олунур. Чцнки, о ресурсларын 

гиймятинин бащалашмасы щесабына майа дяйяринин артмасы нятижясиндя сатылмыш 

мящсулун гиймятиндя ялавя хяржлярин юдянмя дяряжясини характеризя едир. Яэяр, 

щямин эюстярижилярин гаршылыглы ялагясини индекс формасында эюстярсяк, онда 

амилли тящлилин ади методлары иля истещсал вя малиййя мящсулдарлыьынын 

мцяссисянин эялирлийиня тясирини кямиййятжя гиймятляндирмяк олар: 

0

0

1

1 :
S

N

S

N

S

NJ
=  

sn JJ
CZ

dq

CZ

dq

C

N

S

N

S

NJ
:::

00

00

11

11 ===  

бурада: Ъ – мцвафиг эюстярижилярин артым индексини 

1,0 – эюстярижилярин щесабат вя базис дюврцня мцвафиг олараг 

щесабланмасыны ифадя едир.  

Дюврцн эялирлийинин мцтляг дяйишмяси (
S

N
∆ ) мящсулун щяжми индекси иля 

истещсал мясряфляри фярги кими щесабланыр: 

S

N
∆  = Ън – Ъс 
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Истещсал мящсулдарлыьынын дяишмясинин малиййя тясири зянжирвари йердяйишмя 

методу иля щесабланыр: 

1∆ = 
00

00

01

01 :
CZ

dq

CZ

dq = 
0

0*
C

d

Z

q  

Малиййя мящсулдарлыьынын тясириндя ейни гайда иля щесабланыр: 

0∆ = 
01

11

11

11 :
CZ

dq

CZ

dq = ∆
1

1*
Z

q

C

q  

Бцтювлцкдя дювр ярзиндя эялирлилийин цмуми дяйишмяси амилли 

кянарлашмалар иля баланслашдырылыр: 

∆
S

N = 21 ∆+∆  

Ири фирмалар сянайе мящсулдарлыьынын дяйишмясиня, нязарят проблеминя 

хцсуси диггят йетирирляр вя харижи амиллярин вя йа малиййя мящсулдарлыьынын 

ролуну азалтмаьа жящд эюстярирляр. Бу онунла ялагядардыр ки, мцяссисянин 

инкишафы вя онун чичяклянмяси иши ян мцщцм шярти гиймятин ашаьы салынмасы 

щесабына мящсул сатышы базарынын эенишляндирилмяси щесаб едилир. Бу щалда ки, бу 

просес истещсал олунан русерсларын гиймятинин ашаьы салынмасы иля мцшащидя 

олунур, онда мцяссисянин эялирлилийинин дцрцст ифадя олунмасында гиймятин 

дефилйасийа ролу ашаьы дцшцр. Бу да тябии олараг мцяссися рящбярлийинин 

диггятинин сянайе мящсулдарлыьынын дяйишмясиня нязаряти, йяни дахили амилляря 

нязаряти эцжляндирмяйя истигамятляндирир; йяни онлары мящсулун материал 

тутумунун вя ямяк тутумунун ашаьы салынмасында, ясас фондларын фонд 

вериминин йцксялдилмясиня вя и.а. диггят йетирмяйи сювг едир. 

 

3.4. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин тящлили 

 

Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси 

щаггында Азярбайжан Республикасынын Гануну, Малиййя Наирлийинин тяминат 

вя методик эюстярижилярин мцяссисянин низамнамясиня мцвафиг олараг апарылыр. 
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Мцяссися, бцджя, малэюндярянляр вя истещлакчылар, йухары орган вя 

тяшкилатлар, елм вя техниканын техники жящятдян йенидян силащланмасы, 

фяалиййятдя олан истещсалын йенидян тяшкили вя эенишляндирилмяси газанылмыш вясаит 

щесабына сосиал инкишаф вя мадди стимуллашдырма цзря эютцрцлмцш ющдяликлярин 

йериня йетирилмясини тямин етмяйя боржлудур. 

Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси заманы ясас истигамятляр арасында дцзэцн 

нисбятин йарадылмасы, ясас пропорсийанын еффектлийи вя реаллыьыны тямин едир. Щям 

дя, истещлак вя йыьым истещсалынын еффектинин йцксялмясиндя мцяссисянин 

мясулиййятинин вя мадди мараьынын эцжляндирилмясинин ясас тяминатчысыдыр. 

Мянфяятин бюлцшдцрцлмясинин тящлилинин вязифяси онун йени тящлилинин дахили, 

йахуд харижи олмасындан асылыдыр. Дахили тящлил заманы ясас вязифя тямиз 

мянфяятин артымы ещтиййатларынын ахтарылмасындан ибарятдир. 

Тящлил ону щялл етмяк цчцн ашаьыдакылары юйрянир: 

1. Верэийя жялб едилян мянфяятин формалашмасы; 

2. Верэинин формалашмасы амилляри вя динамик; 

3. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси пропорсийасы вя онун конкрет истигамятляри, 

щямчинин йарадылмыш мянфяятин даща сямяряли йерляшдирилмяси йоллары; 

4. Халис мянфяятин формлашмасы амилляри, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси. 

Тящлилин апарылмасы цчцн 2 сайлы «Мянфяят вя зяряр»ляря даир щесабатын жялб 

олунан мянфяят вя ондан верэиляр цзря хцсуси щесаблашмалар, верэийя жялб 

олунма цзря эцзяштляр вясаит  «Мянфяятдян истифадя щесабы» цзря жари 

мцщасибат (ъурнал – ордер №15) учоту мялуматларындан истифадя олунур. 

Мцяссисялярин вя тяшкилатларын мянфяят верэисинин щесабланмасы вя бцджяйя 

юдянилмяси Азярбайжан Республикасы Верэиlər Nazirлийи тяряфиндян тясдиг 

едилмиш вя разылашдырылмыш тялимата ясасян йериня йетирилир. 

Верэийя жялб едилян мянфяятин формалашмасыны яйани тясяввцр етмяк цчцн 

тядгигат просесиндя ашаьыдакы формада схемин тяртиб едилмяси мягсядя 

уйьундур (cədvəl 3.4). 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил просесиндя верэийя жялб едилян мянфяятин 

формалашмасы схемини тяртиб етмякля кифайятлянмяк олмаз. Даща яйани 

тясяввцря малик олмаг цчцн тящлил иши апардыьымыз мцяссисянин конкрет 

мялуматларындан истифадя етмякля аналитик жядвял тяртиб етмяк вя верэийя жялб 

едилян мянфяятин мябляьиндя олан артма вя йа азалманы щесабламаг 

мцмкцндцр (жядвял3.5). 

Бу жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими тящлил иши апардыьымыз 

мцяссисядя верэийя жялб едилян мянфяятин мябляьи мцгайися едилян дювр ярзиндя 

117,7 милйон манат (217461-99689) артмыш вя верэинин мябляьиндя ися артым 

гцввядя олан ставкайа уйьун 97,0 милйон манат тяшкил етмишдир. 

Верэийя жялб едилян мянфяятин мябляьиндя мцяссисядян асылы олан вя асылы 

олмайан сябябляр тясир эюстяря биляр: 

a) Баланс мянфяятинин дяйишмяси; 

b) Ставка цзря верэийя жялб едилян мянфяятин дяйишмяси; 

c) Ямлак верэисинин мябляьинин дяйишмяси; 

d) Верэи тутулажаг цмуми мянфяятин ябляьинин дяйишмяси вя с.  

Верэийя жялб едилян мянфяятин формалашмасына тясир едян амиллярин тясир 

дяряжясини щесабламаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк 

лазымдыр (жядвял 3.6). 

Бу жядвялдя эюстярилян биринжи 5 амилин тясирин мцяййян етмяк цчцн фактики 

мялуматлардан план вя йахуд щесабат мялуматларыны чыхмаг лазымдыр. Тящлил 

иши апардыьымыз мцяссисядя верэийя жялб олунан мянфяятин мябляьи 3.5 вя3. 6 

сайлы жядвяллярин мялсуматлары ясасында тяртиб едилмиш жядвялдя амиллярин 

щесабына баш вермишдир. 

Жядвял 3.4 

Верэийя жялб олунан мянфяятин тящлили 

 

№ ЭЮСТЯРИЖИЛЯР  Кечян ил Щесабат 
или 

Кечян 
илдян 

кянарлашма 
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1. Баланс мянфяяти 99789 
10800 

247581 
11143 

+117792 
+333 

2. Ставка цзря эялирляря саир гиймятли 
каьызлардан эялирляр 

   

2.1 Сящмлярдян, истигразлардан, саир 
гиймятли каьызлардан эялирляр 

   

2.2 Биръа, брокер вя саир фяалиййятдян    
3. Ямлак верэиси 179,6 

20 
391,6 
21 

+212 
+1 

4. Верэийя жялб олунан мянфяят (Ж1-Ж2-
Ж3) 

99609,4 217189,4 +117580 

5. Мянфяят верэиси цзря эцзяштляр 
щесабланан заман нязяря алынан 
хяржляр вя мясряфляр 

738,4 
80 

1936,4 
99 

+1198 
+19 

6. Верэийя жялб олунан мянфят (Ж4-Ж5) 99171 215253 +116082 
7. Мянфяят верэиси мябляьи 29751,3 

3210 
64575,9 
3307 

+34824,6 
+97 

 

Жядвял 3.5 

Вeрэийя жялб олунан мянфяятин формалашмасы амилляринин тящлили 

№  

Амилляр  
Щесабламалар  Верэийя жялб 

олунан 
мянфяятин 

мябляьиня тясири 

1 2 3 4 
1 Баланс мянфяятинин дяйишмяси 217581-99789 

11143-10800 
+117792 

+343 
1.1 Мящсул сатышындан мянфяят 217257-98115 +119142 

+324 
111 Сатылмыш мящсулун щяжми 92800 (

29048

30500
) +464 

1111 Сатылмыш мящсулдан пул эялири 92800 ( 1
43500

45240
) +371 

111.2 Сатылмыш мящсулун галыьы 464-371 +93 
11.2 Сатылмыш мящсулун гурулушу 101365280-464 +392 
113 Сатылмыш мящсулун там майа дяйяри 31712-30500 -1212 
114 Сатылмыш мящсулун гиймяти 41316-40636 +680 
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1.2 Саир сатышдан мянфяят 446-1520 -1044 
1.3 Гейри-сатышдан нятижяляр 1093-0 +1093 
1.3.1. Гиймятли каьызлардан вя шярикли 

мцяссисялярин бирэя фяалиййятиндян 
- - 

1.3.2 Жяримяляр, дяббялямя пуллары вя с. 10930 +1093,0 
1.3.3 Щесабат линдя ашкар олунмуш 

кечмиш иллярин мянфяят вя зяряри 
- - 

1.3.4 Боржларын вя дебитор боржларын дахил 
олмасы 

- - 

1.3.5 Диэяр мцяссися вя тяшкилатлардан 
алынмыш малиййя кюмяклийи  

- - 

2 Хцсуси ставка цзря верэийя жялб 
олунан мянфяятин дяйишмяси 

- - 

2.1 Шярикли мцяссисялярин бирэя фяалиййя-
тиндян, аксийалардан, истигразлардан 
вя диэяр гиймятли каьзлардан 

- - 

2.2 Биръа, брокер вя диэяр фяалиййятдян - - 
3 Мцлкиййят верэисинин дяйишмяси 391,6-179,6 

21-20 
+212 
+1 

4 Мянфяят цзря верэинин щесабланма-
сы заманы эцзяштляринязяря алан 
хяржлярин дяйишмяси 

1936,4-7384 
99-80 

1198 
-19 

Йекун: Верэийя жялб олунан мянфяятин 
дяйишмяси 

217189,4-
99009,4 

11023-10700 

+117580 
+223 

 

Жядвял 3.6 

Илкин мялуматлар (мин манат) 

№ Эюстярижиляр  План цзря Фактики 
сатылмыш 

мящсулун 
щяжми план 

цзря 

Фактики  

1 Мящсул сатышындан иш вя хидмятлярдян 
пул эялири 

682808 
41054 

683170 
43623 

784741 
44323 

2 К/т мящсулу истещсалчыларына кюмяк 
фондуна айырмалар 

6805 
412 

6935 
436 

7827 
443 
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3 Мцяссися фондуна айырмалар 3370 
204 

3425 
231 

3877 
219 

4 Ялавя дяйяр верэисинин дяйяри 36633 
2210 

36810 
2320 

41479 
2345 

5 Эялирдян чыхылан хяржляр вя айырмалар - - - 
6 Сатышдан эялян эялирляр 636000 

38328 
636000 
40636 

731558 
41316 

7 Сатылмыш мящсулун там майа дяйяри 455046 
29048 

454572 
30500 

514302 
31712 

8 Мящсул сатышынын нятижяси 180954 
9280 

181428 
10136 

217257 
9604 

 

Халис мянфяят мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин сон нятижялярини 

характеризя едян мцщцм эюстярижилярдян биридир. Баланс мянфяятиндян бцджяйя 

юдянилян верэи юдяниш мябляьлярини чыхдыгда йердя галан мябляь мцяссисянин 

халис мянфяятини тяшкил едир. О, мцяссисянин ямлак вязиййятинин йахшылашдырылма-

сы, ликидлийин гаршысынын алынмасы, малиййя сабитлийинин тямин олунмасы, юлкяда-

хили вя харижи базарларда мющкям, эениш фяалиййяти, рягабяти шяраитиндя ишэцзар-

лыг фяаллыьы вя и.а. проблемлярин щяллиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Халис мянфяят эюстярижиси щямишя мцяссисяляри вя малиййя базарыны идаря 

едянлярин диггятини эялб едир. Мцяссисянин юзцнцн йашамасы, иш йерляринин 

сахланылмасы вя артмасы, дивидендлярин юдянилмяси билаваситя халис мянфяятин 

динамикасындан асылыдыр.  

Бцтцн фяалиййят дюврц ярзиндя мцяссися тяряфиндян газанылан вя йыьылан 

мянфяят эюстярижиси фяалиййятинин  инкишафыны гиймятляндирмяйя имкан верир. Бу 

эюстярижийя кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин, йыьым фондларын вя 

щесабат илинин халис эялири (верэиляри, йайынлыдырлмыш вясаити вя дивидендляри 

чыхмагла) дахилдир. 

Сящмдар капиталын халис рентабеллийи (халис мянфяяятин сящмдар капиталына 

нисбяти*100), хцсуси вясаитин халис рентабеллийи (халис мянфяятин хцсуси вясаитя 

нисбяти * 100) вя диэяр бу гябилдян олан эюстярижилярин сявиййяси вя динамикасы, 

халис мянфяятин щяжминдян билаваситя асылыдыр. 
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Мцяссисянин фяалиййятиндя щялледижи рол ойнайан истещсалын инкишафы, сосиал 

инкишаф, истещлак, йыьым вя и.а. фондлар, бирэя мцяссисялярдя вя сящмдар 

жямийййятляриндя ися ещтийат фонду халис мянфяят щесабына йарадылыр. 

Мцяссисянин гейри-истещсал сащяляринин тясяррцфатларынын, мцяссисянин 

фяалиййятини низамлайан ширкятлярин, бирликлярин вя диэяр органларын сахланылмасы 

цчцн айырмалар да халис мянфяят щесабына щяйата кечирилир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, мцяссисялярин тясяррцфат малиййя фяалиййятиндя 

халис мянфяят эюстярижиси хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу сябябдян дя халис 

мянфяятин формалашмасыны тящлил етмякля, онун даща да артырылмасыны тямин 

едян ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя даща тез сяфярбяр едилмяси цчцн 

тядбирляр планынын щазырланмасы, мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы 

олмайараг базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян щяр бир мцяссися 

цчцн зяруридир. 

Ясас мясяля халис мянфяятин формалашмасына тясир эюстярян амилляр вя 

онларын тясир дяряжясини тяйин етмякдир. Халис мянфяят баланс мянфяятинин тяркиб 

щиссяси одуьуна эюря баланс мянфяятиня тясир эюстярян амилляр ейни заманда 

халис мянфяятя дя бу вя йа диэяр формада тясир эюстярир. Буна эюря дя, яксяр 

амиллярин халис мянфяятя тясиринин тяйин едилмясиня даир щесабламаларда халис 

мянфяятин баланс мянфяятинн тяркибиндя хцсуси чякисиня даир эюстярижилярдян 

истифадя едилир. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян щесабламалардан айдын 

эюрмяк олар.(cədvəl 3.7.) 

Жядвял 3.7 

Халис мянфяятя тясир эюстярян амилляря даир щесабламалар 

 

№ Тясир эюстярян амилляр Амиллярин тясиринин щесабланмасы 
гайдасы 

Ы. Халис мянфяятин дяйишмяси Фактики халис мянфяят мябляьи 
Йан цзря халис мянфяят мябляьи 

О жцмлядян, щансы амилин щесабына:  
1 Баланс мянфяятнин дяйишмяси 

щесабына 
Жями баланс мянфяятинин плана 
нисбятян артмасы (азалмасы) 
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мябляьи баланс мянфяятиндя халис 
мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.1 Мящсул (иш вя хидмятляр) 
сатышындан алынан мянфяятин плана 
нисбятян артмасы (азалмасы) 

Мящсул (иш вя хидмятляр) 
сатышындан мянфяятин плана 
нисбятян артмасы мябляьи*баланс 
халис мянфяятин план цзря хцсуси 
чякиси 

О жцмлядян:  
1.1.1 Реаллашдырылан мящсулун (иш вя 

хидмятлярин) щяжминин нисбятян 
дяйишмяси 

Реаллашдырылан мящсул, иш вя 
хидмятляря аид мянфяятин плана 
нисбятян артмасы (азалмасы) 
мябляьи х баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси 
чякиси 

1.1.2 Реаллашдырылан мящсулун структу-
рунун плана нисбятян дяйишмяси 

Реаллашдырылан мящсулун 
структурунда ямяля эялян 
дяйишиклик щесабына мянфяятин 
артмасы (азалмасы) мябляьи х 
баланс мянфяятиндя хцсуси чякиси 

1.1.3 Реаллашдырылан мящсулун (иш вя 
хидмятляри) там майа дяйяринин 
артмасы (азалмасы) 

Реаллашдырылан мящсулун там 
майа дяйяринн плана нисбятян 
артмасы (азалмасы щесабына баланс 
мянфяятинин азалмасы) артмасы 
мябляьи х баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси 
чякиси 

 1.1.4 Реаллашдырылан мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) гиймятинин дяйишмяси 

Гиймятлярин артмасы (азалмасы) 
щесабына мянфяятин плана 
нисбятян артмасы (азалмасы) 
мябляьи х баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря цсуси 
чякиси 

1.1-жи амил цзря жями 
(1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 +1.1.4)=1.1 

Бярабярлик тямин олундгда 
щесабламалар дцзэцн сайылыр. 

1.2 Саир сатышдан алынан мянфяятин 
дяйишмяси 

Саир сатышдан алынан мянфяятин 
плана нисбятян артмасы (азалмасы) 
мябляьи х баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси 
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чякиси 
1.3 Сатышдан кянар нятижялярин 

дяйишмяси 
Сатышдан кянар нятижяляр щесабына 
баланс мянфяятинин артмасы 
(азалмасы) мябляьи х баланс 
мянфяятиндя халис мянфяятин план 
цзря хцсуси чякиси 

1.3.1 Гиймятли каьызлардан вя бирэя 
мцяссисялярин пайла иштиракындан 
алынан мянфяятин дяйишмяси 

Гиймятли каьызлардан вя бирэя 
мцяссисялярдя пайла иштиракындан 
алынан нятижяляр щесабына баланс 
мянфяятин артмасы (азалмасы) 
мябляьи х баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси 
чякиси 

1.3.2 Алынан жяримя, пенийа вя 
мябляьляри (юдянилян мябляьляри 
чыхмагла)  

Фактики алынан пенийа, жяримя вя 
дяббялямя мябляьляри (юдянилян 
мябляьляри чыхмагла) щесабына 
баланс мянфяятин артымы мябляьи х 
баланс мянфяятиндя халис 
мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.3.3 Щесабат илиндя ашкар едилмиш 
кечмиш иллярин мянфяят вя зярярляри 

Щесабат илиндя ашкар едилмиш 
кечмиш иллярин мянфяят вя зяряр 
мябляьлярин арасындакы фярг х 
баланс мянфяятиндя халис 
мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.3.4 Яввялляр щесаблардан силинмиш 
боржларын, дебитор боржларын дахил 
олмасы 

Щесабат илиндя дахил олмуш борж 
вя дебитор боржу мябляьляри 
(яввялляр щесаблардан силинмиш) х 
баланс мянфяятиндя халис 
мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.3.5   
1.3-жц амил цзря жями: 
(1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5)=1.3 

 

ЫЫ. Баланс мянфяятиндя халис мящсулун 
хцсуси чякисинин дяйишмяси 

 

2.1 Эялирдян верэинин дяйишмяси Фактики баланс мянфяяти х фактики 
баланс мянфяятиндя эялирдян верэи 
мябляьинин фактики хцсуси чякиси – 
баланс мянфяятиндя халис 
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мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 
2.2 Щярякят етмяйян ямлакдан верэи 

мябляьинин дяйишмяси 
Фактики баланс мянфяяти мябляьи х 
фактики баланс мянфяятиндя 
щярякят етмяйян ямлакдан 
верэинин хцсуси чякиси-баланс поан 
цзря хцсуси чякиси 

2.3 Мянфяятдян верэи дяряжясинин 
дяйишмяси 

Фактики баланс мянфяятиндя тяйин 
олунмуш дяряжя цзря эялиря эюря 
верэинин фактики хцсуси чякиси – 
план цзря хцсуси чякиси 

ЫЫ амил цзря жями: 
(2.1+2.2+2.3) = ЫЫ 

Бярабярлик тямин олундугда 
щесабламалар дцзэцн сайылыр. 

 

Мянфяятин тящлилиндя халис мянфяятдян, башга сюздя десяк, мцяссисянин 

сярянжамында галан мянфяятдян ня дяряжядя истифадя едилдийини тяйин етмяк аз 

ящямиййят кясб едир. Щал-щазырда гцввядя олан норматив сянядлярдя эюстярилир 

ки, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляр ганунверижилийя 

уйьун олараг мянфяят верэиси вя диэяр мяжбури юдянишляр юдянилдикдян сонра 

йердя галан халис мянфяятдян истядикляри кими истифадя едя билярляр. Буна эюря 

дя, тящлил заманы мянфяятин бюлцшдцрцлмяси пропорсийалары вя тенденсийасы, бу 

вя йа диэяр фонда айырмалар плана вя яввялки илляря нисбятян артмасы, йахуд 

азалмасы вя бу кянарлашмаларын сябябляри юйрянилир. 

Гцввядя олан норматив сянядлярдя халис мянфяят щесабына ещтийат фонду, 

йаьым фонду, истещлак фонду (о жцмлядян: коллектив истещлак вя фярди истещлак 

цчцн) вя диэяр фондларын йарадылмасы цчцн, саир мягсядляря хяржлянмясиня ижазя 

верилир.  

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя халис мянфяятдян истифадя, онун 

бюлцшдцрцлмяси эюстярижиляри ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир.(cədvəl 3.8.) 

Жядвял 3.8. 

Халис мянфяятдян истифадянин тящлили 

№  
Эюстярижиляр  

План цзря Щесабат цзря Артма (+;-) 
мябляьи 

мин 
Баланс 

мянфяятиндя 
мябляьи 

мин 
Баланс 

мянфяятиндя 
мябляьи 

мин 
Хцсуси 
чякиси, 
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манат хцсуси 
чякиси, %-ля  

манат хцсуси 
чякиси, %-ля  

манат %-ля  

А 1 2 3 4 5 6 

1 Баланс мянфяяти 301642 100,0 300118 100,0 -1542 0,5 
2 Халис мянфяят 193292 64,08 192707 64,21 -586 +0,13 
Халис мянфяятин 
бюлцшдцрцлмяси: 

      

2.1 Ещтийат 
фондуна 

5721 1,90 6060 2,02 +339 +0,12 

Халис мянфяятя 
нисбятян фаизля 

Х 2,96 Х 3,14 Х +0,18 

2.2 Йыьым фондуна 6830 2,96 5240 1,75 -1590 -0,51 
Халис мянфяятя 
нисбятян фаизля 

Х 3,53 Х 2,71 Х -0,82 

2.3 Истещлак 
фондуна 

137669 65,42 120640 40,20 -17029 -2522 

Халис мянфяятя 
нисбятян фаизля 

Х 71,22 Х 62,60  -9,62 

О жцмлядян:       
2.3.1 Коллектив 

истещлака, м.м 
55050 18,25 48720 1623 -6330 -2,02 

Халис мянфяятя 
нисбятян фаизля 

Х 28,48 Х 25,28 Х -3,20 

2.3.2 Фярди истещлака 
м.м. 

82619 27,39 71920 23,97 -10699 -3,42 

Халис мянфяятя 
нисбятян фаизля 

Х 42,74 Х 37,32 Х -5,42 

2.4 Саир мягсядляря        
Халис мянфяятя 
нисбятян фаизля 

      

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя баланс мянфяяти 

плана нисбятян 1524 мин манат, йахуд 0,5%  аз олмушдур. Бу сябябдян халис 

янфяят мябляьи 586 мин манат азалмыш, лакин буна бахмайараг, баланс мянфя-

ятиндя онун пайы 64,08%-дян 64,21%-дяк (+0,13) артмышдыр. Щесабат илиндя 

мянфяятдян верэи дяряжяси сабит галан, планда нязярдя тутулдуьундан аз ба-
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ланс мянфяяти ялдя едилян шяраитдя баланс мянфяятиндя халс мянфяятин хцсуси чя-

кисинин 0,13% артмасы, бцджяйя юдянилян диэяр верэилярин азалмасы иля изащ 

олунур. 

 

3.5. Мянфяят вя зярярлярин учотунун вя тящлилинин тякмилляшдирилмяси 

 

Мянфяят вя зярярлярин учотунун вя тящлилинин тякмилляшдирилмясиндя бцтцн 

тясяррцфат обйектляринин базар мцнасибятляри принсипиня кечирилмясинин 

мцстясна ящямиййяти вар. Она эюря дя, сон дюврлярдя Республика Милли 

Мяжлисинин гябул етдийи ганунларын тялябляриня мцвафиг олараг, мцяссисялярин 

тясяррцфат мцстягиллийинин даща эенишляндирилмяси юн плана чякилмишдир. 

Базара кечидля ялагядар олараг, йени тясяррцфатчылыг методларынын щяйата 

кечирилмяси мцяссися вясаитляри, онларын ямяляэялмя мянбяляри вя онлардан 

истифадя цзяриндя нязарят формаларынын тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бу 

бахымдан мцщасибат учотунун вя тящлилин цзяриня дя бир сыра вязифяляр дцшцр. 

Хцсусиля, базар мцнасибятляриня кечид мцщасибат учоту системиндя вя тящлилдя 

жидди дяйишикликляр едилмясини зярури едир ки, бу да учотун бир чох сащяляриня 

аиддир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу проблемлярин учот щяллинин дцзэцн 

мцяййянляшдирилмяси йени тясяррцфатчылыг методларынын тятбигини тящлцкя 

гаршысында гойур. 

Бу нюгтейи-нязярдян юзцнцн мцсбят щяллини эюзляйян проблемлярдян бири 

дя базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя мцщасибат учотунун вя игтисади 

тящлилин тяшкили вя йахуд мцяссисялярин эялирляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси 

вя истифадяси мясялясидир. Беля ки, мцяссисялярин тясяррцфат мцстягиллийинин 

эенишляндирилмяси мянфяятин ямяля эялмяси вя бюлцшдцрцлмяси тяйинатында бир 

сыра дяйишикликляря эятириб чыхармыш, бу да мцщасибат учотунда вя игтисади 

тящлилдя жидди дяйишикликляр апарылмасыны тяляб едир.  

Базар игитисадиййатынын тятбигинядяк мцяссисялярдя цмуми эялирин 

мябляьини мцяййян етмяк цчцн мящсулун иш вя хидмятлярин сатышындан эялян 
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эялирдян йалныз материал хяржляринин чыхылмасы тяляб олунурду. Мцщасибат 

учотунда ися хярж щесабларында истещсала чякилян бцтцн хяржляр жямляшдирилир. Бу 

мясяляни щялл етмяк цчцн мятбуатда мцхтялиф тяклифляр иряли сцрцлдц. Проблемя 

даир ващид ряй вя директив гярар олмадыьы цчцн о щяр йердя бир жцр щялл едилир ки, 

бу да учотун мцщцм принсипляриндян бири олан бцтцн мцяссися вя тяшкилатларда 

онун ващидлийини позур. Одур ки, бу жцр ири мигйаслы вя хцсуси ящямиййятли 

тясяррцфатчылыг методлары тяклиф вя тятбиг едилмяйя башланылмаздан яввял диэяр 

мясялялярля йанашы, онларын учот щялли дя там ишляниб щазырланмалы вя ващид ряйя 

эялинмялидир. Якс щалда бюйцк игтисади ящямиййят кясб едян щяр щансы бир йени 

методун тятбиги тящлцкя гаршысында галыр, онун цстцнлцкляри щечя енир, учотун 

ващидлийи позулур вя саиря. Бу нюгсанлары йухарыдакы мясяля щаггында да 

демяк олар. Беля ки, эюстярилян цсулун бир сыра цстцнлцкляря малик олмасына 

бахмайараг, бу сащядя бир сыра щцгуги, малиййя вя учот мясяляляри ящлл 

едилмядян онун тятбигиня сярянжам верилдийи цчцн проблемя чеврилмишдир. 

Битмямиш истещсал галыьынын гиймятляндирилмясинин йцклянмиш вя сатылмыш 

мящсуллара дцшян фактики материал хяржляринин мцяййян едилмясинин, цмуми вя 

галыг эялиринин щесабланмасынын вя с. ващид гайдасынын олмамасыны бу 

проблемляря аид етмяк олар. Бундан башга мал аланын юдямя габилиййятинин 

олмамасындан онун дяйярини юдямямяси (дебитор боржларынын артмасы), мадди-

техники тяжщизатда, няглиййатда тямин етмядя мювжуд олан гейри-ащянэдарлыг 

вя с. бу кими мцяссисянин юзцндян асылы олмайан щаллар мцяссися эялиринин 

нормал йарадылмасы вя ямяк щаггынын нормал верлмяси ащянэини поза биляр. 

Беля щалларда да мцяссисянин фяалиййятини тянзимляйян ващид бир гайда нязярдя 

тутулмамышдыр. Она эюря дя, йухарыда эюстярилян вя диэяр проблемляри 

комплекс, дцзэцн вя гаршылыглы шякилдя щялл етмядян мянфяятин йени гайдада 

бюлэцсцнцн тятбиги гейри-мцмкцндцр. Там ишляниб щазырланмамыш вя 

сынагдан кечирилмяси методунун тятбиги бир чох негатив щаллара эятириб чыхара 

биляр. Ейни заманда, мцхтялиф тясяррцфат субйектляриндя игтисади эюстярижилярин 

мцгайисяси вя онларын халг тясяррцфаты мигйасында цмумиляшдирилмяси чятинляшя-
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жякдир. О ки галды бу комплекс проблемин тяркибиндя учот мясяляляринин щяллиня 

бунларын щялл едилмяси цчцн бир сыра ясасландырылмыш тядбирляр щазырланмалыдыр. 

Мялум олдуьу кими, бурада учота вя игтисади тящлиля аид ясас мясялялярдян 

бири синтетик учотда материал мясряфляринин щяжми щагда дцрцст мялумат ялдя 

етмякдир. Бунун цчцн ямяк юдямяляринин синтетик учотуну истещсал 

мясряфляринин диэяр цнсцрляриндян айрыжа тяшкил етмяк вя бу мягсядля хцсуси 

аналитик щесабдан истифадя етмяк лазымдыр. Ай ярзиндя эюстярилян аналитик 

щесабын кредитиндян «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» щесабынын мцвафиг 

субщесабынын дебетиня силинмялидир. Материал мясряфляринин учоту ися йеня 

мювжуд гайда иля хярж щесабларында щяйата кечирилмялидир. 

Мянфяятин дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндя вя тящлилиндя икинжи ясас проб-

лем мящсулун майа дяйяринин щесабланмасы мясялясидир. Бир чохигтисадчылар 

мянфяятин мцстягилгайдада бюлэцсцнцн тятбиги шяраитиндя мящсулун майа дя-

йяринин щесабланмасыны вя цмумиййятля, калкулйасийа ишини гейри-зярури щесаб 

едирляр. 

Бу эюстярижи истещсалын сямярялилийини характеризя едян мцщцм 

эюстярижилярдян биридир. Тясяррцфадахили щесаблашмаларын эенишляндирилмяси иля 

ялагядар олараг онун ящямиййяти даща да артмышдыр. Онун щесабланылмамасы 

щям топдансатыш, щям дя сярбяст гиймятлярин мцяййянляшдирилмясиндя тящрифляр 

йарадыр, мянфяят, рентабеллик вя с. кими эюстярижиляри арадан чыхарыр, дахили 

тясяррцфат щесабынын мющкямлянмясиня нязарят етмяйя мане олар вя с. 

Буна эюря дя, мянфяят бюлэцсцнцн мювжуд гайдасындан асылы олмайараг 

майа дяйяринин учотунун вя тящлилинин апарылмасыны мцтляг игтисади зярурят 

щесаб етмяк лазымдыр. Башга сюзля, учотда майа дяйяри щаггында мялумат 

алмаг цчцн щяр айын сонунда тякллиф едилян аналитик щесабда жямлянмиш 

мябляьин щесаблама йолу иля материал мясряфляриня ялавя едилмяси кифайятдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мянфяятин сярбяст гайдада бюлэцсцнц тятбиг едян 

бир чох сянайе мцяссисяляриндя ямяк юдямяляри фондундан истиадяйя оператив 

нязарят етмяк яслиндя хейли чятинляшир. Мянфяятин сярбяст гайдада бюлэцсцня 
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яслиндя там етинасызлыг эюстярилмяси бир сыра зярури фондлара вясаит айрылмасына 

манечилик тюрядир. Башга сюзля, артыг мцяссисялярдя йыьым фондуна демяк олар 

ки, щеч бир вясаит айрылмыр.  

Сон дюврлярдя мцяссисялярин ялдя етдикляри эялирлярин бюйцк щиссяси щям 

ялавя дяйяр верэиси, щям дя аксизляр шяклиндя онларын ялиндян алыныр. Нятижядя 

мцяссисялярдя кейфиййят эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына щеч бир мараг 

галмыр. 
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НЯТИЖЯ  

 

1. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, mənfəət və zərər щагда щесабат 

формасында жидди дяйишикликляр апарылмалыдыр. Башлыжа дяйишикликляр сон малиййя 

нятижяляри щесабланылан заман мящсул, иш вя хидмятлярин сатышындан чыхылан 

истещсал хяржляринин тяркибиля ялагядардыр. Бу тяркиб мящсулларын (иш вя 

хидмятлярин) майа дяйяри, коммерсийа хяржляри вя идаряетмя хяржляри кими 

мцщасибат учотунун мювжуд гайдаларына уйьун сурятдя мцяййянляшдирилир. 

Lakin forma analitiklikdən çox uzaqdır. 

2. Мянфяят вя зярярляр щагда щесабатын формалашмасынын ясасыны щесаблама 

принсипи тяшкил едир. Касса методу адланан бу методун республиканын учот 

практикасында тятбиг олунмасы мягсядя уйьундур. Щесаблама  принсипиня 

уйьун олараг мящсулларын (иш вя хидмятляр) сатышындан эялирляр, онлар йола 

салындыьы андан вя малаланлара щесаблашма сянядляри тягдим олундугдан 

сонра мцяййянляшдирилмялидир. Бунунла ялагядар олараг, сатышын щяжмини ики 

яламят мювжуд олдугда якс етдирмяк лазымдыр: а) мящсулларын вя малларын йола 

салынмасы, иш вя хидмятляр; б) малаланлара (сифаришчиляря) щесаблашма 

сянядляринин тягдим олунмасы. 

Практика эюстярир ки, щазырда «Mənfəət və zərərlər haqqında” hesabatın 

«Саир хяржляр» маддясиндя патент щагда лисензийа алынмасына чякилян хяржляр, 

«ноу-щау» вя с. гейри-мадди актилвляр дахил едилир. Харижи юлкялярин учот 

практикасында патентдян истифадя щцгугунун дяйяр гиймятиля, щабеля «ноу-

щау» вя с. айрыжа балансархасы щесабда учота алыныр. Беля бир гайданын 

республика мцяссисяляриндя тятбиги щагда дцшцнмяйя дяйяр. 

3. Гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы олан тяшкилатларда 

“İnzibati хярcляр» маддясиндя беля тяшкилатларын фяалиййяти иля ялагядар хяржляр 

якс етдирилир. 2 сайлы щесабат формасы бу гайдада уйьунлашдырылмалыдыр. 
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4. Харижи юлкялярин бейнялхалг практикасында беля бир гайда мювжуддур ки, 

тяшкилат юзцнцн учот сийасятиндя цмумтясяррцфат хяржляринин билаваситя 601 

«Сатыш» щесабына силинмясини нязярдя тутмушдурса, онда щямин хяржлярин сатыша 

дцшян щиссяси «Мящсулларын, малларын, иш вя хидмяттлярин сатышы» маддясиндя 

гейдя алынмалыдыр. Беля бир гайда тяжрцбядя юзцнц доьрулдур вя онун 

тятбигиня жидди ещтийаж дуйулур. 

5. Бейнялхалг практикада борж вясаитляриндян истифадяйя эюря фаизляр нежя бир 

малиййя ямялиййатларындан баш верян зярярляр кими гейдя алыныр вя«Ümumi 

mянфяят  (зяряр)» щесабынын кредитиня силинир. Бизим учот практикасында да беля 

бир гайдайа ямял олунмасы мягсдяуйьун ола билярди. 

6. Belə hesab edirik ki, hesabat məlumatlarında təhriflərə yol verilməsinin 

qarşısının alınması məqsədiləehtiyatlrın qiymətləndirilməsinin seçilmiş metodu 

daimi olmalı və xüsusən də il ərzində dəyişikliyə məruz qalmamalıdır. 

7. Balans maddələrinin qiymətləndirilməsi metodlarının informativ qaydada 

təhlili nəticəsində belə bir fikrə gəlmək olar ki, müxtəlif operativ, taktiki və strateji 

vəzifələri həll edən zaman çoxsaylı qiymətlər modelinə üstünlük verilməlidir. 

Dünya təcrübəsinə əsasən təşkilatın malik olduğu əmlakı minumum üç qiymətlə 

qiymətləndirmək məqsədə uyğundur: 

• Tarixi, başqa sözlə fakitki qiymətlə; 

• Tarixi, lakin həmin obyektlər üzrə gözlənilən gəlirləri nəzərə almaq 

şərtilə; 

• Təşkilatın satış qiymətlərini nəzərə almaqla, cari bazar qiymətilə. 

8. Satışın maya dəyərini müəyyənləşdirmək üçün müəssisədə mövcud olan 

marjinal gəlirlərin cari bazar qiymətlərini azaltmaq yolu ilə 

müəyyənləşdirmək tövsiyyə olunur. Satışın qiyməti və satılmış məhsullarıb 

istehsal maya dəyəri arasındakı fərq satılmış məhsulun həcminin marjinal 

gəlirinin məbləğini təşkil edir. Hazır məhsulların qiymətini aşağı salmaq 

üçün hesabat ili ərzində mövcud olan marjinal gəlirlərin orta faizini 
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hesablamaq təklif edilir.Bunun üçün məhsul satışı ilə ümumi gəlir arasındakı 

fərqi satılmış məhsulun istehsal maya dəyərinə bölmək lazımdır. 
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